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Project ‘Zelfmanagement in het hart van het zorgproces’ 
Samenvatting en conclusies 
 
Meer mogelijkheden voor eigen regie met maatwerk 
 

 
 
In het project ‘Zelfmanagement in het Hart van het Zorgproces’, gaat het om meer zelfmanagement 
oftewel  meer eigen regie, na een hartinfarct. Onderwerp van onderzoek is het zorgpad na een 
hartinfarct op twee locaties (regio Zwolle en regio Alkmaar): vanaf het ontslag uit het ziekenhuis tot 
en met de overdracht naar de huisartspraktijk (eerste lijn).  
Dit zorgpad wordt bekeken vanuit het perspectief van patiënten, met de ‘bril op’ van 
zelfmanagement: wat stimuleert, wat belemmert in dit pad de eigen inbreng van patiënten?  
 
De analyse, beschreven in hoofdstuk 3, vindt plaats door het observeren van belangrijke 
contactmomenten tussen zorgverlener en patiënt zoals het ontslaggesprek, de intake hartrevalidatie 
en het spreekuur van de cardioloog. Aan zorgverleners is met de Z-scan gevraagd hoe zij tegenover 
zelfmanagement staan en hoe ze dit kunnen uitvoeren in de praktijk. De analyse leidt tot meerdere 
uiteenlopende verbeteracties(bijlagen): bijvoorbeeld een andere inrichting van het zorgpad, nieuw 
informatiemateriaal en scholing van zorgverleners.  
 
131 patiënten zijn gevolgd in het vernieuwde zorgpad. Op drie momenten(ontslag, 4 en 12 maanden 
na ontslag) vullen zij de Patient Activation Measure (PAM)-vragenlijst in en een aantal aanvullende 
vragen. De uitkomsten van deze interventiegroep zijn vergeleken met een controlegroep (132 
mensen): deze patiënten vulden de vragenlijst in vóór de invoering van de verbeteracties, ook 12 
maanden na hun hartinfarct.  
Het zelfmanagement van patiënten (PAM-score) neemt op één locatie significant toe en op beide 
locaties worden meer doelen gesteld: van 50% naar 75% (hoofdstuk 5). Ook verbeteren de scores 
van de Z-scan (hoofdstuk 7).  
 

Uit de interviews met patiënten die volgens het vernieuwde zorgpad begeleid werden(hoofdstuk 6) is 

duidelijk dat er nog veel te verbeteren valt maar de uitkomsten op zelfmanagement(ondersteuning) 

laten zien dat het de moeite loont om op deze wijze aan de slag te gaan.  

 

Belangrijk voor zelfmanagement is:  

• Goede op de patiënt afgestemde informatie: gedurende het gehele zorgpad, ook tijdens 
opname. ‘Kennis is empowerment’. 

• Ruimte geven aan verwerking: voor de meeste mensen is het krijgen van een hartinfarct een 
grote schok.  

• Informatie over hoe de zorg is ingericht: van het gehéle zorgpad  (niet alleen een onderdeel) 
en wie het aanspreekpunt is 

• Duidelijk maken hoe belangrijk zelfmanagement is: een eigen inbreng leidt tot zorg die bij de 
patiënt past.  

• Stel met de patiënt doelen op (gedeelde besluitvorming) en zorg hierin voor continuïteit, 
zoals verbinding met de eerste lijn.  
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• Hartrevalidatie! Hartrevalidatie heeft de potentie om zelfmanagement stevig neer te zetten, 
uiteraard met overdracht hierover naar de eerste lijn (cardiovasculair risicomanagement)  

• Verwijzen naar voorzieningen(binnen en buiten de zorg) die de patiënt kunnen ondersteunen 
in het leven met de ziekte. Denk hierbij ook aan het aanbod van Harteraad.   

• Scholing zorgverleners: blijvend leren motiveren en coachen.   

• Alert te zijn op co- en multimorbiditeit 
 
 

Werkwijze 
In beide regio’s is een projectteam opgezet, geleid door een verpleegkundig specialist. De landelijke 
coördinatie is in handen van Harteraad. In het projectteam participeren alle disciplines die een rol 
spelen in het zorgpad: CCU, afdeling cardiologie, polikliniek, hartrevalidatie en eerste lijn. Ook een 
cardioloog en een patiënt maken deel uit van het team. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet: 
de onderdelen van het zorgpad worden verbonden. Men leert elkaar kennen, men leert de zorg die 
een ieder biedt kennen, men leert de ervaringen met de aandoening(hartinfarct) en de zorg kennen.  
Zelfmanagement(ondersteuning) is breed benaderd. Vanuit een uitgebreide analyse is ingezet op 
meerdere verbeteracties. Alleen inzetten op bijvoorbeeld één zelfmanagementtool zonder aandacht 
voor ervaringen met zorg(verlening) in zijn geheel, zou de kans op goede uitkomsten verkleinen.   
 
Voor ziekenhuizen die met zelfmanagement aan de slag willen is de werkwijze samengevat in een 
overzicht met links naar relevante documenten (https://www.harteraad.nl/kennis-
tools/zorgprofessionals/zelfmanagement). Verder zijn veel inzichten en lessen terug te vinden in het 
model zorgpad Acuut Coronair Syndroom dat ontwikkeld is door Harteraad samen met NVVC 
Connect ACS. Van dit zorgpad is een versie voor zorgverleners en een versie voor patiënten 
beschikbaar.  
 
Standaard maatwerk leveren 
Dat dit project positieve resultaten laat zien op zelfmanagement is vooral terug te voeren op het 
meer ‘op maat’ informeren en het samen met de patiënt doelen stellen voor behandeling en zorg 
zodat hij/zij meer regie kan nemen over eigen zorg en leven.  
In beide regio’s die zich hiervoor hebben ingezet kan dit nog meer en beter. Ook eHealth biedt 
hiertoe nieuwe mogelijkheden.   
 
Een zorgpad 100% (in)gericht op het herstel van de patiënt en het ondersteunen van diens 
zelfmanagement, en niet op financiën, domein of deelbelang. Wie slaat het in? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het project ‘Zelfmanagement in het hart van het zorgproces’ is een project van Harteraad,  
Isala Hartcentrum en de Noordwest Ziekenhuisgroep in samenwerking met Medrie regio Zwolle en 

HONK Ketenzorg. Het project vond plaats van november 2015 tot augustus 2018 en is mogelijk 

gemaakt door de Stichting Achmea Gezondheidszorg (Zilveren Kruis) en de Hartstichting. 

http://nvvcconnect.nl/acs/toolkit-acs/31-toolkit-acuut-coronair-syndroom/239-time-task-matrix-landelijk-zorgpad-post-acuut-coronair-syndroom-acs
http://www.harteraad.nl/wp-content/uploads/2018/10/Zorgpad-ACS-voor-patienten-v6.pdf
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1 Inleiding 
 
In 2016 overleden 38.613 mensen aan hart- en vaatziekten. 5073 mensen uit deze groep overleden 

als gevolg van een hartinfarct: 2858 mannen en 2215 vrouwen. Per dag overlijden er gemiddeld  14 

mensen aan de gevolgen van een hartinfarct (8 mannen en 6 vrouwen) (Buddeke, 2017).  

Een hartinfarct is een levensbedreigende gebeurtenis. Deze gebeurtenis heeft in alle opzichten 

impact: lichamelijk, psychisch en sociaal. Driekwart van de hartpatiënten heeft last van psychische 

symptomen, symptomen van angst, symptomen van depressie (Nyst, 2011). Hoe kan een patiënt 

weer vertrouwen krijgen in het leven en in zijn eigen lichaam? Hoe krijgt hij er weer grip op? 

Sinds de INTERHEART studie in 2004 is bekend dat 90% van de hartinfarcten samenhangt met 

beïnvloedbare risicofactoren (Brookes, 2004). Alhoewel het beter was geweest het hartinfarct (met 

primaire preventie) te voorkomen, biedt de schrik bij uitstek de gelegenheid patiënten te motiveren 

en te ondersteunen om alles in het werk te stellen om een volgend vaatincident te voorkomen.   

Dit project gaat over het ondersteunen van zelfmanagement bij hartinfarctpatiënten startend kort na 

de acute gebeurtenis: het hartinfarct.   

Zelfmanagement werkt blijkt uit onderzoek. Toch gaat het in de praktijk moeizaam. In de tweede lijn 

wordt zelfmanagement(ondersteuning) nog weinig systematisch ingezet.  

Harteraad plaatste in dit project zelfmanagement centraal: in het hart van het zorgproces. Samen 

met Isala Hartcentrum en de Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar en de eerstelijns organisaties 

Medrie Zwolle en HONK ketenzorg.  

Na een beschrijving van de projectopzet in hoofdstuk 2, wordt in hoofdstuk 3 de analyse uiteengezet 

die onder meer plaatsvond door het observeren van belangrijke contactmomenten tussen 

zorgverlener en patiënt, zoals bijvoorbeeld het spreekuur bij de cardioloog. Hoofdstuk 4 beschrijft 

welke verbeteringen(verbeteracties) zijn aangebracht in de zorg en welke lessen daaruit te leren zijn. 

De hoofdstukken 5, 6 en 7 geven de resultaten weer: hebben de verbeteracties geleid tot meer 

zelfmanagement? Hoofdstuk 8 komt tot de conclusie dat de gestelde doelen en resultaten van dit 

project behaald zijn......  
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 2 Projectopzet 
 
In dit hoofdstuk wordt in hoofdlijnen de opzet van het project ‘zelfmanagement in het hart van het 
zorgproces’ beschreven. De insteek van dit project is het vergroten van zelfmanagement bij mensen 
die een hartinfarct hebben doorgemaakt.  
 
Doelgroep 
Het gaat in dit project over mensen die een acuut myocardinfarct hebben doorgemaakt. Zij worden 
in dit project gevolgd vanaf ontslag uit het ziekenhuis tot en met de overdracht naar de eerste lijn. 
De opnameduur in een ziekenhuis is kort: in 2016 was dat gemiddeld 4 dagen (Buddeke, 2017).  
Het gaat om patiënten die binnen het adherentiegebied van resp. Isala (250-300 patiënten per jaar) 
en Noordwest Ziekenhuisgroep (300 patiënten per jaar) vallen.  
Er zijn twee groepen:  
De controlegroep (historische meting). Dit zijn de patiënten die in het najaar van 2015 in het 
ziekenhuis opgenomen geweest zijn vanwege een hartinfarct. Twaalf maanden na het ontslag, najaar 
2016, hebben zij een vragenlijst ingevuld: de Patient Activation Measure, met een aantal aanvullende 
vragen. 132 mensen hebben de vragenlijst ingevuld. 
De interventiegroep. Hier gaat het om patiënten die volgens het verbeterde zorgpad zorg hebben 
ontvangen. Zij zijn opgenomen geweest vanwege een hartinfarct in de periode februari - juni 2017. 
Zij hebben drie keer de PAM-vragenlijst ingevuld, bij ontslag en vier en twaalf maanden na ontslag. 
18 patiënten (10 uit regio Zwolle, 8 uit regio Alkmaar) zijn geïnterviewd nadat het invullen van de 
vragenlijsten was afgerond. 131 mensen hebben alle drie de vragenlijsten ingevuld.   
Informatie over de metingen(hoofdstuk 5) en de interviews(hoofdstuk 6) is te vinden in de 
betreffende hoofdstukken.  
 
De patiënten worden gevolgd in hun ‘reis’(journey) rond hun ontslag uit het ziekenhuis tot en met de 
zorg in de eerste lijn van de huisartspraktijk. Hieronder staat dit zogeheten zorgpad.  
 

 

 
 
 

Opname Ontslag

Polikliniek

verpleeg

kundig 

specialist 

Hartrevalidatie
Polikliniek 
cardioloog

Eerste lijn 
Cardiovasculair 

riscomanagement

Verder met gezonde leefstijl
Eventueel met aanbod in 

wijk/gemeente, Harteraad, 
eHealth
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Doel 
Doel van het project is het vergroten van zelfmanagement bij patiënten die een hartinfarct hebben 
doorgemaakt 
Bij het SMART maken van deze doelstelling staat het stellen van doelen centraal. Dit is als volgt 
geformuleerd:  

• Er is voor 70% van de patiënten een aanzet gemaakt naar het werken met een individueel 
zorgplan dat wil zeggen:  

o Patiënten hebben minimaal één doel geformuleerd om beter om te gaan met ziekte 
en klachten  

o Patiënten hebben hun aandeel hierin geformuleerd (wat gaan zij er zelf aan doen) en 
vanuit zorgverleners is geformuleerd wat de zorg gaat bieden. Ook andere 
voorzieningen dan zorg kunnen aan bod komen (bijvoorbeeld aanbod voor bewegen 
dat voorhanden is in een wijk of gemeente) .  

 
Resultaat 
Het project moet resulteren in een zorgproces na een hartinfarct dat optimaal is ingericht voor 
zelfmanagement.   
Beschikbaar is: 

• een beschrijving van het nieuwe zorgproces mede bezien vanuit zelfmanagement, met onder 
meer 

o een overzicht wie wat wanneer doet in het zorgpad (‘time-task-matrix’). Het ‘wie’ 

betreft niet alleen zorgverleners maar ook de patiënt. Er is ook een patiëntenversie 

van dit overzicht.  

o een ‘menukaart’ ten behoeve van patiënten: een overzicht van de 
zelfmanagementmogelijkheden (o.a. materialen) die voor patiënten beschikbaar zijn 
(wellicht is deze menukaart op termijn geschikt te maken voor patiënten) 

• een beschrijving van de ontwikkeling van dit zorgproces (implementatie). Deze beschrijving 
bevat onder meer 

o een overzicht van wat er veranderd is ten opzichte van het oude zorgproces 

o lessons learned en adviezen voor andere ziekenhuizen 

• een voorstel voor uitrol van de resultaten naar NVVC Connect (http://www.nvvcconnect.nl/) 

Aan het einde van dit rapport, in de conclusies(hoofdstuk 8), wordt beschreven of en op welke 
manier doel en resultaten behaald zijn.   
 
Projectorganisatie  
Projectteam 
Per ziekenhuis/regio is er een projectteam. In het projectteam zijn alle onderdelen van het zorgpad 
vertegenwoordigd: CCU(Alkmaar), afdeling cardiologie, polikliniek, hartrevalidatie, eerste lijn. Ook 
maakt een cardioloog deel uit van het team en uiteraard een patiënt. De projectteams zijn 6 keer 
bijeengekomen. 

• Vergadering 1: kennismaking met elkaar, met zelfmanagement, het project, de evaluatie. 
Vaststellen van opzet analyse. 

• Vergadering 2: presentatie uitkomsten analyse (observaties, Z-scan), deze relateren aan 
ervaringen en ideeën van projectteam. Met de drie-borden-methodiek komen tot het 
ideale zorgpad onder begeleiding en advies van Helene Voogdt.  

• Vergadering 3: presentatie met aanbevelingen voor verbeteracties, vaststellen welke 
verbeteringen zinvol en haalbaar zijn en per onderdeel een kartrekker benoemen. Deze 
kartrekker gaat de verbetering in gang zetten. 
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• Vergadering 4: definitief vaststellen welke verbeteracties worden doorgevoerd, wat er 
nog aan actiepunten rest en wie dat gaat oppakken en wanneer het nieuwe zorgpad gaat 
starten. De start van het vernieuwde zorgpad is voor beide ziekenhuizen op 1 februari 
2017.  

• Vergadering 5: bespreken voortgang verbeteracties, keuze voor 
deskundigheidsbevordering, borging project/verbeteracties, evaluatie (kwantitatief,  
kwalitatief), communicatie, afsluiting. 

• Vergadering 6: presentatie uitkomst metingen en interviews, evaluatie resultaat en 
proces, borging, afsluiting.   

 
Er vond regelmatig bilateraal overleg plaats tussen de landelijk coördinator en de projectleiders. 
Vooral via de coördinator vond uitwisseling plaats tussen de ziekenhuizen en met de eerste lijn.   
 

Stuurgroep 
In de stuurgroep participeren de organisatorisch managers hart(/long) centrum van de twee 
ziekenhuizen. Zij hebben een goede verbinding naar de medici. Harteraad was voorzitter van de 
stuurgroep. De stuurgroep heeft drie keer vergaderd. Met de NVVC is contact onderhouden vanwege 
het project model zorgpad Acuut Coronair Syndroom. 
Met de stuurgroep is een samenwerkingsovereeenkomst gemaakt tussen de twee ziekenhuizen en 
Harteraad zodat het project een stevige basis heeft. Begin 2018 hebben ook de eerstelijns 
organisaties zich meer formeel aan het project verbonden. In praktische zin zijn zij vanaf de start van 
de projectteams betrokken geweest.  Het bestaan van de stuurgroep heeft mede bijgedragen aan 
financiering van bepaalde uitgaven (digitalisering Z-scan, scholing, drukwerk materiaal t.b.v. 
voorlichting/zelfmanagement) en borging van de projectresultaten.  
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Fasen en tijdplanning 
Het project bestond uit drie fasen: voorbereiding, uitvoering en evaluatie. 
In het schema hieronder is aangegeven welke activiteiten plaatsvonden en wanneer er vergaderd 
werd. Het project liep uit in de tijd. Het vernieuwde zorgpad startte niet in september 2016 maar 5 
maanden later: februari 2017. Ook moest de inclusie langer doorlopen om meer patiënten te laten 
instromen in de interventiegroep.  Naar aanleiding van de tussenrapportage in november 2017 ging 
het SAG-bestuur akkoord met een verlenging van het project van 3 maanden.  
 

