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Samenvatting 
Bij fysiotherapiepraktijk PlusFit in Doesburg organiseerde een fysiotherapeut samen met een 

vrijwilliger van Harteraad een informatiebijeenkomst voor mensen met PAV. Doel van deze 

bijeenkomst was om mensen te informeren en met elkaar in contact te brengen. Een 

praktijkondersteuner van de huisarts gaf informatie over de diagnose en behandeling van PAV. Het 

delen van ervaringen was een belangrijk onderdeel. Een conclusie is dat lotgenotencontact heel 

waardevol is. Doordat het dicht bij huis georganiseerd werd, was het voor iedereen gemakkelijk om 

te komen.  

Deze bijeenkomst had voor projectleider als doel om te onderzoeken of het haalbaar is om 

kleinschalig een bijeenkomst te organiseren en of het bij de doelgroep in een behoefte voorziet.    

Conclusie: het is mogelijk om met een vrijwilliger van Harteraad een kleinschalige bijeenkomst in een 

fysiotherapiepraktijk te organiseren voor een groep patiënten met PAV met een 

praktijkondersteuner als spreker. De reacties van de mensen en de betrokkenen waren positief. 

Iedereen ziet kans om dat op andere plaatsen ook te organiseren.    
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Inleiding 
Dit evaluatierapport is een onderdeel van het project Zelfmanagement bij PAV. In dit rapport wordt 

een beschrijving gegeven van een bijeenkomst voor patiënten met PAV. Uniek aan deze bijeenkomst 

is dat het een kleinschalige bijeenkomst was in een fysiotherapiepraktijk en samen met vrijwilligers 

van Harteraad is georganiseerd en uitgevoerd.  

Hiermee is het mogelijk om door middel van voorlichting meer informatie te geven aan patiënten 

met PAV. Daarnaast hebben zij de mogelijkheid om ervaringen te delen met lotgenoten. Hierdoor 

leren mensen van en met elkaar.   

Dit rapport dient als voorbeeld voor het organiseren en de inhoudelijke uitvoering. Het is een kans 

om voor en door mensen met etalagebenen ondersteuning te bieden bij het volhouden van lopen 

nadat de looptherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut is beëindigd. Dit zou als mogelijke 

start voor een regionaal groepje mensen met PAV die af en toe bij elkaar willen komen voor het 

uitwisselen van ervaringen en ondersteuning bij het volhouden van lopen. Harteraad kan hier een 

stimulerende rol in spelen. 

 

Aanleiding 
Uit het adviesrapport ‘Ondersteuning bij integratie looptraining in het dagelijks leven van mensen 

met Claudicatio Intermittens’ van Sanne de Loor aan de Hart & Vaatgroep in 2017 kwam de 

aanbeveling dat de diagnosegroep PAV (perifeer arterieel vaatlijden) meer moet doen aan 

voorlichting, kennis en lotgenotencontact.  

Het concept Hart&Vaatcafé leent zich daar goed voor. Harteraad organiseert in verschillende regio’s 

samen met ziekenhuizen informatiebijeenkomsten of Hart&Vaatcafé’s. Daarbij komt het thema PAV 

met enige regelmaat voorbij. Het is echter niet haalbaar om dit onderwerp vaker aan bod te laten 

komen. Tevens wordt er jaarlijks een landelijke vaatdag georganiseerd waar PAV een onderdeel van 

is. Deze activiteiten zijn heel waardevol en vrijwilligers voeren deze met veel enthousiasme en goede 

expertise uit. Het is van belang om deze activiteiten in stand te houden en te blijven faciliteren.  

De eerste en misschien ook wel de meeste zorg voor de patiënten met PAV vindt plaats in de eerste 

lijn: bij de huisarts en de praktijkondersteuner, bij de fysiotherapeut en hopelijk daaropvolgend bij 

een beweegaanbieder zoals een wandelclubje of sportvereniging. Daar zijn deze patiënten het meest 

en het langst in beeld. Uit eigen ervaring weet de projectleider dat fysiotherapeuten (praktijken) het 

leuk vinden om informatiebijeenkomsten plaatselijk te organiseren. De wandelevenementen die 

regelmatig samen met fysiotherapeuten zijn hier een voorbeeld van. Echter zijn tijd en mankracht 

vaak een schaars goed.  

