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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