 
PROJECTFASEN 

2015 2016 2017 2018 

nov 
dec 

 
Q1 

 
Q2 

 
Q3 

 
Q4 

 
Q1 

 
Q2 

 
Q3 

 
Q4 

 
Q1 

 
Q2 

 
jul 

Fase 1 Voorbereiding        

Opzetten 
project(organisatie): 
projectteams, stuurgroep 
benaderen eerste lijn 
Toestemming METC en RvB + 
samenwerkingsovereenkomst 

            

Projectteamvergadering  1 2,3 4         

Stuurgroepvergadering  1 2          

Analyse - Observaties             

Analyse- Z-scan             

Herontwerp             

Herontwerp Training 
zorgverleners 

       Alk  Isa   

Historische meting             

Fase 2 Uitvoering              

Projectteamvergadering       5      

Stuurgroepvergadering        3     

Nulmeting              

4-maandenmeting             

12-maandenmeting             

Fase 3 Evaluatie             

Interviews             

Z-scan             

Projectteamvergadering           6 

Dataverwerking, rapportage             

 

 

Uitgangspunten en werkwijze 
In dit project wordt uitgegaan van de volgende definitie van zelfmanagement:  
Zelfmanagement is het zodanig omgaan met de chronische aandoening (symptomen, behandeling, 
lichamelijke, psychische en sociale consequenties en bijbehorende aanpassingen in leefstijl) dat de 
aandoening optimaal wordt ingepast in het leven(CBO, 2014). Het gaat om het vinden van de balans 
tussen wat de ziekte vraagt en hoe iemand zijn leven wil leiden.  “De ziekte moet in mijn leven passen 
en niet andersom.” 
 

Zelfmanagement is niet iets waar je voor kunt kiezen. Het hoort bij het hebben van een 
chronische ziekte. In het eerste jaar na een hartinfarct ziet de patiënt veel zorgverleners: 
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kliniek, polikliniek, hartrevalidatie, misschien al eerstelijnszorg. Toch is het zo dat zelfs in dat 
jaar de patiënt het de meeste tijd zélf moet doen: zonder zorgverleners.   

 
Zelfmanagement is vooral van toepassing in de meer chronische fase van een ziekte. Kort 
na een acute gebeurtenis zoals een hartinfarct, kan er al wel een start mee gemaakt worden. 
Voor de patiënt is zo vanaf het begin duidelijk dat een actieve inbreng gewaardeerd en 
gestimuleerd wordt.  

 
Zelfmanagementondersteuning: samenwerking tussen zorgverlener en patiënt 
Bij zelfmanagement zijn zorgverlener en patiënt gelijkwaardige partners, die een 
samenwerkingsrelatie aangaan en onderhouden. De zorgverlener brengt kennis over de ziekte in, de 
patiënt kennis over zijn leven.  
Gezamenlijk zoeken zij naar de balans tussen enerzijds de eisen die de aandoening stelt (belasting) 
en anderzijds de hoeveelheid regie en verantwoordelijkheid die de patiënt wil en kan nemen 
(belastbaarheid).  
 
Wat zijn de voordelen van zelfmanagement? 
In de kennissynthese van het NIVEL over zelfmanagement (Heijmans, 2015) wordt genoemd dat 
ondersteuning van zelfmanagement bij hart- en vaatpatiënten lijkt bij te dragen aan betere 
gezondheidsuitkomsten en minder zorggebruik (minder ziekenhuisopnames, spoedeisende hulp). 
 
“Studies waarbij een combinatie van gedragsveranderingstechnieken werd toegepast (doelen stellen, 
plannen, zelfmonitoren, evalueren) lieten de meest positieve effecten zien op de mate van eigen 
effectiviteit, kennis en gezondheidsgedrag(leefstijl zoals roken, drinken, eten of bewegen). De 
meeste interventies waarin educatie centraal stond leidden tot een vermeerdering van kennis, maar 
niet automatisch tot gedragsverandering of een toename van de persoonlijke effectiviteit” 
(Heijmans, 2015) 
De kennissynthese concludeert dat maatwerk nodig is bij zelfmanagementondersteuning en dat 
zelfmanagement daarom moet worden gezien als onderdeel van persoonsgerichte zorg.  
 
Visie zelfmanagement 
Het ontwikkelen van een visie was één van de verbeteracties van de projectteams(bijlage). De 
ontwikkelde visie verbindt de uitgangspunten van het Generiek Model Zelfmanagement(CBO, 2014) 
en het model voor persoonsgerichte zorg(Boshuizen, 2014).  
 
Ondersteuning van zelfmanagement werkt het beste als het geïmplementeerd wordt als onderdeel 
van een algehele verbetering van zorg (Silva de, 2011). Dat laatste is tevens de kernboodschap van 
het Chronic Care Model (Wagner, 1996).  
Hierop inspelend is er in dit project voor gekozen om zelfmanagement te benaderen vanuit het 
zorgpad, onder meer gebaseerd op ‘de blauwdruk voor het postinfarct traject’ opgesteld door de 
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (Westra, 2015). Het uitgaan van een zorgpad doet recht 
aan de hartinfarctpatiënt die een heel traject aflegt door (onderdelen van) organisaties.   
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3 Analyse 
 
Met dank aan vrijwilligers van Harteraad die de observaties hebben uitgevoerd: Anneke Brandt, Theo 
Broens, Bernard van Dam, Wim van Gurp, Gerrit Hendricks, Harm Pol en Janette Vijfhuizen. 
Met dank aan de patiënten en zorgverleners in ziekenhuis en eerste lijn die we mochten observeren. 
 
Tijdens de eerste projectteamvergadering, vier/vijf maanden na de start, is besproken hoe het 
zorgproces te onderzoeken. Hoe kan het pad in de zorg dat de patiënt na zijn of haar hartinfarct 
doorloopt, verkend worden? Wat in dit pad bevordert een actieve inbreng van de patiënt? Wat in het 
pad belemmert juist die inbreng?  
Er is gekozen voor schaduwen (‘shadowen’): het observeren van belangrijke contactmomenten in het 
zorgpad. Om ook de kant van de zorgverleners te onderzoeken, is gekozen voor de Z-scan, een 
vragenlijst voor zorgverleners over het ondersteunen van zelfmanagement.    
 
Observeren  
Het observeren van de contactmomenten in het zorgpad is geïnspireerd op ‘shadowing’.  
‘Shadowen’ leent zich goed voor onderwerpen (in dit geval stimuleren en ondersteunen van 
zelfmanagement) die niet op een andere manier meetbaar zijn en die het zicht van één persoon of 
één afdeling overstijgen. Er kan goed gekeken worden naar coördinatie, afstemming, samenhang, 
continuïteit tussen de verschillende zorgonderdelen. (Vloed, 2007) 
Het organiseren van de observaties vraagt een intensieve voorbereiding richting de instelling 
(ziekenhuis, eerste lijn), de zorgverleners, de patiënten en de observatoren. Met een draaiboek, 
correspondentie (mail, post), toestemmingsverklaring, geheimhoudingsverklaring, draaiboek etc. is 
alles zorgvuldig georganiseerd. Het is immers ook heel bijzonder om bij een intiem moment, het 
gesprek tussen zorgverlener en patiënt, aanwezig te mogen zijn. Voor en na iedere observatie was er 
een kort gesprek met de patiënt. In het gesprek vooraf werd nog eens benadrukt dat de patiënt te 
allen tijden mag aangeven te stoppen met observeren.   
 
Het observeren vond plaats in april/mei 2016 (NWG Alkmaar, Isala) en in november 2016 (Medrie 
Zwolle). In totaal vonden in het ziekenhuis 25 observaties plaats en in de eerste lijn 5.  
 
 
Observaties ziekenhuis 
Vanaf de start van het zorgpad zijn achtereenvolgens de volgende contactmomenten geobserveerd 
met tussen haakjes het aantal observaties: het ontslaggesprek (5, 2 deels), poli verpleegkundig 
specialist (6), intake hartrevalidatie (6), adviesgesprek hartrevalidatie (Zwolle, 3), spreekuur 
cardioloog (5, 1 deels), CVRM-spreekuur (Alkmaar, 3).  
Het observeren vond plaats aan de hand van een ontwikkelde aandachtspuntenlijst (bijlage).   
 
 
Aandachtspunten naar aanleiding van de observaties in het ziekenhuis  

• Gat na ontslag (Alkmaar) 
 

Veel vragen maar geen zorg 1 week na ontslag (pilotproject “Acuut Coronair Syndroom”) 
 

• Geen consistentie in ontslaggesprek (Alkmaar) (opgepakt in pilotproject “Acuut Coronair 
Syndroom”) 

• Inconsistentie in medicatie educatie (Alkmaar) (opgepakt in pilotproject “Acuut Coronair 
Syndroom”) 

• Zorgpad als geheel: te weinig continuïteit/samenhang (Alkmaar) 
 



 
 

12 
 

“De afspraken in het ziekenhuis moeten meer met elkaar moeten worden gecombineerd” 
“Ik kom veel te vaak voor niks. Zie vooral assistenten en secretaresses”.  

 

• In het  begin van zorgpad (opname en ontslag) mist informatie (Zwolle) Wat is er met me 
gebeurd? Wat staat me, voorzover nu bekend, te wachten? Leefregels (bv: autorijden). 

(zes x geobserveerd of gemeld) 
 

Mijn indruk (en de patiënt bevestigde dat later ook) is dat hij (en zij) het fijn vonden geïnformeerd te 

worden. Het was voor hen de eerste echte uitleg die ze kregen. In het ziekenhuis tijdens de opname en 

ook bij het ontslag, werd dat niet gedaan. (Poli verpl spec)  

“Mevr. vindt dat ze na ontslag uit ziekenhuis te weinig info heeft ontvangen en heeft ook geen enkele 
info meegekregen. Wat ze vooral vervelend vond is dat men haar niet verteld heeft dat ze poosje 
geen auto mocht rijden”. (Adviesgesprek HR)   
 

• Minder privacy en rust door ontslaggesprek op zaal (Zwolle) 

• Seksualiteit is niet aan de orde gesteld (Zwolle) tijdens de geobserveerde gesprekken in het 
ziekenhuis. 

• De patiënt heeft geen overzicht over het gehele zorgpad (Zwolle, Alkmaar). Weet alleen de 
volgende stap en krijgt informatie over hartrevalidatie.  

• Informatie over bij wie de patiënt terecht kan bij klachten en vragen is niet 
eenduidig/wisselt (Zwolle, Alkmaar). 

• Belang van zelfmanagement kan meer benadrukt worden (Zwolle, Alkmaar).  

• Er kan nog meer ruimte gegeven worden aan wat de patiënt aandraagt (Zwolle, Alkmaar). 
 

“Soms zijn gesprekken gehaast en druk” 
 

• Over het algemeen wordt niet gesproken in ‘doelen’. Hierdoor krijgt de patiënt minder het 
‘stuur’ in handen. Dit wordt bevestigd met de Z-scan: coaching scoort laag. Doelen komen 
wel aan bod in adviesgesprek hartrevalidatie (Zwolle) en in brochure hartrevalidatie, 
persoonlijke doelen (Alkmaar) 

• Patient wordt vaak alleen verwezen naar voorzieningen uit de ‘eigen marktkraam’ van de 
zorgverlener/organisatie (Zwolle). Dit wordt bevestigd met de Z-scan: wegwijzen 
voorzieningen scoort laag.  

• Hartrevalidatie (Zwolle, Alkmaar). Zijn er nog meer mogelijkheden voor maatwerk? En meer 
verbinding naar de postrevalidatiefase?  

• Verbinding met de eerste lijn kan nog beter zoals terugverwijzing voor cardiovasculair 
risicomanagement in de 1e lijn en continuering van het werken aan de doelen (Alkmaar) 

 
 
Observaties eerste lijn 
In de eerste lijn in Zwolle (Medrie) vonden 5 observaties plaats. De eerste lijn in Alkmaar (HONK) 
heeft niet aan de observaties mee gedaan. De investeringen vond HONK niet opwegen tegen de 
opbrengsten, vanwege het kleine aantal observaties en de variatie in werkwijze van POH-ers. HONK 
was net gestart met projecten persoonsgerichte zorg van Scan & Plan (Zelfzorg Ondersteund!) 
 
Aandachtspunten naar aanleiding van de observaties in eerste lijn 
De observaties in de eerste lijn waren lastiger te duiden omdat niet altijd helder was hoeveel eerdere 
contacten er al waren geweest voor cardiovasculair risicomanagement.  Het kan heel goed zijn dat 
onderwerpen die niet aan de orde kwamen, in een eerder spreekuur wel onderwerp van gesprek 
geweest zijn. Ondanks deze nuancering enkele aandachtspunten:  
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• De POH’ s spelen in op hoe het met de patiënt gaat en richten zich op de vragen die de 

patiënt heeft. De patiënt heeft zeker een rol in het bepalen van de agenda. Er is aandacht 

voor de gehele mens zoals andere klachten.  

• Het hartinfarct is weinig onderwerp van gesprek. Eerder staat een andere aandoening die de 
patiënt heeft centraal zoals diabetes of atriumfibrilleren. 

• Het verband van de invloed van risicofactoren op het ontstaan/opnieuw optreden van hart- 

en vaatziekten (HVZ) komt nauwelijks aan de orde, maar dat is wellicht al eerder gebeurd.  

• Centraal staat het zorgvuldig langs lopen en checken van de risicofactoren meestal te 

beginnen met risicofactoren/problemen die de patiënt zelf aandraagt. Ook wordt de 

bloeddruk gemeten.  

• Uit de observaties is niet goed af te leiden of mensen hun streefwaarden(persoonlijke 

streefwaarden) weten. Eén keer gebruikt de POH een afsprakenboekje waarin waarden, 

afspraken etc. in staan vermeld. De patiënten die geobserveerd zijn, gebruiken niet het 

patiëntenportaal van Portavita.  

• Er wordt goed doorgevraagd m.b.t. gebruik van medicijnen (check therapietrouw).  

• Het gesprek is meer gericht op controle en minder op coachen. Doelen stellen of de patiënt 

hiertoe stimuleren vindt niet duidelijk plaats. Dat blijkt ook uit de Z-scan en datzelfde is te 

zien in het ziekenhuis. “Coachend werken” is minder gangbaar.  

Ook afspraken: “daar gaan we aan werken/daar gaat u aan werken” worden meestal weinig 

expliciet genoemd. Wel wordt de patiënt geïnformeerd over volgende stappen in het 

zorgpad en waar hij/zij terecht kan bij vragen (aanspreekpunt) maar die afspraken betreffen 

vooral wanneer er weer controles zijn (meten) of soort zorg (naar cardioloog). 

• Het meest opvallend was misschien nog wel dat bij een paar POH-ers de 

patiëntenorganisatie Harteraad (heette toen nog De Hart&Vaatgroep) en het aanbod van 

Harteraad totaal onbekend was. Ook patiënten kenden soms Harteraad niet terwijl zij toch al 

een behandeling hadden ondergaan in het ziekenhuis.  

 

Zorgverleners en de Z-scan 
De Z-scan geeft inzicht in de visie op zelfmanagement en de ondersteuning van zelfmanagement in 
de praktijk. In totaal hebben in het voorjaar van 2016 198 zorgverleners de vragenlijst ingevuld. 
 
Uitkomsten Z-scan 

• Zwolle en Alkmaar zijn goed bezig met zelfmanagement! Niemand scoort gemiddeld “rood”. 
Maar…. weinig tot geen uitschieters in het groene veld: er is meer mogelijk! 

• Van deel 1 (visie op zelfmanagement) heeft coaching en wegwijzen voorzieningen aandacht 
nodig (komt overeen met observaties) 

• “Ondersteuning van zelfmanagement in de praktijk” (deel II) biedt de meeste ruimte voor 
verbetering.  

• 1e lijn doet het iets beter dan ziekenhuis; de praktijk is er al meer op ingericht. 
 
Hoofdstuk 7 geeft meer informatie over de Z-scan en over de tweede meting in 2018. 
 

Tijdens de tweede projectteamvergadering, 7 maanden na start van het project, zijn de resultaten 

van de analyse gepresenteerd en vond een eerste verkenning plaats hoe aan de slag te gaan met 

deze uitkomsten.  
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Conclusie 
De analyse, vooral de observaties, leidde tot veel inzicht. Met de aandachtspuntenlijst en hun 
ervaringskennis kwamen de observatoren tot scherpe observaties.   
De flinke investering in de analyse heeft zich zeker terugverdiend. De projectteamleden en via hen 
hun collega’s, bekeken hun praktijkvoering vanuit het perspectief van patiënten en zelfmanagement: 
wat zijn sterke en zwakke punten voor zelfmanagement. Dit bevordert awareness. Ook komen 
verbeteracties rechtstreeks voort uit de aandachtspunten wat resulteert in passende implementatie. 
 