De verwachting is dat wanneer het mogelijk is om een kleinschalige lokale bijeenkomst bij een 

fysiotherapiepraktijk met ondersteuning van Harteraad vrijwilligers te organiseren, dit ook 

daadwerkelijk gaat gebeuren. Daardoor krijgen patiënten voorlichting en kennis en komen zij met 

lotgenoten in contact. Met dit idee is een bijeenkomst georganiseerd in een fysiotherapiepraktijk in 

Doesburg samen met een vrijwilliger uit de regio Gelderland. Deze pilot was om de haalbaarheid te 

onderzoeken en om te peilen of de doelgroep er positief tegenover staat.  



 

5 
Evaluatierapport van Vaat-inloop: een bijeenkomst in de eerste lijn.   
Jenny Zwiggelaar, december 2018  

Opzet 
Doel is om laagdrempelig en dicht bij huis een informatie bijeenkomst te organiseren voor patiënten 
met PAV in de eerste lijn. Het delen van kennis en ervaring zijn de belangrijkste onderdelen.  
Het is een samenwerking met een fysiotherapiepraktijk (aangesloten bij ClaudicatioNet), een 
huisartsenpraktijk en Harteraad.   
 

Voorbereiding 
Bij de voorbereiding is een draaiboek opgesteld dat de basis was in de afspraken en afstemming 
tussen de praktijk, fysiotherapeut en Harteraad vrijwilliger. Dit evaluatieverslag dient als voorbeeld.  
 
Regel de essentiële ingrediënten:  
Doel / Doelgroep / Ruimte / datum en tijdstip / vrijwilliger Harteraad / enthousiaste spreker / 
afgebakend onderwerp / invulling van de middag / formuleer je doelgroep: bedenk voor wie het 
nuttig kan zijn en voor wie niet / kijk in je patiëntenbestand en selecteer de mensen die je wil 
uitnodigen.  
 
Als de essentiële punten concreet zijn, volgt het maken van een uitnodiging met daarop de 
belangrijkste informatie. Verstuur deze uitnodiging per mail, geef hem persoonlijk af of verstuur hem 
per post. Vanwege de wet AVG mag niet iedereen zomaar 
mensen opbellen. Als behandelend fysiotherapeut mag je 
een patiënt ‘wel vrijblijvend uitnodigen. 
 
Vervolgens zijn er nog een aantal voorbereidende zaken. 
Dat kan in overleg met de vrijwilliger van Harteraad, 
zolang er maar duidelijke afspraken zijn over de 
taakverdeling.  
- Zorg dat er voldoende foldermateriaal vanuit 

Harteraad aanwezig is. 
- Zorg dat er voldoende gastlidmaatschap 

formulieren liggen voor potentiële leden.  
- Regel relevante informatiematerialen van lokale partners passend bij het onderwerp.  
-  Maak vooraf een evaluatieformulier. 
- Wil je foto’s maken, zorg dan dat je dit goed communiceert. Vraag daarvoor schriftelijk               

toestemming, dus zorg dat er tekenformulieren klaarliggen.  
- Een plaatsing in een lokale krant is aan te bevelen om mensen van buiten het 

patiëntenbestand te bereiken, indien nodig.  
- Eventueel: bekendmaking via social media (o.a. inzet van Facebook ). 
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Voorwaarden ruimte en materiaal   
- Ruimte waar 20 tot 30 mensen kunnen zitten, 

bijvoorbeeld in fysiotherapiepraktijk, buurthuis, 
sociaal café, gezondheidscentrum. 

- Koffie en thee voor de gasten. Bespreek eventueel 
benodigd budget met Harteraad.  

- Presentatiemateriaal in de vorm van beamer en 
scherm.  

- Ruimte voor een tafel voor foldermateriaal van 
Harteraad, eventueel aangevuld met relevant 
materiaal van plaatselijke praktijken/ 
verenigingen, passend bij het onderwerp.  

- Eventueel  een presentje voor gastspreker.     
 

Uitvoering 

Uitnodigingen deelnemers 
Er zijn 35 mensen uit het fysiotherapeutisch patiëntenbestand uitgenodigd. Het uitnodigen ging 

persoonlijk door de behandelend fysiotherapeut. Vanwege de wet AVG kon de vrijwilliger van 

Harteraad dit niet doen.  

Inclusiecriteria 
- In behandeling tussen januari 2016 - heden. 
- Mensen met co-morbiditeit zoals hartfalen, COPD, diabetes, teenamputaties, fybromyalgie, 

RA zijn wel uitgenodigd. Zij zijn in staat om te lopen en moeten dat binnen hun 
mogelijkheden (juist) blijven doen.  

