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Inleiding
Bij hartfalen werkt het hart minder goed. Het hart pompt niet genoeg bloed rond. Klachten zijn onder andere
vermoeidheid, kortademigheid en vocht vasthouden. Hartfalen is een ernstige aandoening, waarbij de
pompfunctie langzaam afneemt. In het begin merkt de patiënt er weinig van dat het hart iets minder goed
werkt, maar op een gegeven moment ontstaan er klachten.
De kwaliteitscriteria hartfalenzorg beschrijven wat hartfalenpatiënten verwachten van goede zorg. Het
merendeel is van toepassing op alle zorgverleners waar patiënten mee te maken hebben. De criteria zijn dan
ook algemeen geformuleerd. De kwaliteitscriteria kunnen, als ze bijvoorbeeld gebruikt worden voor
zorgverbetering, vertaald worden naar specifieke zorgverleners.
De kwaliteitscriteria focussen op wat de zorgverlener zou moeten doen. Dit neemt niet weg dat ook de patiënt
zelf een rol vervult en verantwoordelijkheden heeft ten aanzien van de zorg. Uitgangspunt van de
kwaliteitscriteria is dat zorgverleners en patiënt samenwerken om de, eveneens amen vastgestelde,
behandeldoelen te bereiken.
In de kwaliteitscriteria wordt de ‘hij-vorm’ gebruikt. Wanneer er ´hij´ of ´hem´ staat in
de tekst kan daar ook ´zij´ of ´haar´ gelezen worden.
Totstandkoming
De kwaliteitscriteria hartfalenzorg zijn opgesteld door patiëntenorganisatie De Hart&Vaatgroep en gebaseerd
op:
• Kwaliteitscriteria voor mensen met hartfalen (2012)
• Een digitale vragenlijst ingevuld door 309 hartfalenpatiënten (2017)
• CaReQol (PROM) hartfalen Nivel (2015)
• CQ-index Chronisch Hartfalen (2015)
De kwaliteitscriteria zijn ontwikkeld volgens de methode van ‘Kwaliteit in Zicht’. Bij deze methode hoort o.a.
dat aan patiënten wordt gevraagd hoe belangrijk zij elk criterium vinden. Zo kan tot een prioritering van criteria
gekomen worden. Dit is ook gedaan voor de criteria hartfalenzorg. Hieruit blijkt dat de respondenten alle
criteria belangrijk vinden. Omdat er geen grote uitschieters zijn, hebben wij er voor gekozen om geen top 5 of
top 10 van criteria te vermelden.
In het kader van ‘Kwaliteit in Zicht zijn ook generieke kwaliteitscriteria ontwikkeld. Dit zijn wensen en eisen die
voor alle chronische patiënten gelden. Deze criteria gelden logischerwijs ook voor mensen met hartfalen.
Gebruik
De kwaliteitscriteria hartfalenzorg kunnen ingezet worden voor meerdere doeleinden, zoals:
• input voor zorgaanbieders voor patiëntgerichte kwaliteitsverbeteringen;
• input voor zorginkopers voor het inkopen van zorg van goede kwaliteit;
• input voor regionaal overleg met zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars over
goede kwaliteit van zorg;
• input bij de ontwikkeling van een zorgstandaard, richtlijn, keurmerk of patiënteninformatie.
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Meer informatie
In het document met de kwaliteitscriteria hartfalenzorg zijn ter illustratie enkele citaten van patiënten
opgenomen. Wilt u meer patiëntervaringen lezen of wilt u aan de slag met deze set kwaliteitscriteria? Neem
dan contact op met Anne Kors-Walraven, beleidsadviseur bij De Hart&Vaatgroep:
A.Walraven@hartenvaatgroep.nl
Wilt u meer weten over wat De Hart&Vaatgroep patiënten en zorgverleners te bieden heeft op het gebied van
hartfalen? Kijk dan op www.hartenvaatgroep.nl/hartfalen Hier vindt u bijvoorbeeld meer informatie over het
Individueel zorgplan hartfalen.
Heeft u interesse in de sets kwaliteitscriteria die De Hart&Vaatgroep voor andere aandoeningen ontwikkeld
heeft? Kijk dan op: www.hartenvaatgroep.nl/kwaliteitscriteria
Informatie over de generieke kwaliteitscriteria en ‘Kwaliteit in Zicht’ vindt u op de website van
Patiëntenfederatie Nederland www.patientenfederatie.nl/voor-organisaties/kiz
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