De verbeteracties worden behandeld in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 4, met als bijlage een 

overzicht van de vastgestelde verbeteracties.   
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4 Verbeteracties 

De analyse leidde tot aandachtspunten voor verbetering van zelfmanagementondersteuning.  

Tijdens de derde projectteamvergadering, acht/negen maanden na de start van het project, werden 
de aandachtspunten op een rijtje gezet, gevolgd door aanbevelingen hoe ze op te pakken. Er werden 
keuzen gemaakt voor verbeteracties en per verbeteractie werd een kartrekker vastgesteld: overzicht 
verbeteracties(bijlage).   
 
Conform de opzet van het project is gekozen voor diverse verbeteracties. De verbeteracties richtten 
zich uitgaande van de terminologie van het Generiek model Zelfmanagement op het vergroten van 
competenties voor zelfmanagement bij patiënten, bij zorgverleners maar ook op de organisatie van 
het zorgproces(CBO, 2014, hfd. 2).   
 
Qua onderdelen van het zorgpad zijn er een paar veranderingen doorgevoerd. In Alkmaar vindt de 
intake hartrevalidatie aansluitend plaats op het polibezoek van de  verpleegkundig 
specialist(verbeteractie AL4) en beide vinden ze eerder in de tijd plaats zodat het gat na ontslag 
kleiner wordt (verbeteractie AL3).  Verder komt er in Alkmaar een telefonisch spreekuur voor niet-
dringende vragen(verbeteractie AL5). Onderstaand de zorgpaden van Zwolle en Alkmaar. 
 

 
 
 
De meeste verbeteracties betreffen de verbinding tussen de onderdelen van het zorgpad en de 
invulling van de onderdelen. Gerelateerd aan de indeling van de Silva (Silva de, 2011) staat bij de 
verbeteracties vooral centraal het geven van informatie(‘electronic’ en ‘written information’), 
motivational interviewing (training zorgverleners) en het stellen van doelen (‘goal setting’).  
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de Silva, 20111 
 
 
 
Verbeteracties en implementatie 
De kartrekker werd gevraagd de verbeteractie uit te werken: een kort plan te maken met daarin te 
vermelden wat er veranderd gaat worden, hoe dat er uit gaat zien (doel, resultaat) en wat er voor 
nodig is om dat te bereiken ( wat, wie nodig, tijdsplanning).   
Er zijn op deze manier veel (onderdelen van) verbeteracties gerealiseerd (zie overzicht verbeteracties 
met in de laatste kolom het resultaat) maar niet alle.  
 
Hieronder volgen vanuit de opgedane ervaringen de adviezen voor organisaties die met 
zelfmanagement aan de slag willen. 
 
Adviezen 

• Zeg als organisatie niet ‘ja’ tegen alle projectaanzoeken. Sluit het project aan bij het beleid 
van de organisatie? Beschikken de mensen die projecttaken op zich moeten nemen, vaak de 
zorgverleners, over voldoende tijd?  En is het mogelijk met projectgeld meer capaciteit 
(bijvoorbeeld voor extra menskracht) te creëren? Beter twee projecten goed kunnen 
uitvoeren dan vier half, want dat is verloren tijd, energie en geld. Gedurende de periode dat 
dit project draaide hielden de zorgverleners zich bezig met (te) veel andere interne en 
externe projecten.  
 

• Het werken met twee of meer regio’s geeft meerwaarde: door vergelijking van elkaars 
situatie en werkwijze kan meer ruimte voor verandering ontstaan. Ze kunnen van elkaar 
leren. Wat in het ene ziekenhuis tot de onmogelijkheden lijkt te behoren (ontslaggesprek) is 
in het andere ziekenhuis een normale gang van zaken. Een start maken met cardiovasculair 
risicomanagement voordat de cardioloog het hoofdbehandelaarschap overdraagt naar de 
eerste lijn, doet de ene zorggroep wel en een andere zorggroep beslist niet.  

 

• Zorg dat degenen die veel projecttaken uitvoeren zoals in dit project de projectleiders, ook 
duidelijk hiertoe vrijgesteld worden: 1 dagdeel per week of twee weken. Dat bevordert de 
voortgang.   
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• Landelijke coördinatie van een project, zeker een zelfmanagementproject, door een 
patiëntenorganisatie heeft veel meerwaarde. De patiëntenorganisatie staat boven de 
belangen en heeft veel ‘credits’. Dit is een belangrijke voorwaarde om een verbindende rol te 
vervullen en samen, vanuit het perspectief van de patiënt, een zorgpad te realiseren dat 
zelfmanagement stimuleert. Naast een landelijk coördinator is een projectleider per locatie 
een ‘must’ want die kent het zorgproces en de organisatie.   
 

• Betrek niet alleen hoger management maar ook middenmanagement bij het project. Zij 
kunnen de verbeteracties stimuleren en ondersteunen: door het inpassen in protocollen 
(ICT), via deskundigheidsbevordering (training, supervisie, intervisie),  via functionerings- en 
beoordelingsgesprekken, en via het reguliere afdelingsoverleg.  

 “Vernieuwingen kunnen het best aan het licht komen tijdens een vergadering, daar moet 
 iedereen aanwezig zijn. Je hebt dan dus de meeste kans om iedereen te pakken te krijgen.  
 Daarnaast moet het in Apenio komen (EPD) dan zien mensen van; zorgkaart hartinfarct is 
 uitgereikt” (Interview zorgverlener Zwolle) 
 “Het zou heel goed zijn als de cardiologie de ontslagvragen uit het boekje ook echt vraagt”. 
 (Interview zorgverlener Alkmaar) 
 

• Veel personeelswisselingen of - tekort zijn slecht voor de zorg en ook voor het project.  
 

• Zorg dat het voor iedereen voelt als ‘ons’ project: betrek zoveel mogelijk relevante partijen 
vanaf het begin bij het project. Dit werd in dit project genoemd door een eerstelijns 
organisatie.  
 

• Zorg dat in het projectteam alle onderdelen van het zorgpad vertegenwoordigd zijn: CCU, 
afdeling cardiologie, polikliniek, hartrevalidatie, eerste lijn. zorg dat ook een cardioloog deel 
uitmaakt van het projectteam en uiteraard een patiënt. Deze opzet is cruciaal voor het 
succes van het project want zorgverleners werkzaam in verschillende onderdelen leren 
elkaar kennen, beseffen daardoor beter welk traject patiënten doorlopen, en worden meer 
alert op de verbindingen van de onderdelen. Dit geeft een ieder energie. Want ieder werkt 
hard en is betrokken op zijn/haar onderdeel, maar de randen en verbindingen krijgen vaak 
minder aandacht. En daar heeft de patiënt last van, wat zelfmanagement niet bevordert.  

 

• Bespreek bij de start van het project de beelden die over zelfmanagement bestaan:  
 Beelden over zelfmanagement: 
 ‘het is niet evidence based’ 
 ‘de patiënt wil het niet’ 
 ‘wij (zorgverleners) doen het al’. 
 Stel samen vast wat je onder zelfmanagement(ondersteuning) verstaat en ontwikkel een 
 visie (bijlage). 
 

• Analyseer en vernieuw het zorgproces vanuit patiëntenperspectief met de betrokkenen: 
patiënten en zorgverleners (projectteam). Met de analyse en de praktische (ervarings)kennis 
van het projectteam wordt zelfmanagement(ondersteuning) concreet gemaakt.  
 

• Aansluiten bij de lijn en stijl van een organisatie/regio bij het ontwikkelen van verbeteracties 
bevordert de kans op implementatie.  
 

• Stem af met/sluit aan bij andere lopende projecten als dat het eigen project kan versterken. 

In dit project was Harteraad als lid klankbordgroep betrokken bij projecten persoonsgerichte 

zorg van HONK: ‘Scan & Plan’ en ‘Kom Verder’.  
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• Plan do check act. Sla de ‘check’ niet over. Veranderen gaat niet vanzelf. 
 

• Ondersteun de kartrekkers actief in de communicatie naar hun collega’s.  
 

• Het volgen van oplossingsgerichte training/motivational interviewing helpt zorgverleners om 
meer achterover te leunen en meer vanuit de patiënt te denken en te handelen: “Het gaat er 
niet om dat de patiënt verantwoording aflegt aan de zorgverlener maar aan zichzelf. De 
patiënt moet er mee verder en doet het voor zichzelf.” “Wil je de patiënt informatie geven: 
doe dit niet ongevraagd”. “Focus niet op ‘wat is er mis’, maar wat ‘lukt er wel’?”  
 

• Ziekenhuis en eerste lijn 
De verbinding tussen ziekenhuis en eerste lijn blijft kwetsbaar. Beide organisaties hebben 
hun eigen systeem waarbinnen zij (financieel) afgerekend worden. Gedeelde zorg komt 
moeilijk van de grond waardoor het beruchte gat na hartrevalidatie blijft bestaan. De 
gemiddelde hartinfarctpatiënt lijkt vooral gebaat bij een snelle overstap naar de eerste lijn na 
afloop van de hartrevalidatie met indien nodig periodiek (vaak jaarlijks) een cardiologische 
controle.  
 

• Harteraad heeft veel kennis opgebouwd over zelfmanagement(ondersteuning) en kan 
vanwege haar werkzaamheden en netwerk een belangrijke bijdrage leveren aan verdere 
(landelijke) implementatie richting patiënten en zorgverleners. Voorbeeld: de samenwerking 
met NVVC Connect ACS en het model zorgpad ACS (versie voor zorgverleners en versie voor 
patiënten - bijlage) 
 

• In verband met de eigen verantwoordelijkheid van de betrokken organisaties voor het 
leveren van goede zorg en borging van de resultaten van het project, is het aan te raden dat 
organisaties een deel van de projectkosten zelf financieren zoals informatiemateriaal en 
deskundigheidsbevordering.  
 

• Zorg dat de verbeteracties ook weer een plaats krijgen in het nieuwste versie van het 

ZIS/EPD: HiX 

 

• Het instellen van een werkgroep zelfmanagement 

“Je zou denken dat ieder ziekenhuis wel al aan zelfmanagement doet. Het lijkt me een 

standaard taak van de verpleegkunde. Je kunt als ziekenhuis een werkgroep zelfmanagement 

instellen, om te kijken wat er verbeterd kan worden. Dat je als verpleegkundige je er bewust 

van wordt dat je zelfmanagement moet stimuleren”. (interview zorgverlener Alkmaar)  

 

• “Als je ophoudt met verbeteren hou je op met goed zijn”. (Schrijvers, 2014. Uitspraak Jan 
Swinkels) 

  

http://nvvcconnect.nl/acs/toolkit-acs/31-toolkit-acuut-coronair-syndroom/239-time-task-matrix-landelijk-zorgpad-post-acuut-coronair-syndroom-acs
http://www.harteraad.nl/wp-content/uploads/2018/10/Zorgpad-ACS-voor-patienten-v6.pdf
http://www.harteraad.nl/wp-content/uploads/2018/10/Zorgpad-ACS-voor-patienten-v6.pdf
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Hoe verder? 
Via het projectteam en de interviews werd duidelijk dat niet alle verbeteracties in Zwolle en Alkmaar 
zijn doorgevoerd: zie het overzicht verbeteracties (bijlage). Hier liggen dus nog actiepunten.  
Om de patiënt nog beter te ondersteunen in zelfmanagement en dit te blìjven doen, blijft aandacht 
nodig: regelmatig oefenen in gespreksvoering(motivational interviewing), zijn de wel doorgevoerde 
verbeteracties opgenomen in een protocol en beleid? Blijf zoeken naar (nieuwe vormen van) van 
maatwerk ook in het gat na hartrevalidatie zoals eerder starten met de eerstelijnszorg, eHealth, 
beweeggroepen van Harteraad en andere voorzieningen buiten de zorg. Blìjf patiënten betrekken bij 
de evaluatie en verbetering van zorg.  
 
Online document over zelfmanagement in het zorgpad 
Voor regio’s en instellingen die zelfmanagementondersteuning willen stimuleren in hun zorgpad is 
een online document gemaakt met een samenvatting van de ‘lessons learned’: 
www.harteraad.nl/kennis-tools/zorgprofessionals/zelfmanagement.  
 
Model zorgpad NVVC Connect ACS 
De inzichten en veel producten uit het project zijn verwerkt in het model zorgpad Acuut Coronair 
Syndroom(ACS) van NVVC Connect ACS en Harteraad. De zorgverlenersversie is opgenomen in de 
toolkit.  De patiëntenversie van dit model zorgpad rust patiënten toe om meer de regie te nemen.  
 
 

 
  

Adviezen in relatie tot de patiënt 

• Vraag aan patiënten: wat is voor jóu belangrijk?  
 

• Dring zelfmanagement niet op: zelfmanagement is maatwerk. De 
behoefte varieert per patiënt en per moment. Voor het zorgpad voor 

hartinfarctpatiënten is afgesproken om tijdens het ontslaggesprek niet 
specifiek over doelen te spreken. Tenzij de patiënt dit zelf zo inbrengt. 

Biedt de patiënt de ruimte om van de schrik van het infarct te 
bekomen (Erp, 2014) 
 

• ‘Kennis is empowerment’. Zelfmanagement is niet mogelijk als je 
geen kennis hebt. Begin met goede op de persoon afgestemde 
informatie die eigen inbreng van patiënten stimuleert.  

 

 

http://nvvcconnect.nl/acs/toolkit-acs/31-toolkit-acuut-coronair-syndroom/239-time-task-matrix-landelijk-zorgpad-post-acuut-coronair-syndroom-acs#tabel
http://www.harteraad.nl/wp-content/uploads/2018/10/Zorgpad-ACS-voor-patienten-v6.pdf
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5 Evaluatie – PAM-vragenlijst met extra vragen 
Met dank aan Helene Voogdt 
 
Patient Activation Measure (PAM) 
Om te meten of het zelfmanagement vergroot is, is de vragenlijst Patient Activation Measure (PAM) 
gebruikt, een in de Verenigde Staten ontwikkelde vragenlijst(www.insigniahealth.com). Het NIVEL 
heeft deze lijst vertaald in het Nederlands (Rademakers, 2012).   
De PAM meet de kennis, vaardigheden en het vertrouwen in het kunnen omgaan met de eigen 
gezondheid of ziekte en bestaat uit 13 items. De patiënt vult de lijst zelf in (zelfrapportage).  
Op basis van de scores op de 13 items (van 1 – helemaal niet mee eens – tot 4 – helemaal mee eens-) 
wordt een ruwe somscore berekend, die vervolgens wordt omgerekend in een theoretische 
somscore van 0 tot 100. Uitgaande van deze score en bepaalde afkappunten worden mensen in een 
van 4 niveaus van patiënt activatie ingedeeld, waarbij niveau 1 de laagste is.  
De uitkomst van de PAM kan op twee manieren worden weergegeven: de gemiddelde score en de 
vier niveaus.  
 
Een NIVEL-rapport vermeldt dat de gemiddelde score van mensen met hart- en vaatziekten 55,7 is en 
voor chronisch zieken 55,5 (Meting bij het Nationaal Panel van Chronisch zieken en Gehandicapten, 
Waverijn, 2014). Onderzoek onder een grotere groep chronisch zieken laat zien dat mensen met 
multimorbiditeit vaak in de hogere niveaus van activering zitten “waarschijnlijk omdat de dagelijkse 
omgang met meerdere ziekten ingewikkelder is en zij dus meer zelf moeten doen”. (Waverijn, 2014).  
Ongeveer de helft van de mensen met hart- en vaatziekten bevindt zich in de laagste twee niveaus 
van activering. Een vergelijkbaar percentage is gevonden bij de totale groep mensen met een 
chronische ziekte (Waverijn, 2014).  
 
In een rapport van de Hartstichting (Dis van, 2014) worden de vier niveaus uitgelegd en de scores bij 
de verschillende groepen weergegeven:  
 
 
 
 

http://www.insigniahealth.com/
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Aanvullende vragen  
Naast de PAM zijn aanvullende vragen gesteld om een aantal kenmerken van de patiëntgroepen te 
verkrijgen en om na te gaan hoe zij scoren op kenmerken van de (organisatie van) zorg. Onder meer 
is gevraagd naar ‘doelen stellen’ omdat dat in de opzet en de uitvoering van het project een centraal 
item is. (PAM-vragenlijst en aanvullende vragen: zie bijlage) 
 
 
Meetmomenten en respons 
In het project zijn er 4 meetmomenten. 

• Historische meting: oktober 2016 
De historische meting is bedoeld om informatie te krijgen bij een controlegroep, één jaar na het 
hartinfarct. De historische meting is gehouden bij mensen die van september-november 2015 in het 
ziekenhuis opgenomen zijn geweest vanwege een hartinfarct. Deze patiënten zijn geselecteerd uit 
het elektronisch patiënten dossier van het ziekenhuis. Niet geselecteerd zijn patiënten die overleden 
zijn en patiënten die in het buitenland wonen. Vanaf 1 september 2016 zijn 100 patiënten 
geselecteerd die aan de criteria voldeden. Patiënten die een mailadres hadden, zijn benaderd via de 
mail, de overige patiënten zijn benaderd via de post met een schriftelijke vragenlijst 

• Nulmeting: februari – juli/september 2017  
De nulmeting is bedoeld om informatie te krijgen over de mate van zelfmanagement bij patiënten die 
net opgenomen geweest zijn in het ziekenhuis vanwege een hartinfarct. De patiënten krijgen in het 
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ontslaggesprek met de verpleegkundige een korte vragenlijst voorgelegd. Om logistieke redenen is in 
Isala de vragenlijst pas uitgereikt op de poli, 1 tot 2 weken na ontslag.  