 
Exclusiecriteria 
- Mensen waarbij het lopen niet meer mogelijk is door een co-morbiditeit, zoals ernstige  

orthopedische klachten (heup/rug/knie), na CVA of na amputatie onderbeen. 
- Mensen met diagnose PAV maar daarnaast problemen met prikkel- en informatieverwerking 

als gevolg van NAH en/of ernstige gedrags- of concentratieproblemen. 
 

Tijdens de behandeling zijn 14 mensen mondeling uitgenodigd; met 12 mensen is telefonisch contact 

geweest en 1 persoon is per email uitgenodigd. 8 mensen konden niet bereikt worden. Iedereen 

heeft een uitnodiging gekregen met de gegevens (zie bijlage).  

Op de bijeenkomst waren 12 genodigden: 1 had zich vergist in de tijd, 3 zijn uiteindelijk niet 

gekomen. 

12 Mensen hadden zich vooraf afgemeld. Redenen die zij daarvoor opgaven waren: geen tijd (n=3), 

ziek (n=3), geen behoefte aan (n=3), moet werken (n=3) 

 

 



 

7 
Evaluatierapport van Vaat-inloop: een bijeenkomst in de eerste lijn.   
Jenny Zwiggelaar, december 2018  

Programma 
Introductie 
Dit betreft het voorstellen en vertellen waarom deze bijeenkomst is georganiseerd. Wie is Harteraad 
en wat kan Harteraad betekenen voor de patiënt met PAV. Dit kan zowel de vrijwilliger als de 
vertegenwoordiger van Harteraad doen. Een standaard PowerPoint presentatie hiervoor is wenselijk. 
Alle aanwezigen krijgen na de presentatie een gastlidmaatschap van Harteraad uitgereikt.  
 
Voorlichting 
Er was een uur uitgetrokken voor de presentatie van de gastspreker. De praktijkondersteuner voor 
CVRM (cardiovasculair risicomanagement) had een presentatie voorbereid waarin zij vertelde over 
wat de ziekte PAV is, hoe het ontstaat, hoe het gediagnostiseerd wordt, wat het behandelplan is 
vanuit de huisartsenpraktijk met als eerste behandelkeuze looptherapie begeleid door een 
ClaudicatioNet fysiotherapeut en wanneer er een doorverwijzing naar de vaatchirurg in het 
ziekenhuis plaatsvindt. Alle aanwezigen hadden voldoende ruimte en mogelijkheid om vragen te 
stellen en ervaringen te delen. Daar is ook gebruik van gemaakt.  
 
Lotgenotencontact  
Daarna kwamen er stellingen op het scherm. Voor het stellingen-spel stonden 2 statafels met ieder 
rode of groene ballonnen. De aanwezigen moesten de stoelen aan de kant schuiven en gaan staan. 
Voor elke stelling moesten ze gaan staan bij de statafel met de kleur ballonnen behorend bij de 
stelling. Dit nodigde hen uit om in beweging te komen, maar ook om te vertellen waarom ze bij deze 
kleur stonden. Het gesprek kwam goed op gang en er waren soms verassende uitkomsten. Zo bleek 
dat niemand graag in een groep wandelt en dat mensen er unaniem over eens waren dat ze liever 
alleen en op eigen tempo lopen. Het bruggetje om daarna samen te gaan wandelen viel dus weg.  
 
Wandelen  
Op de uitnodiging om buiten gezamenlijk een rondje te wandelen gaven 7 mensen positief gehoor en 

gingen mee naar buiten. Het naar buiten gaan verliep wat chaotisch 
doordat niet iedereen meeging. Het was uiteindelijk meer een 
symbolische wandeling van 10 min over 700m rondom het gebouw. 
Dit is gemeten door 1 van de wandelaars die handig is met een app 
die dat registreert (Runkeeper). Onderling praatten mensen 
gezellig. 
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Evaluatie 

 
Vanuit de patiënten  
Van de 12 aanwezigen vulden 11 mensen een evaluatieformulieren in. Een aantal aanwezigen zijn 
laaggeletterd, dit was vooraf bekend bij de fysiotherapeut. De vrijwilliger van Harteraad en andere 
aanwezigen hielpen deze mensen met het invullen. Het evaluatieformulier is toegevoegd in de 
bijlage. 
 
De algemene beoordeling van deze middag wordt gemiddeld beoordeeld met een 8,1 (op schaal van 
0-10). Het tijdstip van 14.00-16.00 uur was voor allen precies goed en de duur van de middag was 
voor 9 aanwezigen precies goed. De ruimte is door allen als goed beoordeeld.  
9 mensen beoordeelden de presentatie van de praktijkondersteuner als goed, 1 als voldoende en 1 
gaf een blanco antwoord.   
 