• 4-maandenmeting (vervolgmeting): mei-september 2017 
De vervolgmeting wordt gehouden 4 maanden na de nulmeting. Deze meting is bedoeld om 
informatie te krijgen over de mate van zelfmanagement bij patiënten nadat hartrevalidatie voor de 
meeste patiënten is afgerond. De patiënten worden via de mail benaderd en patiënten die niet via de 
mail bereikt kunnen worden, ontvangen de vragenlijst schriftelijk. 

• 12-maandenmeting (eindmeting): februari-mei 2018 
De eindmeting wordt gehouden 12 maanden na de nulmeting.  
 
 

 
 
Minder respons  
In het projectplan was uitgegaan van de aantallen die de ziekenhuizen noemden: 250 tot 300 
hartinfarctpatiënten per jaar per ziekenhuis. Gepland was een inclusieperiode van 3 maanden: dus 
per ziekenhuis een maximale inclusie van 75 patiënten.  De verwachting over het aantal mensen dat 
de vragenlijst zou invullen, per ziekenhuis 100 patiënten, is niet reëel geweest.  Er vallen immers 
altijd mensen af.  
Onder de interventiegroep vielen alleen die patiënten die het veranderde zorgpad volgen, dus die op 
locaties Alkmaar en Zwolle hartrevalidatie en poliklinische zorg ontvangen.  Alkmaar had in de 
inclusieperiode veel patiënten uit de regio zoals Den Helder en Beverwijk. Deze patiënten kwamen 
niet in aanmerking.  
Ook bij de historische groep(controlegroep) viel de respons tegen: met deze patiënten was er geen 
face-to-face contact bij het uitreiken van de vragenlijst. Motiveren is dan lastiger.  
 
Het project is met toestemming van het SAG-bestuur verlengd met drie maanden zodat de 
inclusietijd verlengd kon worden. Om ook bij de 4- en 12-maandenmeting de respons zo hoog 
mogelijk te houden is er na verzenden van reminders per mail een reminder met de post uitgegaan 
en/of telefonisch contact opgenomen. Vooral het nabellen blijkt effectief. In de extra 
tussenrapportage van 28 februari 2018 is op verzoek van het SAG-bestuur uitgebreid ingegaan op de 
tegenvallende inclusie en respons en de maatregelen die genomen zijn om deze te vergroten.  
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Kenmerken respondenten 

 

Alkmaar 
De patiënten van de historische meting verschillen behoorlijk met die van de interventiemeting. De 
historische groep is ouder, en heeft naast het hartinfarct meer andere hart- en vaatziekten en meer 
multimorbiditeit.  
Zwolle   
In Zwolle is de historische groep vergeleken met de interventiegroep gemiddeld vijf jaar ouder en 
heeft naast het hartinfarct meer andere aandoeningen.  
 
Kenmerken zorg 
Naast de vragen van de PAM zijn over de onderstaande onderwerpen vragen gesteld: 

• Deelname hartrevalidatie  
Omdat de deelname aan hartrevalidatie in Alkmaar achterbleef (vergeleken bij Zwolle) is aan 
mensen In Alkmaar die geen hartrevalidatie gevolgd hadden, gevraagd wat hiervoor de reden 
was.  

• Aantal afgeronde weken hartrevalidatie. 

• Aanspreekpunt tijdens hartrevalidatie (de verpleegkundige, de cardioloog, een andere 
zorgverlener, onbekend). 

• Afspraken gemaakt over wat te bereiken met hartrevalidatie (doelen). 

• Soort doelen (open vraag). 

• Zorg vanwege het hartinfarct bij de huisartspraktijk.  

 
Uitkomsten Alkmaar 

 



 
 

24 
 

Uitkomsten Zwolle 

 

 

Het aantal mensen dat in Alkmaar hartrevalidatie gevolgd heeft, is vergeleken met de historische 
meting hetzelfde gebleven. Overigens is de deelname vrij hoog vergeleken met landelijke cijfers. In 
2010 volgt 51% tot 66% van de mensen met een hartinfarct hartrevalidatie (Vries, H de, 2014).  
Zeven mensen hebben de vraag beantwoord waarom ze geen hartrevalidatie volgden:  

“Ben totaal 6x geweest, had daarna pijn op het hart, ben toen gestopt, is niet herstart”. 

“Heb het zelf gedaan door veel te bewegen o.a. door alle dagen te fietsen”. 

“Veel lopen. Ik heb ook een knie probleem. Lopen lukte niet. Wel veel op de sportfiets gezeten en gezwommen”. 

“Dacht dat het ook zonder kon”. 

“Door mijn MS, was dit te vermoeiend”. 

“Geen behoefte. Ik sport”. 

“Geen tijd i.v.m. werk”. 
 
In Zwolle nemen veel mensen deel aan hartrevalidatie.  En het percentage dat deelneemt is  
toegenomen. Het kan zijn dat door het op een later moment includeren van de interventiegroep 
patiënten al uitgeselecteerd zijn. Anderzijds komt iedereen naar de poli 1 a 2 weken na ontslag waar 
de vragenlijst voor de nulmeting is uitgereikt.  
 
In Alkmaar is het aanspreekpunt meestal de verpleegkundige en hierin is een toename, maar het is 
ook regelmatig een andere zorgverlener.  In Zwolle staat de verpleegkundige als aanspreekpunt met 
stip bovenaan en ook hierin is een toename.  
 
Het percentage mensen in Alkmaar dat doelen stelt is flink gestegen: van 55% naar 76%.  
Zwolle begon lager(47%) en ook hier zijn in de interventiegroep meer doelen gesteld: 72%  
Wat betreft de doelen staan met stip op 1 staan meer bewegen, conditie verbeteren en afvallen 
gevolgd door re-integratie werk/vrijwilligerswerk, stress verminderen, medicatie/therapietrouw, 
reguleren bloeddruk, gezonde voeding en met angst omgaan. 
In Alkmaar gaan mensen minder naar de huisarts in de eerste periode (4 - maandenmeting) dan in 
Zwolle. Dat komt overeen met de verschillende inrichting van het zorgpad op dit punt.  
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De gemiddelde PAM score  

meting Zwolle Alkmaar TOTAAL 

Historisch 55,5 59,2 57,5 

nulmeting 57,6 59,8 58,6 

4 maanden 59,3 58,0 58,8 

12 maanden 60,5 57,4 59,2 

 

Gemiddelde PAM score  - controle versus interventiegroep 

meting Zwolle Alkmaar TOTAAL 

Historisch 55,5 (n=53, SD=10,4) 59,2 (n=62, SD=13,1) 57,5 (n=115, SD=12,0) 

12 maanden 60,5(n=59, SD=14,3) 57,4 (n=47, SD=14,0) 59,2 (n=106 SD=14,2) 

 P=0,038 P=0,495 P=0,359 

 

Bij de berekening van de gemiddelde PAM-score zijn de richtlijnen van Insignia Health gevolgd. 

Respondenten die minder dan zeven vragen beantwoorden of alle vragen beantwoorden met 

‘helemaal mee oneens’ of ‘helemaal mee eens’ zijn verwijderd. Ook vragen beantwoord met ‘niet 

van toepassing’ zijn buiten beschouwing gelaten. Alleen categorie 1,2,3 en 4 zijn meegenomen in de 

berekening van het gemiddelde. Door deze regels is het aantal respondenten afgenomen.   

Controle versus interventiegroep 
In het totaal, de controlegroep vergelijkend met de interventiegroep, is de PAM-score toegenomen.  
De toename komt voor rekening van Zwolle. De stijging tussen controle en interventie is daar zelfs 
significant! In Alkmaar zie je een afname, maar Alkmaar begon in de controle groep hoger (Zwolle 
55,5, Alkmaar 59,2) wat mogelijk ook samenhangt met het feit dat in de controlegroep duidelijk meer 
multimorbiditeit was.  
 
Interventiegroep: van nulmeting naar 12maandenmeting 
Bij Zwolle is weer een toename. In Alkmaar een afname, maar ook daar is, op het moment van 
ontslag, begonnen met een hogere PAM-score dan in Zwolle.  

 

De PAM-niveaus 

Totaal 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Totaal 

Historisch 
17,2% 39,7% 31,0% 12,1% 

100% 

nulmeting 
9,9% 31,3% 42,7% 16,0% 

100% 

4 maanden 
11,5% 33,6% 40,2% 14,8% 

100% 

12 maanden 
12,3% 28,3% 42,5% 17,0% 

100% 
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Zwolle 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Totaal 

Historisch 
17,0% 47,2% 28,3% 7,5% 

100% 

nulmeting 
13,0% 33,3% 37,7% 15,9% 

100% 

4 maanden 
9,5% 32,4% 41,9% 16,2% 

100% 

12 maanden 
10,2% 30,5% 39,0% 20,3% 

100% 

 

Alkmaar 

 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Totaal 

Historisch 
17,5% 33,3% 33,3% 15,9% 

100% 

nulmeting 
6,5% 29,0% 48,4% 16,1% 

100% 

4 maanden 
14,6% 35,4% 37,5% 12,5% 

100% 

12 maanden 
14,9% 25,5% 46,8% 12,8% 

100% 

 

 

Controle versus interventiegroep 
In het totaal de controlegroep vergelijkend met de interventiegroep, zijn de PAM-niveaus 
verschoven: minder mensen zitten in de lage niveaus 1 en 2. In de controlegroep zat 56,9% van de 
mensen in niveau 1 en 2. In de interventiegroep is dat nog maar 40,6%. 
Die afname is te zien in Alkmaar en Zwolle: in Alkmaar van 50,8% naar 40,4% en in Zwolle notabene 
van 64,2% naar 40,7%. Zwolle zat in de controlegroep ook beduidend lager dan Alkmaar.  
 
Interventiegroep: van nulmeting naar 12maandenmeting 
In het totaal is de afname in niveau 1 en 2 samen, klein: van 41,2% in de nulmeting naar 40,6% in de 
12-maandenmeting.  
In Zwolle verbetert het activatieniveau. In de lage groepen 1 en 2 zit bij de nulmeting 46,3% van de 
mensen en bij de 12-maandenmeting is dat 40,7%. In Alkmaar gaan de mensen achteruit. Bij de 
nulmeting is maar 35,5% van de mensen in niveau 1 en 2. Maar die mooie score wordt niet 
vastgehouden want is bij 12-maanden 40,4%. 
 
Conclusie 
Dit project had als doel om het zelfmanagement te vergroten bij mensen die een hartinfarct hebben 
doorgemaakt. Op het totaal, vergelijkend tussen controlegroep en interventiegroep, is te zien dat het 
activatieniveau is toegenomen. De stijging komt door de significante toename in Zwolle. Dat Alkmaar 
daalt zal ook samenhangen met het feit dat daar in de controlegroep duidelijk meer multimorbiditeit 
was. 
Meestal zit ongeveer de helft van de mensen in de lage activatieniveaus 1 en 2 en dus de andere 
helft in de goede niveaus 3 en 4. In dit project is de verhouding verbeterd: in de controlegroep zat 
56,9% in 1 en 2 en in de interventiegroep is dat bij 12 maanden 40,7! 
Kanttekening is natuurlijk wel dat de stijging heel klein is in de interventiegroep en dat Alkmaar haar 
hogere startniveau niet kan vasthouden. Anderzijds is er duidelijk iets veranderd in de zorg: in beide 
ziekenhuizen wordt er meer met doelen gewerkt!   
In andere Nederlandse projecten zie je geen toename in zelfmanagement (PAM-scores): niet bij een 
project van het NIVEL waar zorggroepen gingen werken met een individueel zorgplan (Leemrijse, 
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2014) en niet bij gepersonaliseerde zelfmanagementondersteuning (Eikelenboom, 2017). Wel ging 
het bij deze studies om grotere aantallen en om andere patiënten (chronische fase). 
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6 Evaluatie – interviews 
Met dank aan Britt Withaar voor het interviewen. 
Met dank aan de patiënten en zorgverleners die we mochten interviewen. 
 
Met het interviewen van patiënten en zorgverleners is meer inzicht verkregen hoe zelfmanagement 
werkt(bevorderende en belemmerende factoren) en of en hoe de verbeteringen in het zorgpad 
(verbeteracties) hieraan hebben bijgedragen. Ook zijn verschillen tussen patiënten en zorgverleners 
hierover zichtbaar gemaakt.  
 
Per locatie zijn er volgens het projectplan met 10 patiënten en 4 zorgverleners interviews ingepland. 
In Alkmaar vielen drie patiënten kort voor afname van de interviews uit (twee keer ziekte, 1 keer 
verkeerd gepland). Het is nog gelukt om één nieuwe patiënt bereid  te vinden waarmee in Alkmaar 
het aantal interviews met patiënten op 8 kwam.  
 
Selectie patiënten 
De patiënten die in aanmerking kwamen voor een interview behoorden tot de interventiegroep en 
hadden allemaal mee gedaan aan de kwantitatieve evaluatie door middel van het drie keer invullen 
van de PAM-vragenlijst(ontslag, 4 maanden, 12 maanden) en de paar extra toegevoegde vragen. In 
Zwolle waren dat 74 mensen en in Alkmaar 57 mensen. 
Er is hier een verschil tussen Alkmaar en Zwolle. In Alkmaar zijn vijf van de acht geïnterviewden 
afkomstig van een ‘nonresponderslijst’, een lijst met mensen die na niet gereageerd te hebben op 
meerdere reminders, telefonisch zijn benaderd om de 12-maandenvragenlijst in te vullen.   
Bij de selectie van patiënten is gekozen voor een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen. 
Verder is er  rekening gehouden met mensen die mogelijk weer moeten gaan werken en mensen die 
al met pensioen zijn: de helft bestond uit mensen onder de 65 jaar en de helft uit mensen boven de 
65 jaar.  
Op beide locaties heeft dezelfde student HBO-Verpleegkunde de interviews afgenomen en 
uitgewerkt. In Zwolle als stagiaire en daarna in Alkmaar betaald via Harteraad.  
 
Selectie zorgverleners 
De geïnterviewde zorgverleners komen ieder uit een ander deel van het zorgpad.  Zij waren geen lid 

van het projectteam maar kregen wel met de veranderingen te maken.  Per locatie zijn geïnterviewd:  

een verpleegkundige van de cardiologieafdeling, een maatschappelijk werker, een 

hartrevalidatieverpleegkundige en een fysiotherapeut van de hartrevalidatie.   

 
De zorgverleners wordt gevraagd naar hun ervaringen met zelfmanagement. Staan ze er in hun hart 
achter? Is het nieuwe zorgproces werkbaar? Wat zijn hun ervaringen met de implementatie? Wat 
willen ze meegeven aan andere ziekenhuizen ten behoeve van postinfarct zorg en zelfmanagement? 
 
Inhoud interviews 
Het interview startte met twee open vragen. In de derde en laatste vraag werd gericht gevraagd naar 
de ervaring met een aantal onderdelen van het zorgpad.  

1. Wat heeft u geholpen om beter om te gaan met uw hartaandoening en klachten? 
(bevorderende factoren) 

2. Wat heeft u niet geholpen bij het beter leren omgaan met de hartaandoening en klachten? 
(belemmerende factoren) 

3. Wat zijn de ervaringen met de verbeteringen(de verbeteracties) die in het zorgpad zijn 
aangebracht? 
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ACCEPTEREN HARTINFARCT. WEER VERTROUWEN KRIJGEN IN LICHAAM EN LEVEN 

Wat patiënten heel vaak noemen is acceptatie en het weer vertrouwen krijgen in het lichaam en 

leven.  Zorgverleners noemen dit ook maar minder en minder nadrukkelijk.  

 ‘Ik heb het leven nog niet opgepakt. Ik heb er niet mee leren omgaan, dat doe ik nog steeds niet.’ 

(interview patiënt, Alkmaar)  

De patiënt moet het hartinfarct een plek geven in zijn/haar leven en weer door kunnen gaan. Dat is 

de basis voor zelfmanagement. Hoe is die omslag te bereiken? 

 

BEVORDERENDE FACTOREN 

Sociale omgeving 

De sociale omgeving zoals de partner, familie of vrienden speelt volgens alle patiënten een belangrijke 

rol in het bieden van emotionele steun.  

Ook zorgverleners noemen de bijdrage die de sociale omgeving levert: emotionele steun en ook bij 

steun bij leefstijlverandering. Dat de omgeving meedoet met ‘gezonder leven’.  

 ‘Familie betrekken bij een ontslag- en opnamegesprek. Dat zij ook weten wat de patiënt doormaakt 

en wat er aan de hand is. Dat iemand daar steun heeft op psychische factoren’. (interview 

zorgverlener, Alkmaar) 

 

Kennis 

Kennis wordt door patiënten en zorgverleners als erg nuttig ervaren 

Wat mij geholpen heeft, is de informatie via de foldertjes maar ook gesprekken over hoe om te gaan 

met hartinfarct. En wat je eraan kunt doen om dat te voorkomen. Ik ben daarmee in gesprek geweest, 

in het ziekenhuis. En dat heeft mij wel geholpen. Kijk want als je een hartinfarct krijgt, dan heb je wat 

informatie nodig van hoe nu verder. (interview patiënt, Alkmaar) 

 

Doelen opstellen 

Patiënten en zorgverleners geven aan dat het stellen van doelen het zelfmanagement bevordert.  

Het helpt als je in ieder geval één doel haalt. Dan weet je dat je het kan en dat geeft energie. 

(interview patiënt, Zwolle) 

 

Hartrevalidatie  

Patiënten en zorgverleners noemen beide hartrevalidatie: het verkrijgen van kennis, doelen stellen, 

leefstijlverandering, leren omgaan met klachten, weer vertrouwen krijgen in  het lichaam en de 

kracht van lotgenotencontact: alle bevorderende factoren zijn terug te vinden in hartrevalidatie.   
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“Waar je om roept/vraagt wordt voor gezorgd. Ja, en dat wordt van alle kanten benadrukt. Je merkt 

dan toch dat het fijn is tijdens de hartrevalidatie dat er iemand is die je hand vasthoudt. Dus die 

hartrevalidatie is eigenlijk gewoon goed. Goede begeleiding.  

En doordat je vaak dezelfde zorgverleners hebt, kennen ze je ook.  

Het is fijn dat dit in een apart huis is van het ziekenhuis. A met parkeren en B straalt het hier 

levenslust uit in vergelijking met het andere gebouw(het ziekenhuis). Hier zijn geen zieken, hier zijn 

mensen die verder willen”. (interview patiënt, Zwolle) 

 

Daginvulling: afleiding en werk 

Deze factor wordt bevorderend genoemd door patiënten en niet door zorgverleners.  

 ‘Als ik niet kan werken voel ik me afgeschreven ofzo. Werken geeft het gevoel voor mij “ik ben 

normaal”.’ (Interview patiënt, Zwolle) 

De werkgever en bedrijfsarts hebben veel patiënten geholpen om weer de draad op te pakken. Met 

patiënten werd een persoonsgericht plan gemaakt om weer te re-integreren in het werk. Patiënten 

hebben aangegeven dat dit als zeer bevorderend is ervaren.  

 

 

BELEMMERENDE FACTOREN 

De belemmerende factoren laten vooral de andere kant van de medaille zien.  

Zoals de factor ‘sociale omgeving’, die kan belemmeren: “Mijn man heeft veel steun moeten hebben 

van mij. Ik niet van hem”. (interview patiënt, Alkmaar) 

Of werk dat voor stress zorgt vanwege de hoge werkdruk. Zoals zzp-ers die zo snel mogelijk weer aan 

het werk moeten omdat ze de kost ermee moeten verdienen en daardoor hun lichaam niet 

voldoende rust geven.  

 

Multimorbiditeit en klachten 

Een andere ziekte of klachten naast die van het hartinfarct belemmeren patiënten in activiteiten of 

het veranderen van leefstijl.  

 ‘… Maar ik heb ontdekt dat ik een probleem heb en dat had ik voor het hartinfarct ook al. Blijkbaar zit 

er ergens in mijn rug en in mijn nek en hals zitten uitstralende pijnen die waarschijnlijk op slijtage 

lijken. En dat belemmert bij het lopen. En ik wil wel verder lopen, maar op een gegeven moment krijg 

ik pijn en daar word ik bang van. Daardoor loop ik niet zulke grote rondjes als ik zou willen.’ 

(Interview patiënt, Zwolle) 

Deze factor werd regelmatig door patiënten genoemd en duidelijk minder door de zorgverleners.  

 

Maatschappij  

Een zorgverlener noemt de maatschappij als belemmerend: 
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 ‘We hebben allemaal een auto. Kant en klare maaltijden met veel slechte toegevoegde producten. En 

in de supermarkt op ooghoogte alle producten die slecht zijn. Met veel suikers en vet toegevoegd.’ 

(Interview zorgverlener, Zwolle) 

 

De zorg die mensen krijgen zou hen juist moeten helpen om beter om te gaan met het hartinfarct en 

de klachten. Dat is niet altijd het geval: 

Geen zorg op maat 

Vier patiënten in Zwolle zeggen dat ze vanuit het ziekenhuis geen zorg op maat ontvangen:  

 ‘In het ziekenhuis wordt ik behandeld volgens protocol. Als ‘standaard’. Maar ja. Dus ik krijg het 

standaard riedeltje medicijnen etc. mee. Maar ja dat kan ik ze niet mee geven. Ik kreeg medicijnen 

voor een hoge bloeddruk. Ik heb nog nooit in mijn leven een hoge bloeddruk gehad en nu nog steeds 

niet? Ik krijg er alleen maar bijwerkingen van…. Ik vind het te standaard. Dit protocol was niet 

passend op mijn situatie.’ (Interview patiënt, Zwolle)  

 

Geen vaste cardioloog of aanspreekpunt  

‘Ik had veel onzekerheid omdat ik geen vaste cardioloog of aanspreekpunt had naar mijn mening. 

(Interview patiënt, Zwolle) 

 

Geen overeenstemming ziekenhuis – eerste lijn 

‘In het ziekenhuis wilden ze dat ik een nog lager cholesterol krijg. En bij de huisarts vinden ze mijn 

cholesterol goed. Dus er is geen overeenstemming. De huisarts vind de waarden uit het ziekenhuis 

overdreven. Omdat anders iedereen medicijnen kan gaan slikken’. (interview patiënt, Alkmaar) 

 

 

ERVARINGEN MET VERBETERACTIES 

Na de twee open vragen is specifiek gevraagd naar de ervaringen met een aantal 

verbeteringen(verbeteracties) in het zorgproces. Per verbeteractie wordt aangegeven om welk 

ziekenhuis het gaat.   

 

Zorgkaart hartinfarct (Zwolle) 
Op één patiënt na, hadden alle patiënten de zorgkaart niet gezien. Dat geldt ook voor de 
zorgverleners. Een zorgverlener kent de kaart wel.  
Ik ken hem! Je krijgt heel veel uitleg etc. en de helft gaat dan langs je heen. Als je dan even een rustig 

moment hebt dan kun je deze zorgkaart op jouw tijd, jouw moment doorlezen. Het geeft overzicht en 

informatie.  Dat kan heel geruststellend zijn. Hij geeft in ieder geval informatie. Geruststelling bij 

vragen, want hier staat dat je alle vragen moet stellen. (interview zorgverlener, Zwolle) 
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Gemist in de zorgkaart wordt:  

− Wat mensen in de twee weken thuis na het ontslag mogen doen.  

− Informatie over medicijnen. “Ze stoppen vaak met hun medicijnen als ze op zijn. Terwijl ze 
eigenlijk met een herhalingsrecept naar de dokter moeten”. (interview zorgverlener, Zwolle) 

− Informatie over vier weken niet mogen autorijden. 

− Informatie over de rol van de partner tijdens de opname. Mogen die de hele dag komen? 
Mogen ze bij afspraken komen? Mogen naasten komen als je geen partner hebt? 

− Het starten met revalideren op de afdeling. 
 

Kijk het(de zorgkaart) is natuurlijk in eerste plaats niet bekend en ten tweede zit het niet in het 

systeem. (interview zorgverlener, Zwolle) 

Eén zorgverlener geeft als advies voor implementatie:  

Vernieuwingen kunnen het best aan het licht komen tijdens een vergadering, daar moet iedereen 

aanwezig zijn. Je hebt dan dus de meeste kans om iedereen te pakken te krijgen.  

Daarnaast moet het in Apenio komen (EPD) dan zien collega’s: zorgkaart hartinfarct is uitgereikt. 

(interview zorgverlener, Zwolle) 

 

Ontslaggesprek (Zwolle) 

Ik ging eigenlijk al weg. Het was gewoon op zaal, maar daar zou ik nooit doorvragen. Al helemaal niet 

naar persoonlijke dingen.  

En daarnaast als ik naar huis mag, dan hoor ik niks meer. (interview patiënt, Zwolle) 

Plaats 

Het ontslaggesprek is als belemmerend ervaren omdat het aan het bed werd gehouden. Alle patiënten 

zouden hier niet zo gauw persoonlijke dingen vragen. Daarnaast geeft de helft van de patiënten aan 

dat ze de informatie van het gesprek niet onthouden hebben omdat ze met hun hoofd al thuis waren. 

Eén zorgverlener geeft aan dat het ontslaggesprek niet in een aparte ruimte wordt gedaan, door 

tijdsgebrek of geen beschikbare ruimte. 

 

Geen format 

Diezelfde zorgverlener geeft aan dat er geen format is voor een ontslaggesprek. Dus is het niet duidelijk 

wat er precies aan kennis etc. moet worden verteld en uitgelegd. 

 ‘Nee. In eerste plaats, omdat we weinig aparte ruimtes hebben. Wij hebben ook geen format voor 

een ontslaggesprek na een hartinfarct, dus dat doe je maar op eigen inzicht. Als je een uitgebreid 

format hebt, ga je misschien wel ergens anders zitten. (Interview zorgverlener, Zwolle) 

 

De nieuwe brochure “Een hartinfarct. Behandeling, begeleiding en herstel” (Alkmaar) 

Vijf van de acht patiënten hebben deze brochure niet ontvangen.  
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De patiënten en zorgverleners die de informatiebrochure gezien hebben zijn er enthousiast over. 

Omdat het veel informatie geeft, maar patiënten ook overzicht biedt, en interactie en tips waar 

patiënten mee aan de slag kunnen.  

 
“Via de verpleegafdeling heb ik uw mail adres mogen ontvangen. 
Deze week hebben wij een patiënt ontvangen vanuit uw ziekenhuis. 
Deze patiënt heeft een bijzonder mooi invul boekje vanuit jullie meegekregen; Een hartinfarct, 
behandeling, begeleiding en herstel. 
Is het mogelijk dat wij deze informatie digitaal van jullie kunnen krijgen?” 
Teamleider cardiologie, ziekenhuis X 
 

Klapper (Zwolle) 
De klapper is een multomap A5 formaat die wordt uitgereikt bij het eerste bezoek op de poli. 
Het grootste deel van de patiënten geef aan dat de klapper een vertrouwd gevoel geeft, omdat ze 
dan de belangrijkste gegevens bij de hand hebben. “Toen de ambulance weer bij mij thuis stond was 
het makkelijk dat alle informatie er overzichtelijk in zat. (interview patiënt Zwolle) 
 
Ook de zorgverleners vinden dat de klapper het zelfmanagement van patiënten bevordert.  

Inhoudelijke informatie wordt wel gemist: “de verwerking, klachten of angsten die je kan 

tegenkomen staan er nauwelijks in”.   

Ik mis de beweegrichtlijnen over hoeveel iemand zou moeten bewegen. Het zou leuk zijn als daar een 

folder ofzo in kon komen? Maar ook ‘hoe voorkom je overbelasting’? En een folder over doelen, zoals 

stoppen met roken bijvoorbeeld. Als je doelen wilt halen dat je er informatie over in hebt zitten of een 

verwijzing waar je iets moet zoeken.  

Het is ook goed om met de tijd mee te gaan en het mapje digitaal te maken.  

Ik denk dat het heel belangrijk is dat collega’s gebruik maken van motivational interviewing. Zodat je 

bespreekt wat je patiënten mee wilt geven. Dit kun je terugkoppelen tijdens een teamoverleg. Dus dat 

er voor afstemming gezorgd wordt in alle verschillende disciplines.  

Misschien is het handig dat er in de klapper staat wat hartrevalidatie ook alweer is. En bij wie ze 

terug kunnen met vragen en wie hun contactpersoon is. En dat ze weten wie ze moeten bellen. Of met 

welke klachten ze de huisarts moeten bellen.  

Het is heel gemakkelijk om het overzicht te verliezen en daarom is dit gemakkelijk omdat je het nog 

even kan naslaan.(interviews zorgverleners, Zwolle) 

 

Werken met doelen (Alkmaar, Zwolle) 

Dit onderwerp kwam ook al aan de orde bij de open vraag over bevorderende factoren.  

 

Vervolgafspraken na de ziekenhuisopname (Alkmaar) 

De samengevoegde afspraken(verbeteracties NW3 en 4) waren volgens de patiënten en 

zorgverleners goed gepland, maar afspraken worden ook als standaard en oppervlakkig ervaren. 
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 “Ik zou graag willen zien dat je wat meer serieus wordt genomen. Niet van nou… daar heb je er weer 

een voor een kwartier. Gehoord en op de hoogte gehouden worden, dat wil ik graag” (interview 

patiënt, Alkmaar) 

Bij dit onderwerp wordt genoemd dat patiënten het jammer vinden om bij iedere afspraak een 

andere cardioloog hebben. Dit kwam ook naar voren in Zwolle. 

 

Hartrevalidatie (Alkmaar, Zwolle) 

Het goede van hartrevalidatie wordt volop benoemd: zie bij bevorderende factoren. 

Bij Alkmaar zijn er ook patiënten begeleiding of informatie gemist hebben zoals m.b.t. 

voedingsadviezen en seksualiteit.   

 ‘Wat ik heel vervelend vind, is dat ze aan mij vragen wat k wil doen. Meer bewegen en afvallen. Ik 

moet tien kilo afvallen is tegen mij gezegd. Maar ik word daarin niet begeleid. Dus dan is het van zoek 

het uit. Zij willen dat ik tien kilo minder weeg, maar daar begeleiden ze dus niet in. (interview patiënt, 

Alkmaar)  

 

In Alkmaar volgen lang niet alle mensen hartrevalidatie (67% mensen volgen hartrevalidatie).  

Van de geïnterviewde patiënten hadden een paar geen hartrevalidatie gevolgd. Redenen om niet 

deel te nemen waren dat ze ‘het zelf wel kunnen’ of als ZZP-er weer zo snel mogelijk aan het werk 

willen gaan. Het wekte de indruk alsof patiënten de effectiviteit van de hartrevalidatie niet inzagen. 

Een patiënt die wel verder wilde kon na zijn/haar vakantie niet meer bij hartrevalidatie terecht.  

 

“Het jammere dat ze die zeven weken achter elkaar doen. Mijn vakantie viel erin, dus ik had de eerste 

drie weken gedaan. Toen ging ik op en vakantie en het is niet zo dat je dan de overige vier weken nog 

mag doen. Dus als je op vakantie bent is het afgelopen met de revalidatie en de begeleiding. Wat 

misschien ook wel logisch is, want je bent gewoon op vakantie gegaan. Dus dan ben je niet ziek meer. 

Toch had ik graag nog even terug willen gaan. Voor de ondersteuning”. (interview patiënt, Alkmaar) 

 

Harteraad informatie (Alkmaar, Zwolle) 

Geen van de geïnterviewden in Alkmaar heeft de flyer van Harteraad ontvangen.  

In Zwolle is de flyer van Harteraad opgenomen in de klapper die mensen ontvangen bij het eerste 

polibezoek (1-2 weken na ontslag) 

 

Lotgenotencontact (Alkmaar, Zwolle) 

Lotgenotencontact wordt veel gewaardeerd zoals tijdens de hartrevalidatie 

“Ook tijdens het sporten dat iedereen verschillend is. Sommigen zie je niks aan en tijdens het thee 

drinken daarna hoor je dat ze heel erg depressief zijn. En dan leef je met elkaar mee. Ik vond dat heel 

fijn. (interview patiënt, Alkmaar) 

Door lotgenotencontact zeggen zorgverleners “voelen patiënten zich begrepen en niet alleen”.  

Lotgenotencontact werkt niet bij iedereen. Niet iedereen is “een groepsdier” zoals een patiënt dat 

noemt. Ook kan lotgenotencontact niet helpend zijn door de nadruk op ziek zijn. “Maar lotgenoten 

hebben altijd de neiging heb ik het idee om het negatieve te benadrukken en daar heb ik geen belang 
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bij”(interview patiënt, Zwolle).  “Ik heb behoefte aan positiviteit om mij heen”. (interview patiënt, 

Alkmaar) 

Eén van de diensten die Harteraad biedt is het mogelijk maken van lotgenotencontact(individueel, 

groep, via internet). De meeste geïnterviewden geven aan dat het lotgenotencontact dat zij hadden 

bij hartrevalidatie voor hen voldoende geweest is.  

 

Bejegening door zorgverleners (Alkmaar, Zwolle) 

“Zeer positief. Allemaal heel betrokken en lieve mensen. Die voldoende aandacht aan mij hebben 

gegeven. Niks negatiefs. Alleen maar positief”. (interview patiënt, Alkmaar) 

“Omgang zorgverleners: heel prettig. Leuk mee gepraat leuk mee gesport. Kordaat wanneer nodig. 

Leuk meelevend en meelachend”..  (interview patiënt, Alkmaar) 

“In het Harthuis (Isala, hartrevalidatie): de eerlijkheid van zorgverleners helpt en ondersteunt een 

hoop”.  

In het Harthuis (Isala, hartrevalidatie) neemt iedereen je serieus en nemen ze de tijd voor je. Je kunt 

altijd vragen stellen. (interviews patiënten, Zwolle) 

In Zwolle zijn de patiënten over hartrevalidatie heel positief. Over het ziekenhuis wordt anders 
gesproken: zie belemmerende factoren.  
 