De ervaring over de stellingen zijn op verschillende woorden beoordeeld. Ook de wandeling is 
beoordeeld. Niet iedereen heeft meegelopen, maar iedereen heeft wel wat ingevuld op het 
evaluatieformulier.  
 

 
Grafiek 1: antwoorden op de vraag: “wat vind je van het  delen van ervaringen? (meerdere antwoorden 
mogelijk)”. Aantal = aantal keer aangekruist.  

 
 

 
Grafiek 2: antwoorden op de vraag: “Wat vind je van de wandeling? (meerdere antwoorden mogelijk)”.  Aantal 
= aantal keer aangekruist.  
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De meeste aanwezigen vinden een herhaling van het wandelen niet nodig; 6 aanwezigen vulden in 
niet vaker te willen wandelen. Slechts 1 gaf aan dat wel te willen en 3 willen misschien. Het delen van 
de ervaringen willen ze overwegend wel: 5 aanwezigen willen dit vaker, 3 niet, 2 misschien en 1 heeft 
blanco geantwoord.  
 
9 mensen bevelen andere fysiotherapiepraktijken aan om een dergelijk programma op te zetten. 
Redenen die ze gaven: ‘het is goed voor je; meer bekendheid; leerzaam’. Over of dit ook aan te 
bevelen is voor andere aandoeningen zijn de antwoorden wisselender: 4 bevelen het aan, 
(bijvoorbeeld voor diabetes), 5 weten het niet en 2 blijven blanco.  
 
De middag voldeed voor iedereen aan de verwachting: gemiddelde score een 7,7 (schaal 0-10). Eén 
man kreeg het verhaal niet goed mee vanwege zijn slechte gehoor. Tip daarvoor is om de volgende 
keer goed te checken of iedereen goed zit, hoort en ziet. De afstelling van de beamer was niet geheel 
probleemloos. Goedwerkende apparatuur blijft een noodzaak bij dit soort bijeenkomsten. Verdere 
opmerkingen waren positief: ‘ga zo door!’. 
 

Vanuit de vrijwilliger 

Samen met vrijwilligers van Harteraad is deze middag succesvol tot stand gekomen. Een van hen 
dacht mee in de voorbereiding van deze middag. Zij gaf kritische op- en aanmerkingen op basis van 
haar ervaringen die zij heeft in het organiseren van informatiebijeenkomsten van Harteraad. Zij heeft 
een geschikte helpende hand gevonden voor de praktische voorbereiding en uitvoering van deze 
middag.  
 
Deze vrijwilliger heeft binnen zijn netwerk van Harteraad gezorgd dat er voldoende en relevant 
foldermateriaal aanwezig was. Overgebleven materiaal is meegenomen om te gebruiken bij andere 
regionale bijeenkomsten. Ook was hij onmisbaar bij het klaarmaken en opruimen van de ruimte, bij 
de ontvangst van de genodigden, het uitreiken van de folders en ondersteunen door zijn ervaring als 
vrijwilliger bij Harteraad. Koffie of thee schenken was hier niet nodig, iedereen kan zelf een drankje 
naar wens uit het apparaat halen in de ruimte ernaast.  
Succesfactoren waren volgens hem: een goede voorbereiding en afstemming van taken en 
verwachtingen en een ruimte die geschikt is voor het aantal genodigde mensen. De groepsgrootte 
was prima. In een grotere groep is het delen van persoonlijke ervaringen moeilijker. 
Aandachtspunten zijn dat de presentatiematerialen goed moeten functioneren.   
Hij gaf aan deze ondersteunende rol vaker te willen uitvoeren. Inhoudelijk laat hij het graag aan 
anderen over, zoals het regelen van een spreker en het opzetten van het programma. Daarnaast wil 
hij graag een voorbeeld zijn voor andere mensen om zich in te zetten voor Harteraad en wil hij 
andere fysiotherapiepraktijken ondersteunen bij het organiseren van een bijeenkomst. 
 