Conclusies en aanbevelingen 
Het is belangrijk dat zorgverleners, hoe ‘gewoon’ een hartinfarct voor hen ook is, in hun omgang met 

patiënten meenemen, dat voor patiënten allereerst belangrijk is om het hartinfarct een plek te geven 

en weer vertrouwen te krijgen in lichaam en leven. Dit proces van verwerking kan ondersteund 

worden door twee vormen van communicatie toe te passen: cognitieve én affectieve communicatie. 

Bij cognitieve communicatie gaat het om het inspelen op de behoefte te weten en te begrijpen dus 

het verstrekken van kennis, uitleg en informatie met betrekking tot de aandoening en de mogelijke 

behandelingen. Bij affectieve communicatie maak je een vertaalslag vanuit bovenstaande naar de 

leefwereld van de patiënt en met aandacht voor de emotionele gevolgen. (Wouthuysen, 

2013)(Westra, 2015).  

Om het zelfmanagement te ondersteunen is het van belang energie te (blijven) steken in meer 

kennis, het stellen van doelen, de sociale omgeving en daginvulling (afleiding, werk). En kan er voor 

patiënten met multimorbiditeit en klachten geen aangepast hartrevalidatieprogramma komen? 

Deels met de eerste lijn en/of deels online maar dat wel de lijn open blijft met de 

revalidatiedeskundigheid in het ziekenhuis. De interviews laten zien dat hartinfarctzorg meer moet 

inspelen op de toenemende multimorbiditeit. Zorg voor (nog meer) zorg en hartrevalidatie op MAAT. 
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7 Evaluatie Z-scan 

Met dank Karin Fehse en Anthony van den Berg van Arkia 
 
De Z-scan (Zwier, 2012) is een vragenlijst voor zorgverleners. Dit ‘Zelfdiagnose instrument 
Zelfmanagementondersteuning voor Zorgprofessionals’, is ontworpen op basis van het ‘Generiek 
model Zelfmanagement’(CBO, 2014) en meet bij zorgverleners de visie en attitude op 
zelfmanagement en de wijze waarop zelfmanagement ingebed is en ondersteund wordt vanuit de 
eigen organisatie.  
Aanvankelijk was de bedoeling de Z-scan alleen in te zetten voor de analyse, maar mede omdat de 
ziekenhuizen de ontwikkeling van een webversie (http://zscan.arkia.nl/ )gefinancierd hadden, is 
besloten de Z-scan ook te gebruiken voor evaluatie.  
 
 
De scores van de z-scan lopen van 0-3 
 

 score tussen 0 - 1 Zelfmanagement blijft op dit moment onderbelicht 
 

 score tussen 1- 2 Zelfmanagement heeft nog aandacht nodig 
 

 score tussen 2 – 3 Zelfmanagement heeft een stevige plek in de zorg 
 
Onderdeel A Visie op zelfmanagement 
1. Visie en Attitude 
“zorg willen aanbieden die past bij de patient” 
2. Kennisoverdracht 
“belang van voorlichting zien en goed kunnen voorlichten” 
3. Coaching 
“de patient stimuleren en faciliteren in het stellen van doelen” 
4. Wegwijzen voorzieningen 
“zorgen voor en gebruiken maken van een sociale kaart” 
 
Onderdeel B De ondersteuning van zelfmanagement in de praktijk   
1. Zelfmanagement in het consult 
“ondersteunen zelfmanagement is normaal onderdeel van het consult” 
2. Beleid en organisatie 
“visie op zelfmanagement; taakverdeling zelfmanagement helder; patiënten hebben een individueel 
zorgplan” 
3. Omgevingsfactoren / randvoorwaarden 
“voldoende ICT-mogelijkheden; zelfmanagement is onderdeel van kwaliteitszorg en zorgprotocollen;  
sociale kaart; mogelijkheid tussentijds contact voor patiënten” 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zscan.arkia.nl/
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Uitkomsten Z-scan Alkmaar 2016 en 2018 

 
In Alkmaar is er in totaal ten opzichte van 2016 vooruitgang: alle scores gaan meer richting groen. 
Het ziekenhuis is op bijna alle items vooruit gegaan.  
De eerste lijn zit wel helemaal in het groen(onderdeel A 2,2, onderdeel B 2,0) maar de analyse is 
complex. De score op visie en attitude is hoger maar de uitvoering (kennisoverdracht, coaching en 
wegwijzen voorzieningen) scoort gelijk of lager. De inbedding in de organisatie scoort wel hoger. 
Vergelijking tussen 2016 en 2018 is eigenlijk niet mogelijk omdat het aantal respondenten flink 
uiteenloopt.  
 
 

Uitkomsten Z-scan Zwolle 2016 en 2018 

 
 
In totaal begon Zwolle in 2016 met lagere scores ten opzichte van Alkmaar, maar is flink verbeterd. 
De scores op de onderdelen A en B zijn nu even hoog als in Alkmaar: 2,1 en 1,9. Wel moet hierbij een 
kanttekening gemaakt worden: het aantal respondenten is in 2018 flink lager.   
Het behoorlijk lagere aantal respondenten geldt voor het ziekenhuis wat analyse voor het ziekenhuis 
niet mogelijk maakt.  
In de eerste lijn is vergelijking wel mogelijk. Ook hier vooruitgang en de onderdelen A en B zitten in 
de groene zone. Inbedding in de organisatie scoort lager.  
 
 
Conclusie 
In 2018 laat de Z-scan een betere uitkomst zien dan in 2106.  Nog niet alle onderdelen zijn in het 
groen: zelfmanagement heeft nog aandacht nodig. 
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8. Conclusie 
 
In dit laatste hoofdstuk wordt besproken of en hoe de doelen en resultaten van het project behaald 
zijn. 
 
Doel: het zelfmanagement is vergroot! 
Het doel van dit project was het zelfmanagement te vergroten bij patiënten die een hartinfarct 
hebben doorgemaakt.  
‘SMART’ uitgewerkt zou er voor  70% van de patiënten een aanzet gemaakt moeten worden naar het 
werken met een individueel zorgplan dat wil zeggen: patiënten hebben minimaal één doel 
geformuleerd om beter om te gaan met ziekte en klachten en patiënten hebben hun aandeel hierin 
geformuleerd (wat gaan zij er zelf aan doen) en vanuit zorgverleners is geformuleerd wat de zorg 
gaat bieden. Ook andere voorzieningen dan zorg kunnen aan bod komen (bijvoorbeeld aanbod voor 
bewegen dat voorhanden is in een wijk of gemeente) .  
 
Meer patiënten zeggen dat er afspraken met hen gemaakt worden over wat zij willen bereiken met 
hartrevalidatie. Dat geldt voor beide ziekenhuizen. In de historische meting lag het percentage rond  
50% en in de 12-maandenmeting bij de interventiegroep rond de 75% .  
Wat betreft de doelen staan met stip op 1 staan meer bewegen, conditie verbeteren en afvallen 
gevolgd door re-integratie werk/vrijwilligerswerk, stress verminderen, medicatie/therapietrouw, 
reguleren bloeddruk, gezonde voeding en met angst omgaan.  
De volgende stap richting een individueel zorgplan, over welk aandeel door wie wordt geleverd, komt 
terug in de resultaten.  
 
Een belangrijke aanwijzing voor de toename van zelfmanagement is de positieve verschuiving in de 
PAM. In het totaal, de controlegroep vergelijkend met de interventiegroep, is de PAM-score 
toegenomen. De toename komt voor rekening van Zwolle. De stijging tussen controle en interventie 
is daar zelfs significant! Alkmaar daalt wat deels te maken heeft met een hoge beginscore en met het 
feit dat bij de controlegroep duidelijk meer multimorbiditeit was wat een hogere score kan geven.  
De betere scores van de Z-scan bevestigen ook de toegenomen aandacht voor zelfmanagement.  
 

 
Resultaat: borging in de regio’s en landelijk  
Het zorgproces na een hartinfarct is na analyse en verbeteracties in de regio’s verbeterd voor 
zelfmanagement.  
Om de patiënt nog beter te ondersteunen en dit te blijven doen, blijft aandacht nodig: niet of deels 
behaalde verbeteracties verder doorvoeren, regelmatige oefenen in gespreksvoering(motivational 
interviewing), checken of afgesproken verbeteracties werkelijk plaatsvinden, blijven zoeken naar 
(nieuwe vormen van) van maatwerk ook in het gat na hartrevalidatie zoals eerder starten met de 
eerstelijnszorg, eHealth, beweeggroepen van Harteraad en andere voorzieningen buiten de zorg. Blìjf 
patiënten betrekken bij de evaluatie en verbetering van zorg.  
De inzichten en veel producten uit het project zijn verwerkt in het model zorgpad Acuut Coronair 
Syndroom(ACS) van NVVC Connect ACS en Harteraad. De zorgverlenersversie is opgenomen in de 
toolkit.  De patiëntenversie van dit model zorgpad maakt het aandeel van patiënten in de zorg 
duidelijker en sterker. De zorgpaden in regio Zwolle en Alkmaar en het model zorgpad wijzen 
patiënten naar mogelijkheden voor een gezonde leefstijl en een betere balans, maar het kan beter. 
De sociale kaart(verbeteractie AL15, HONK) is een mooi voorbeeld zeker als de sociale kaart 
toegankelijk wordt voor patiënten.  
De ontwikkeling van het zorgproces wordt beschreven in hoofdstuk 4.  Wat er veranderd is laat  het 
overzicht van verbeteracties zien (bijlage). ‘Lessons learned’ zijn te vinden in hoofdstuk 4. Er is een 
online document(bijlage) ontwikkeld dat op één pagina vertelt welke stappen je moet doorlopen, 

http://nvvcconnect.nl/acs/toolkit-acs/31-toolkit-acuut-coronair-syndroom/239-time-task-matrix-landelijk-zorgpad-post-acuut-coronair-syndroom-acs#tabel
http://www.harteraad.nl/wp-content/uploads/2018/10/Zorgpad-ACS-voor-patienten-v6.pdf
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welke materialen er zijn en waar je alert op moet zijn: www.harteraad.nl/kennis-
tools/zorgprofessionals/zelfmanagement.  
De uitrol naar Connect is al gemaakt met het model zorgpad ACS.  
 
Producten 

• Dit rapport waarin de rapportages van de evaluatie (PAM, interviews, Z-scan) zijn 
samengevat. 

• De producten vermeld in het overzicht van de verbeteracties.  

• Het online document ‘zelfmanagement in het zorgpad: hoe zelfmanagement(ondersteuning) 
te stimuleren. Voorbeeld hartinfarct. Www.harteraad.nl/kennis-
tools/zorgprofessionals/zelfmanagement.  

• Producten van NVVC Connect ACS en Harteraad: model zorgpad ACS voor zorgverleners en 
patiënten. Een presentatie hierover wordt gehouden op het congres Zorg op de Juiste Plek 
en Substitutie op 16 november 2018. Ook komen er presentaties op de reguliere congressen 
van de NVVC/NVVC Connect.  

• Publicatie in Cordiaal (2017/5, pag. 178-180). Een publicatie over de resultaten is in 
ontwikkeling.   

• Bij de start van het project is een persbericht uitgegaan. Op dezelfde wijze wordt het project 
afgesloten.   

 
Met het positieve resultaat, de producten en de geleerde lessen,  kunnen we zeker andere regio’s 
inspireren om dit (zorg)pad in te slaan.  
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10 Bijlagen  

Bijlagen waarvan geen link is: zie het rapport op www.harteraad.nl / kennis en tools / 

zorgprofessionals / zelfmanagement 

 

Aandachtspunten voor observatie 

Brochure, Een hartinfarct. Behandeling, begeleiding en herstel 

 

Cordiaal, publicatie, 5 - 2017 

Drie goede vragen bij de dokter 

Eigen regie kaart A5 

Film, wat is zelfmanagement (2.23 minuten) 

Flyer Harteraad 

 

Flyer Harteraad Veilig bewegen 

 

Gesprekskaart HONK 

Klapper Isala, enkele onderdelen 

‘Lessons learned’ project zelfmanagement in het hart van het zorgproces 

Model zorgpad ACS voor patiënten 

 

Model zorgpad ACS voor zorgverleners  

 

Projectorganisatie; Met dank aan. Project Zelfmanagement in het Hart van het zorgproces 

Training motivational interviewing 

 

Training in gesprek met patiënten over zelfmanagement 

 

Verbeteracties, overzicht met resultaat: behaald/deels behaald/niet behaald 

 

Visie zelfmanagement 

 

Vragenlijst “Leven na een hartinfarct” (PAM-vragenlijst en extra vragen) 

 

Z-scan 

 

Zorgkaart Hartinfarct voor tijdens opname Isala 

 

http://www.harteraad.nl/
https://www.nwz.nl/portals/1/brochures/Noordwest/cardiologie/225317_CAR_Een-hartinfarct_2018_09.pdf
http://nvvcconnect.nl/images/toolkit/ACS/Zelfmanagement/Zelfmanagement-in-het-zorgpad-hartinfarct-Cordiaal-05-2017.pdf
http://3goedevragen.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=O5tFkHgbCdo
http://www.harteraad.nl/wp-content/uploads/2018/05/Algemene-flyer-Harteraad.pdf
http://www.harteraad.nl/wp-content/uploads/2018/05/Flyer-veilig-bewegen.pdf
https://www.honk.nu/sites/default/files/2016-12/Gesprekskaart.pdf
http://www.harteraad.nl/wp-content/uploads/2018/10/Zorgpad-ACS-voor-patienten-v6.pdf
http://nvvcconnect.nl/acs/toolkit-acs/31-toolkit-acuut-coronair-syndroom/239-time-task-matrix-landelijk-zorgpad-post-acuut-coronair-syndroom-acs
http://www.vanhoevetrainingen.nl/motivational_interviewing
https://www.erasmusmc.nl/academie/organisatie/opleidingen/aanbod-2/gesprek-patienten-zelfmanagement/
http://zscan.arkia.nl/
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‘Zelfmanagement in het hart van het zorgproces’ 

Aandachtspunten voor observatie 

Naam observator:  

Datum, tijdstip, soort contactmoment:  

1.Algemene gegevens 
Kunnen ingevuld worden tijdens gesprek met patiënt na de observatie 
 

− Man / vrouw 

− Leeftijd / geboortejaar 

− Voornaam (anoniem) 

− Hartinfarct gehad?  

− Indien ja: wanneer was hartinfarct?  

− Wanneer ontslagen? 

− Hartrevalidatie gevolgd? 
- Is er iemand mee met de patiënt?  
- In welke ruimte vindt het gesprek plaats? (privacy, rust) 

 

2. Bejegening 
aankijken, aandacht, belangstelling  
 

 

3.Vraag hoe gaat het?  
Wordt er gevraagd hoe het met de patiënt gaat?  
 
4. Invloed van hartinfarct/hartziekte op leven?  
Wordt er gevraagd hoe het hartinfarct het leven van de patiënt 
beïnvloedt?  
  

 

5. Gespreksonderwerpen/vragen/non-verbale uitingen 
(emoties) die de patiënt aandraagt Voldoende ruimte hiervoor?  
Wordt daar iets mee gedaan?  
Laten uitpraten, serieus nemen, proberen klacht te begrijpen. 

 

6. Welke informatie krijgt de patiënt ? 
 
Over:  

• Wat er met zijn/haar hart gebeurd is/aan de hand is 

• Onderzoek 

• Behandeling 

• Medicijnen 

• Risicofactoren algemeen 

− Roken 

− Bewegen 

− Voeding 

− Alcohol 
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− Gewicht 

− Cholesterol 

− Bloeddruk 

− Suikerziekte 
 

• Alarmsymptomen. Wat zijn die? En wat te doen? 

• Mentaal functioneren 

• Thuissituatie / naasten: partner, gezin, etc.  

• Seksualiteit 

• Werken/activiteiten 

• Autorijden/vliegen 
 

7. Hoe wordt informatie gegeven?  
 
Is er interactie tijdens het geven van informatie? Zoals door 
vragen te stellen 
 
In begrijpelijke taal?  
 
Met hulpmiddelen? Plaatje/tekening, schriftelijke informatie, via 
de computer. Graag noteren.  
(Eventueel kunnen we het later nog aan de zorgverlener vragen)  
 

 

8. Krijgt de patiënt keuzen voorgelegd qua 
behandelmogelijkheden? (‘niet behandelen is ook een 
keuzemogelijkheid’) 
 

 

9. Wordt de patiënt gestimuleerd en geholpen om doelen te 
bedenken, te formuleren, op te stellen?  
 
Bijvoorbeeld de vraag: wat is voor u belangrijk qua gezondheid?  
De zorgverlener denkt niet vóór de patiënt maar denkt met de 
patiënt méé.  
 

 

10. Wordt de patiënt aangemoedigd om gebruik te maken van 
zorg en voorzieningen die zouden kunnen helpen meer grip te 
krijgen op de hartziekte? Bijvoorbeeld hartrevalidatie, een 
cursus of groepsbijeenkomst, lotgenotencontact, eHealth   
 

 

11. Wordt de patiënt geïnformeerd over het verdere vervolg in 
het zorgpad (continuïteit)? Over de volgende afspraak/stap in 
behandeling 
 

 

12. Wordt de patiënt geïnformeerd over waar hij terecht kan bij 
klachten en vragen? (Aanspreekpunt) 
 

 

13. Ontvangt de patiënt een overzicht van de afspraken die 
gemaakt zijn bij het gesprek?  
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14. Wordt de patiënt gevraagd of hij/zij nog vragen heeft?   

 
15…….. 

 

 

Afsluitend gesprek na observatie tussen observant en patiënt 

− Invullen algemene gegevens door de observator (zie aandachtspuntenlijst) 

− Hoe heeft de patiënt het gesprek met de zorgverlener ervaren?  

− Wat vond de patiënt vervelend/juist prettig, duidelijk of onduidelijk? 

− Heeft de patiënt voorstellen over hoe de zorg verbeterd kan worden? 

− Hoe heeft de patiënt het observeren ervaren? 

− Wil de patiënt persoonlijk bericht ontvangen over de resultaten van dit project (2e kwartaal 
2018)? Dan is het emailadres of postadres nodig. 

− De patiënt een telefoonnummer geven om eventueel naderhand te kunnen bellen: 
telefoonnummer landelijk coördinator. 

− De patiënt hartelijk bedanken namens Harteraad. Meegeven een gastlidmaatschap van 
Harteraad en het tijdschrift VIDA.   

− (Wanneer het er nog niet van gekomen is: vragen of de patiënt de akkoordverklaring wil 
ondertekenen).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
‘Zelfmanagement in het hart van het zorgproces’ is een project van Harteraad, Noordwest Ziekenhuisgroep 
Alkmaar en Isala Hartcentrum in samenwerking met HONK Ketenzorg en Medrie regio Zwolle. Den Haag: 
Harteraad. Juli 2018 
Het project is financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van Zilveren Kruis en de Hartstichting.  
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Eigen regiekaart – A5 
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Klapper Isala, enkele onderdelen 
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‘Lessons learned’ project zelfmanagement in het hart van het zorgproces

 

 

 

Voor het openen van  documenten (links) zie www.harteraad.nl/kennis en tools / 

zorgprofessionals / zelfmanagement  

http://www.harteraad.nl/kennis%20en%20tools%20/%20zorgprofessionals%20/
http://www.harteraad.nl/kennis%20en%20tools%20/%20zorgprofessionals%20/
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ZELFMANAGEMENT IN HET HART VAN HET ZORGPROCES – PROJECTORGANISATIE; MET DANK AAN 

Stuurgroep 
▪ Hans van Laarhoven, Harteraad, voorzitter 
▪ Harteraad is hoofdinitiatiefnemer, budgethouder en penvoerder.  
▪ José van Bussel (vervangend lid: Victor Umans, cardioloog), Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar 
▪ Ed de Kluiver, Isala Hartcentrum Zwolle  
▪ Anne-Margreet Strijbis, Harteraad, landelijk coördinator 

 
Projectteam Alkmaar (Noordwest Ziekenhuisgroep, Harteraad, i.s.m. HONK) 

▪ Annemiek Vredenburg-Jimmink, verpleegkundig specialist cardiologie, projectleider 
▪ Annet Bos-Schaap, verpleegkundig specialist cardiologie, vervangend projectleider 
▪ Donja van der Stoop, verpleegkundig specialist cardiologie  
▪ Victor Umans, cardioloog 
▪ Annelies Hofman, regioconsulent  Harteraad  
▪ Andries Verburgt, voorzitter cliëntenraad  
▪ Yvonne Wielinga, Monique Pater-Harmsen, verpleegkundige intensieve zorg, CCU   
▪ Esther Staring - Scheele, Marceline Eilert, Tessa Steeman, verpleegkundige afd. cardiologie 
▪ Anita van der Ploeg, klinisch pad coördinator cardiologie (hartrevalidatie) 
▪ Frances Masselink, Marie-Josee Kieft, Marion Konijn, hartrevalidatieverpleegkundige 
▪ Doreen de Jong, coördinator Ketenzorg, HONK Ketenzorg 
▪ Dafne Wildenburg, beleidsadviseur/projectmanager HONK Ketenzorg 
▪ Anne-Margreet Strijbis, Harteraad, landelijk coördinator  

 
Projectteam Zwolle (Isala Hartcentrum, Harteraad, i.s.m. Medrie Zwolle) 

▪ Angela Nieuwveld, verpleegkundig specialist cardiologie, Isala Hartcentrum, projectleider 
▪ Marc Waskowsky, cardioloog  
▪ Harm Pol, vanuit patiënten (Harteraad) 
▪ Elsemiek Boukema – Nieuwenhuis, verpleegkundige afd. cardiologie 
▪ Anneke van der Veen, hartrevalidatieverpleegkundige 
▪ Marieke Schoenmakers, huisarts, kaderarts HVZ 

▪ Geanne Fierstra, praktijkconsulent, Medrie Zwolle  
▪ Anne-Margreet Strijbis, Harteraad, landelijk coördinator  

 
Communicatie Ingrid Boersma/Ilse Eijkmans (Harteraad), Astrid Nauta (Isala), Rinske de Wit-Brandsma (Noordwest) 

 
Evaluatie (kwantitatief) Helene Voogdt, EnCorps 
 
Interviews Britt Withaar, in Zwolle als stagiaire HBO-V, in Alkmaar via Harteraad 
 
Z-scan Anthony van den Berg en Karen Fehse, Arkia 
 
Observatoren (vrijwilligers Harteraad) Anneke Brandt, Theo Broens, Bernard van Dam, Wim van Gurp, Gerrit 
Hendricks, Harm Pol, Janette Vijfhuizen 
 
Adviseurs Suzanne Bader, PRISMA, VUMC; Hennie Boeije en Monique Heijmans, NIVEL (bij subsidie aanvraag); 
Jolanda Dwarswaard (bij subsidie aanvraag), Hogeschool Rotterdam;  Bas Geerdes, Achmea; Arne Rethans, Achmea; 
NVVC Connect 
 
Collega’s Harteraad en Hartstichting  
 
Met dank aan de patiënten en zorgverleners in ziekenhuis en eerste lijn die meewerkten aan dit project door 
vragenlijsten in te vullen , zich te laten observeren, zich te laten interviewen
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Overzicht verbeteracties met resultaat: behaald/deels behaald/niet behaald  AL: regio Alkmaar, ZW: regio Zwolle   Bijlage 
 

Onderwerp Aandachtspunten 
Vanuit observaties, Z-scan, 
inzichten projectteam 

Doel Nr Verbeteractie(s) Kartrekker(s) 
cursief: samen 
met 

Resultaat 

Informeren en 
ondersteunen 
zelfmanagement 

 
Zie bij aandachtspunten AL2 
t/m AL17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie bij aandachtspunten ZW 
2 t/m ZW15 

Informeren en ondersteunen 
zelfmanagement 
zie bij doelen AL2 t/m AL17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informeren en ondersteunen 
zelfmanagement 
zie bij doelen ZW2 t/m ZW15 

AL1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZW1 

Ontwikkelen brochure 
aanbieden tijdens opname 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontwikkelen klapper A5 
Aanbieden op poli 
verpleegkundig specialist 1 
week na ontslag 

Projectleider 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
projectleider 

Deels behaald. Brochure 
(met 2e verbeterde versie 
2018) is gemaakt.   
Veel complimenten, ook van 
externe relaties. Zoals 
‘bijzonder dat behandelteam 
informatie noteert’ (pag. 43) 
Ontslaggesprek verloopt 
rustiger en gerichter (patiënt 
weet meer en kan daardoor 
beter vragen stellen) 
Was pas eind maart 
beschikbaar. Gebruik loopt 
nu goed in NWG Alkmaar én 
Den Helder. 
 
Behaald 
Na overleg met stuurgroep 
per 2018 opschaling gebruik 
klapper. Drie groepen 
patiënten krijgen de klapper:  
na hartinfarct, na PCI en na 
CABG (ongeveer 750 
patiënten per jaar)  

Zorgpad als 
geheel  
 

Gat na ontslag 
 
“Te vaak voor niets komen” 
(Alkmaar) 
 
Gat na hartrevalidatie(HR) – 
eerste lijn start laat 
 

Doel van (onderdelen) zorgpad is 
helder en er is een visie op 
zelfmanagement 
 
De patiënt ervaart continuïteit van 
zorg.  
Hij weet waar hij met vragen en 
klachten terecht kan en er zijn 

AL2 
ZW2 
 
 
 
 
AL3 
 

Visie formuleren  
 
 
 
 
 

projectleider + 
coördinator  
in aansluiting op 
de eerste lijn 
 
 
projectleider 
 

Behaald. Verbinden 
zelfmanagement en 
persoonsgerichte zorg 
 
 
 
Behaald 
 

https://www.nwz.nl/portals/1/brochures/Noordwest/cardiologie/225317_CAR_Een-hartinfarct_2018_09.pdf
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Effecten revalidatie vallen 
snel weg 
 
 

mogelijkheden om ondersteund te 
worden in het verbeteren of behoud 
van een gezonde leefstijl 
 
 

 
 
AL4 
 
 
AL5 

Poli verpleegkundig 
specialist (VS) eerder in 
pad  
 
Intake hartrevalidatie (HR) 
aansluitend op poli VS  
 
Telefonisch spreekuur 
iedere donderdag van 14 
tot 15 uur door de VS  

 
 

 
 
Behaald  
 
 
Behaald: info in brochure 
 

Het 
ontslaggesprek 

In het  begin van zorgpad 
(opname en ontslag) mist 
informatie. Wat is er met 
me gebeurd? Wat staat me, 
voorzover nu bekend, te 
wachten? Leefregels (bv: 
autorijden) 
 
Ontslaggesprek op zaal:  
(< privacy, < rust) 
 
Ontslag is moeilijk te 
plannen, 'lerende’ artsen die 
onvoldoende weten wat 
gebruikelijk is  
 
Leren van goed lopend 
format in Alkmaar  

De patiënt is goed toegerust om naar 
huis te gaan en om weer zelfstandig 
(zonder ziekenhuiszorg) te leven. De 
patiënt weet waar hij terecht kan met 
vragen en klachten en weet welke zorg 
hij/zij in grote lijnen kan verwachten. 

ZW3 
 
 
 
 
 
ZW4 
 
 
 
 
 
 
 
ZW5 
 
 
 

Gesprek in aparte ruimte 
(privacy, rust) 
 

 
 
 
Geplastificeerde zorgkaart 
hartinfarct ontwikkelen 
(uitleg ziektebeeld en 
behandeling en wat er per 
dag gaat gebeuren?) 
Aanbieden bij opname 

 
 
Ontslagmapje  

Verpleegkundige 
cardiologie 
 
 
 
 
Verpleegkundige 
cardiologie 
 
 
 
 
 
 
maakt ziekenhuis 

Niet behaald. Onvoldoende 
ruimte beschikbaar in 
ziekenhuis + er is nog geen 
format voor een 
ontslaggesprek 
 
Deels behaald: zorgkaart is 
gemaakt (bijlage) 
Wordt tijdens opname niet 
aan patiënt gegeven. 
 
 
 
 
? 

Zorgpad als 
geheel – 
gedeelde zorg 
 

Gat na hartrevalidatie - 
1e lijn start laat (Alkmaar) 
 
Effecten revalidatie vallen 
snel weg 
 
Door onduidelijke registratie 
of ontslaginformatie wordt 

De patiënt ervaart de zorg na een 
hartinfarct, ook CVRM, als één geheel  
 
Er is een samenhangend aanbod 2e/1e 
lijn 
 

AL6 
 
 
 
 
 
AL7 
 
 

Terugverwijzing duidelijk 
vermelden in 
correspondentie naar de 
eerste lijn zodat CVRM kan 
starten 
 
Nagaan wat 
mogelijkheden zijn voor 
het eerder starten van 

coördinator  
 
cardioloog/ 
eerste lijn/ 
(samenstellers 
zorgprogramma 
CVRM) 
 
 

Behaald 
Er is een toename van hart- 
en vaatpatiënten in de 
keten-DBC CVRM 
 
 
Deels behaald 
Afgesproken is om patiënten 
in ieder geval na een jaar 
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CVRM soms niet vervolgd in 
1e lijn. (Alkmaar) 

 
 
 
ZW6 
 

eerste lijnszorg (NHG 
standaard ACS en CVRM) 
 
In klapper achter tab info 
over zorg eerste lijn 
(Medrie) (CVRM) 

(indien mogelijk) terug te 
verwijzen naar de eerste lijn.  
 
Behaald   
 
 

Overzicht over 
het gehele 
zorgpad 
 

Patiënt wordt vaak wel 
geïnformeerd over volgende 
stap in het zorgpad maar 
heeft geen overzicht over 
het geheel 
 

De patiënt heeft een overzicht van het 
gehele zorgpad 
  
De patiënt weet wat hem/haar te 
wachten staat: hierdoor meer grip op 
zijn/haar situatie.   
  

AL8 
ZW7 

Opname gehele zorgpad in 
brochure/klapper 
 
 

projectleider Behaald 

Aanspreekpunt 

(coördinator)  

 

Informatie over bij wie een 
patiënt terecht kan bij 
klachten en vragen 
(aanspreekpunt) is niet 
eenduidig/wisselt.  
 

De patiënt weet bij wie hij/zij terecht 
kan in geval van klachten en vragen 
 

AL9 
ZW8 

Opname van 
onderstaande informatie 
in brochure Alkmaar:  
Verpleegkundig specialist 
is coördinator van het 
zorgpad en verwijst 
patiënt naar betreffende 
onderdeel van zorgpad 
waar patiënt op dat 
moment in zorg is.    

projectleider Deels behaald 
Alkmaar: nog niet duidelijk 
genoeg (zie evaluatie PAM) 
Zwolle: zie idem (zie 
interviews) 

Gespreksvoering/ 
communicatie 
 
 
 
 
 
 

Zie aandachtspunten bij 
‘doelen en acties 
formuleren’ 
 
Rust in gesprek 
Omgaan met emoties 
Gebruik maken van wat de 
patiënt/partner aandraagt 

De patiënt wordt gestimuleerd om zelf 
na te denken wat hij belangrijk vindt in 
zijn/haar leven, gerelateerd aan 
zijn/haar gezondheid.  
 
 

AL10 
ZW9 

Volgen training 
motivational interviewing 
(Alkmaar), 
oplossingsgerichte training 
voor verpleegkundigen 
(Zwolle) 
Bedenken hoe de 
gesprekstechniek(en) 
ingepast kunnen worden 
in de dagelijkse praktijk 
 

projectteamlid 
poli 
 
 
 
leren van 
ervaringen 
training eerste 
lijn 

Deels behaald. Training 
gevolgd maar pas na inclusie 
(Alkmaar – 15 personen, 
2017,  Zwolle -  2 personen, 
2018) 
Vraag is of geleerde 
voldoende vervolg krijgt in 
de dagelijkse praktijk.  
 
Eerste lijn training 
consultvoering voor POH’s 
(HONK – Scan & Plan, Kom 
Verder)  

http://www.vanhoevetrainingen.nl/motivational_interviewing
https://www.erasmusmc.nl/academie/organisatie/opleidingen/aanbod-2/gesprek-patienten-zelfmanagement/
https://www.erasmusmc.nl/academie/organisatie/opleidingen/aanbod-2/gesprek-patienten-zelfmanagement/
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Belang van 
zelfmanagement 
bij patiënt 
benadrukken 
 

Patiënten verschillen in 
mogelijkheden en wens tot 
zelfmanagement   
Maar:  
Het is wel belangrijk om 
naar patiënten toe duidelijk 
te maken dat hun eigen 
inbreng en inzet nodig is om 
hen de zorg te kunnen 
bieden die bij hen past.  
 

Zorgverleners en hun organisaties 
dragen naar patiënten toe uit dat 
zelfmanagement belangrijk is.  
 
(En dat is niet patiënten aan hun lot 
overlaten maar zorg bieden die bij hen 
past) 
 

AL11 

ZW10 

De patiëntenkaart ‘eigen 

regie’ wordt opgenomen 

in de nieuwe 

brochure/klapper. 

http://3goedevragen.nl/ 
(Alkmaar en Zwolle) 
 

Tijdens bijeenkomst 

informatieprogramma 

hartrevalidatie belang 

zelfmanagement 

bespreken: film (Zwolle) 

projectleider Behaald 

I. Agenda 
bepalen: 
consultvoorberei
ding  
 

Geef ruimte aan wat de 
patiënt aandraagt 
 
 

De patiënt wordt gestimuleerd om zelf 
na te denken wat hij belangrijk vindt in 
zijn/haar leven, gerelateerd aan 
zijn/haar gezondheid.  
-Patiënten hebben minimaal één doel 
geformuleerd om beter om te gaan 
met ziekte en klachten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AL12 
ZW11 

Voor patiënt 
http://3goedevragen.nl/ 
Patiënt neemt iemand 
mee en schrijft van te 
voren vragen op 
 
Zorgverlener 
Zorgverlener vraagt aan 
begin consult of patiënt  
vragen heeft (Alkmaar, 
Zwolle) 
 
Doelenformulier uitreiken 
bij bijeenkomst 
informatieprogramma 
hartrevalidatie t.b.v. 
intake + adviesgesprek 
hartrevalidatie (Zwolle) 
 
Ontslaggesprek/informatie
bijeenkomst: vragen aan 
patiënt om thuis 
persoonlijke doelen op te 
stellen en deze mee te 

projectleider + 
coördinator 
 
hartrevalidatie 
eerste lijn  

Behaald 
 
 
 
 
 
 

http://3goedevragen.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=O5tFkHgbCdo
http://3goedevragen.nl/
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nemen naar poli en intake 
hartrevalidatie - zie 
brochure (Alkmaar)  
 
Gesprekskaart: HONK 
(Scan & Plan, Kom Verder) 

II.Doelen en 
acties formuleren          
plan 
 
 

Over het algemeen wordt 
niet gesproken in ‘doelen’ : 
hierdoor krijgt patiënt het 
‘stuur’ minder in handen. 
‘Coaching’ scoort laag in de 
Z-scan’: “de patiënt 
stimuleren en faciliteren in 
het stellen van doelen” 
 

-Patiënten hebben hun aandeel hierin 
geformuleerd (wat gaan zij er zelf aan 
doen) en vanuit zorgverleners is 
geformuleerd wat de zorg gaat bieden. 
(ook andere voorzieningen dan zorg 
kunnen aan bod komen bijv. een 
wandelgroep in de wijk)  
 
 
Ondersteunen zelfmanagement 
volgens de indeling van 
persoonsgerichte zorg: 
  

I. Agenda bepalen  
II. Doelen en acties formuleren 
III. Follow up organiseren 

AL13 
ZW12 

Doelen formuleren en 
acties: geschikt moment is 
de intake hartrevalidatie 
en dit vervolg geven in 
eerste lijn 
 
Breng in het 
ontslaggesprek geen 
doelen aan de orde (tenzij 
de patiënt dat zelf doet) 
 
Opname van 
doelen/afspraken met de 
patiënt in nieuwe 
brochure / klapper  

projectleider + 
coördinator 
 
hartrevalidatie 
eerste lijn 
 
 

Behaald 

III. Evaluatie zorg 
bij afsluiting 
(onderdeel) 
zorgpad 
 
 
 

Uittake hartrevalidatie: 
prima 
Heeft de zorg u geholpen? 
Hoe verder? 
 

 AL14 Naar eerste lijn duidelijke 
overdracht over doelen 
patiënt (vermelden 
doelen, behaald, deels 
behaald, niet behaald) 
zodat eerste lijn zorg kan 
continueren (voorbeeld 
overdrachtsbrief Zwolle) 

projectleider + 
coördinator 
 
 
projectteam- 
leden: 
hartrevalidatie 
eerste lijn 

Behaald 

Sociale 
kaart/menukaart 
 

Sociale kaart: patiënt wordt 
vaak alleen verwezen naar 
de ‘eigen marktkraam’ van 
de zorgverlener/organisatie 
 
‘Wegwijzen voorzieningen’ 
scoort laag in Z-scan   

Patiënten krijgen meer 
keuzemogelijkheden voorgelegd zodat 
zij gebruik maken van 
zorg/voorzieningen, die goed bij hen 
passen (op maat), waardoor zij een 
gezonde leefstijl beter kunnen 
volhouden.  

AL15 
ZW13 

Meer van de hele markt 
laten zien  
 
Sociale kaart t.b.v. patiënt 
Overzicht van 
voorzieningen om een 
meer gezonde leefstijl te 

Projectteam  
 
 

Deels behaald, kan 
meer/beter 
 
 
 
 
 

https://www.honk.nu/sites/default/files/2016-12/Gesprekskaart.pdf
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 bereiken of vast te 
houden.  
Regionaal, eHealth/online 
Landelijk: Hartstichting/ 
Harteraad  
 
Plaatsen van informatie op 
prikbord/folderrekken in 
ziekenhuis (cardiologie, 
poli, hartrevalidatie) 
(Alkmaar, Zwolle) 
 
Project sociale kaart in de 
eerste lijn zodat 
huisartspraktijken goed 
kunnen verwijzen (HONK: 
Scan & Plan en Kom 
Verder) 
 
 
Harteraad maakt flyer 
over haar aanbod  
 

 
 
 
 
 
 
Behaald  
 
 
 
 
 
Behaald. Zorggroep HONK 
levert format en vult 
landelijke en regionale 
informatie in. 
Huisartspraktijk vult aan met 
lokale info. (Nog) niet 
inzichtelijk voor patiënten  
 
Deels behaald: flyer is 
gemaakt. Opgenomen in 
klapper (Zwolle). Wordt 
niet/weinig uitgedeeld op 
informatiebijeenkomst 
(Alkmaar) 

Informatie en 

educatie  

 

Krijgen mensen de 
informatie die ze nodig 
hebben? Veel wordt telkens 
aangestipt, maar wat als ze 
meer kennis nodig hebben 
en er mee aan de slag 
willen? Bijvoorbeeld 
voeding/diëtist.  
Momenteel: 
Veel mondelinge info, 
medisch paspoort, overzicht 

de patiënt krijgt die informatie die hij 
op dat moment nodig heeft; 
informatie die zoveel mogelijk ook 
aansluit bij zijn/haar vaardigheden  
 
 
 

AL16 
ZW14 

waar relevant dit 
meenemen in 
verbeteracties, zoals de 
nieuwe brochure, een 
mogelijke app, sociale 
kaart etc. 
 
 
Nagaan:  
Welke informatie bieden 
we? 

geen kartrekker Deels behaald maar blijft 
een aandachtspunt. 
Zwolle m.n. klinisch 
Alkmaar m.n. hartrevalidatie  

http://www.harteraad.nl/wp-content/uploads/2018/05/Algemene-flyer-Harteraad.pdf
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medicijnen, brochure 
hartrevalidatie, meekijken 
op computerscherm 

Op welke momenten?  
Op welke manier? 
En welke opbouw zit erin?  

Hartrevalidatie  
 

Soms nog te weinig zorg op 
maat: 

• jongeren  
• werkenden 
• comorbiditeit/bless

ures 
• ver weg wonen 

 
 

 
Patiënten krijgen (nog meer) 
hartrevalidatie op maat, passende bij 
hun situatie, behoeften en wensen. 
(waardoor meer patiënten 
hartrevalidatie volgen en volledig 
afronden) 
 
Er is veel aandacht voor na de 
hartrevalidatie(postrevalidatiefase) 
want daar gaat het uiteindelijk om: 
patiënten motiveren en stimuleren tot 
een levenslange gezonde leefstijl.  

AL17 
ZW15 

 
Aanbod in de avonduren? 
Breder aanbod 
eerstelijnsfysiotherapie, 
aanbod Harteraad (Flyer, 
Hart&Vaatwijzer), 
Telerevalidatie Zwolle 
Eerste lijn continueert 
deze aandacht voor 
gezonde leefstijl 
Hoe inspelen op 
comorbiditeit? 
Hartrevalidatie is meer 
dan ‘bewegen’ 
 

 
projectteam- 
leden: 
hartrevalidatie  
 
eerste lijn 

Deels behaald (meer 
verbinding naar CVRM in de 
eerste lijn) maar blijft een 
aandachtspunt. 
 
Meer maatwerk in 
hartrevalidatie is 
noodzakelijk 
Zwolle is gestart met project 
hartrevalidatie 2.0 
 

 

http://www.harteraad.nl/wp-content/uploads/2018/05/Algemene-flyer-Harteraad.pdf
http://www.harteraad.nl/wp-content/uploads/2018/05/Flyer-veilig-bewegen.pdf
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  Visie zelfmanagement      

   

 
We kiezen voor persoonsgerichte zorg: de patiënt staat centraal in het zorgproces. De patiënt wordt in staat gesteld 
regie te nemen over zijn eigen gezondheid, ziekte en behandeling. 
 
Om deze regie te kunnen nemen worden patiënten ondersteund in zelfmanagement.  
Het gaat dan om het vinden van de balans tussen wat de ziekte vraagt en hoe iemand zijn leven wil leiden. 
 

“De ziekte moet in mijn leven passen en niet andersom.” 
 
Basis 
De basis voor persoonsgerichte zorg en ook voor zelfmanagement(ondersteuning), is dat patiënt en zorgverlener een 
gelijkwaardige samenwerkingsrelatie aangaan. In deze relatie komen twee contexten samen: die van de zorgverlener 
als kenner van de ziekte en die van de patiënt als kenner van zijn leven.  
 
Hoe werkt het 
Gedurende het zorgproces stellen patiënt en zorgverlener gezamenlijk doelen en acties op: haalbare doelen en 
acties waarbij duidelijk is wat het aandeel van de patiënt is en wat het aandeel is van de zorgverleners.  
De doelen en acties zijn gebaseerd op de landelijk vastgestelde richtlijnen en streefwaarden en afgestemd op de 
wensen en verwachtingen van de patiënt. De doelen worden periodiek geëvalueerd. 
 
In de meer acute fase(n) zoals tijdens opname in het ziekenhuis, richt de zelfmanagementondersteuning zich vooral 
op informeren over ziekte, behandeling, en over de organisatie van de zorg. Zodat de patiënt in grote lijnen weet 
hoe het behandel- en begeleidingstraject eruit ziet en wanneer hij/zij waar terecht kan met vragen en (acute) 
klachten. De patiënt krijgt zo weer meer grip op de situatie. In de revalidatie- en chronische fase is er meer ruimte 
voor het werken met doelen en het maken van een individueel zorgplan.  
 
Maatwerk  
Zelfmanagement is maatwerk. 
 

“Echt contact maken: Wie zit er voor je? Wat kan en wil deze patiënt?” 
 
Kom samen tot het best passende aanbod. 
 
Bronnen 

• Generiek model Zelfmanagement. In: CBO. Zorgmodule Zelfmanagement 1.0. Utrecht: CBO, 2014, Hoofdstuk 2 

• Boshuizen D, Engels J, Versleijen M, Vlek H, Rebel M, Driessen S. White paper integrale aanpak persoonsgerichte zorg. Utrecht: 
Vilans. 2014 

• Chronic Care model. In: Wagner EH, Austin BT, Von Korff M. Organizing care for patients with Chronic Illness. Millbank quarterly 
1996; 74:511-44 

• Westra K et al.  Blauwdruk voor het postinfarct traject. Utrecht: NVVC Connect, juni 2015. Zie ook de uitgebreide versie van bijlage 4: 
Empowerment en ondersteunen zelfmanagement, Strijbis AM, NVVC Connect/De Hart&Vaatgroep, juni 2015 

 
Deze visie op zelfmanagement is gemaakt door Harteraad, Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar en Isala Hartcentrum in samenwerking met 
HONK Ketenzorg en Medrie regio Zwolle in het kader van het project ‘Zelfmanagement in het hart van het zorgproces’. Den Haag: Harteraad. 
Juli 2018 
Het project is financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van Zilveren Kruis en de Hartstichting.  
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Wat is uw postcode?  . . . .  . .   

 

Eerst volgen enkele vragen over uzelf 

1. Wat is uw leeftijd?   ...…         (in jaren) 

2. Wat is uw geslacht?  [] Man   [] Vrouw 

3. Hoe vaak heeft u een hartinfarct gehad?  [] 1keer   [] 2 keer    [] 3 keer of vaker 

4. In welk jaar was dat voor de eerste keer?  …..           (jaartal) 

5. Heeft u ook last van hartritmestoornissen of van andere hart- of vaatziekten? [] Ja []  Nee 

6. Heeft u een andere aandoening zoals bijvoorbeeld COPD, Diabetes?                  [] Ja []  Nee 

 

Nu volgen enkele vragen over de zorg na het hartinfarct 

7. Heeft u meegedaan aan een hartrevalidatieprogramma? 

 Hartrevalidatie is nog niet gestart 

 Ik ben nog bezig met hartrevalidatie  => hoeveel weken heeft u al meegedaan?          …. Weken 

 Ja, ik heb hartrevalidatie afgerond     => hoeveel weken heeft u totaal meegedaan?    .… Weken 

 Nee, ik heb geen hartrevalidatie gehad =>   

 Dat weet ik niet 

 

 

8. Wie was uw eerste aanspreekpunt tijdens hartrevalidatie? 

 de verpleegkundige 

 de cardioloog 

 een andere zorgverlener 

 weet niet 

 niet van toepassing 
 

9. Had u met uw verpleegkundige, cardioloog, fysiotherapeut of een andere zorgverlener afspraken gemaakt over wat u 
wilt/wilde bereiken met hartrevalidatie? (bijvoorbeeld doelen over bloeddruk, bewegen, afvallen, stress)   

 Ja    ==================>   

 Nee 

 Weet niet 

 Niet van toepassing 
 

 

 

10. Heeft u na ontslag uit het ziekenhuis -  ook nog zorg gehad vanwege uw hartinfarct bij uw huisartsenpraktijk 
(bijvoorbeeld van de  huisarts, de praktijkondersteuner, de diëtist of de fysiotherapeut)? 

 Ja    ==================> 

 Nee 

 Weet niet 

 Niet van toepassing 
 

(zie achterkant van dit blad) 

9a. Zo ja … Waarover heeft/had u met uw verpleegkundige, 

cardioloog, fysiotherapeut of een andere zorgverlener afspraken 

gemaakt? 

10a. Zo ja … kunt u aangeven welke zorgverlener u in de afgelopen 3 

maanden bezocht heeft en met welke reden? 

Wat is de reden dat u GEEN hartrevalidatie heeft gehad? 

Meerdere antwoorden zijn mogelijk, bijv. geen tijd, is mij niet 

verteld 
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11.  Nu volgen enkele uitspraken die mensen soms doen over hun gezondheid.  Geef voor elke uitspraak aan, in hoeverre u 

het ermee eens of oneens bent.  Doe dit door het antwoord te omcirkelen dat het meest op uw persoonlijke situatie van 

toepassing is. We willen dus weten wat u zélf vindt en niet wat u denkt dat de dokter of onderzoeker wil horen.  Als de uitspraak 

niet op u van toepassing is, omcirkel dan ‘n.v.t.’ 

 

1. Uiteindelijk ben ik zelf verantwoordelijk voor mijn 
gezondheid. 

Helemaal 
niet mee 

eens 

Niet 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Helemaal 

mee eens 

n.v.t. 

2. Een actieve rol op me nemen in de zorg voor mijn 
gezondheid, heeft de meeste invloed op mijn gezondheid. 

Helemaal 
niet mee 

eens 

Niet 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Helemaal 

mee eens 

n.v.t. 

3. Ik heb er vertrouwen in dat ik kan bijdragen aan het 
voorkomen of verminderen van problemen met mijn 
gezondheid. 

Helemaal 
niet mee 

eens 

Niet 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Helemaal 

mee eens 

n.v.t. 

4. Ik weet wat elk van mijn voorgeschreven medicijnen doet.  Helemaal 
niet mee 

eens 

Niet 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Helemaal 

mee eens 

n.v.t. 

5. Ik heb er vertrouwen in dat ik kan beoordelen of ik naar 
de dokter moet gaan of dat ik een gezondheidsprobleem 
zelf kan aanpakken. 

Helemaal 
niet mee 

eens 

Niet 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Helemaal 

mee eens 

n.v.t. 

6. Ik heb er vertrouwen in dat ik een dokter mijn zorgen durf 
te vertellen, zelfs als hij of zij daar niet naar vraagt. 

Helemaal 
niet mee 

eens 

Niet 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Helemaal 

mee eens 

n.v.t. 

7. Ik heb er vertrouwen in dat het mij lukt om medische 
behandelingen die ik thuis moet doen uit te voeren. 

Helemaal 
niet mee 

eens 

Niet 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Helemaal 

mee eens 

n.v.t. 

8. Ik begrijp mijn gezondheidsproblemen en wat de 
oorzaken ervan zijn. 

Helemaal 
niet mee 

eens 

Niet 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Helemaal 

mee eens 

n.v.t. 

9. Ik weet welke behandelingen er zijn voor mijn 
gezondheidsproblemen. 

Helemaal 
niet mee 

eens 

Niet 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Helemaal 

mee eens 

n.v.t. 

10. Ik heb veranderingen in mijn leefstijl (zoals gezond eten of 
bewegen) kunnen volhouden. 

Helemaal 
niet mee 

eens 

Niet 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Helemaal 

mee eens 

n.v.t. 

11. Ik weet hoe ik gezondheidsproblemen kan voorkomen. Helemaal 
niet mee 

eens 

Niet 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Helemaal 

mee eens 

n.v.t. 

12. Ik heb er vertrouwen in dat ik zelf oplossingen kan 
bedenken voor nieuwe problemen met mijn gezondheid. 

Helemaal 
niet mee 

eens 

Niet 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Helemaal 

mee eens 

n.v.t. 

13. Ik heb er vertrouwen in dat ik veranderingen in mijn 
leefstijl (zoals gezond eten en bewegen) kan volhouden, 
zelfs in tijden van stress. 

Helemaal 
niet mee 

eens 

Niet 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Helemaal 

mee eens 

n.v.t. 
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Zorgkaart hartinfarct voor tijdens opname, Isala
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