Vanuit de betrokken zorgverleners  
De praktijkondersteuner vond de interactie tussen de aanwezigen zeer waardevol en zag dit als een 
absolute meerwaarde. De laagdrempelige manier van communiceren met de patiënten vergroot de 
bewustwording over het ziekteproces, ook bij haarzelf. Door de voorbereiding op de middag is het 
belang van goede voorlichting en kwaliteit van leven weer extra aangehaald. Door de gesprekken 
met collega’s over de inhoud geeft dat ook weer energie en onderling vertrouwen. Dat is goed voor 
de kwaliteit van zorg. De tijdsbesteding voor deze middag is beperkt geweest; een keer 30 minuten 
vooraf overleggen en 2 uur de presentatie voorbereiden.  
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Deze bijeenkomst vergroot de binding van de patiënten met de fysiotherapiepraktijk. Daarnaast legt 
het nogmaals de nadruk op het feit dat mensen ook na de Gesuperviseerde Looptraining (GLT) van 
één jaar de mogelijkheid hebben om terug te vallen op de kennis en expertise van de fysiotherapeut. 
Het is niet de bedoeling om een nieuw behandeltraject te starten, maar een coaching gesprek kan 
iemand weer op gang helpen. De fysiotherapeut informeert de patiënt over de mogelijkheden om te 
bewegen met begeleiding van een deskundige Harteraad beweegcoach.  
 
Zowel de fysiotherapeut als de praktijkondersteuner ervaren deze gezamenlijke activiteit als positief. 

Het heeft de kennis over elkaars expertise en mogelijkheden vergroot. Wanneer zorgverleners elkaar 

beter kennen en meer weten over elkaars kennis en kunde, komt dat de samenwerking en kwaliteit 

van zorg ten goede.  

Het stuk nazorg is een relatief nieuw begrip. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dit goed in te 
zetten binnen de zorg. Maar dit format is hierin een onderdeel. Binnen Doesburg zijn nu een aantal 
praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en huisartsen hierover enthousiast geraakt. De intentie is 
uitgesproken om dit ook voor andere ziektebeelden uit te voeren.  
 

Conclusie  
 

Het is mogelijk om met een vrijwilliger van Harteraad een kleinschalige bijeenkomst in een 

fysiotherapiepraktijk te organiseren voor een groep patiënten met PAV met een 

praktijkondersteuner als spreker.  

De aanwezigen waren positief en enthousiast. De middag is goed beoordeeld op inhoud en 

organisatie. Het delen van ervaringen is als positief ervaren. De aanwezigen adviseerden om dit vaker 

zo te doen.    

De betrokken zorgverleners waren ook positief. Dit is een goed voorbeeld voor navolging op andere 

plekken.  

 

Aanbevelingen 

De aanbevelingen zijn gemaakt naar aanleiding van de succesfactoren en leermomenten. De 

aanbevelingen zijn in drie onderdelen geschreven. Als eerste over de invulling van de middag, over 

de planning en de inhoud van de middag moet vooraf goed nagedacht zijn. Ten tweede moet de 

aandacht ook gericht zijn op de interactie en het uitnodigen tot het delen van ervaringen. En tot slot 

de aanbevelingen voor Harteraad.  

Invulling middag 
Maak de bijeenkomst niet te lang en houd het bij één onderwerp. Sprekers hebben vaak de neiging 

om een overvloed aan informatie te geven. Mensen hebben de neiging zoveel mogelijk informatie te 

verzamelen. Het meeste wordt helaas vergeten, dus blijf binnen de kaders om het helder en concreet 

te houden.  
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De tijdsduur moet niet te lang zijn, twee uur is meestal lang genoeg om de aandacht erbij te houden 

en er is genoeg om ervaringen te delen.  

Kijk goed naar de doelgroep bij het bepalen van een tijdstip. De avond is voor de werkende populatie 

handiger, maar niet iedereen wil ‘s avonds nog naar buiten. Dit is ook afhankelijk van het jaargetijde.  

Aandachtspunten voor de spreker en/of de gespreksleider  
Zorg voor voldoende ruimte voor interactie. Zowel naar de spreker toe, als onderling. Probeer 

gerichte vragen te stellen aan de groep om het delen van ervaringen te stimuleren. Dat kan ook door 

het maken van stellingen of een kennisquiz. Door mensen zelf te laten denken en te antwoorden 

creëer je betrokkenheid en verlaag je de drempel. De erkenning en herkenning van elkaar is vaak 

belangrijker dan de gestelde feiten.  

Zet ander materiaal in om een onderwerp te verduidelijken. Gebruik bijvoorbeeld een filmpje.  

Voeg een interactief gedeelte toe, waar mensen van in beweging moeten komen (letterlijk of 

figuurlijk). Bijvoorbeeld door stellingen, een spelletje of een andere activiteit. 

Omdat lopen voor deze doelgroep het grootste aandachtspunt is, is het aan te bevelen om het 

informatieve te combineren met het praktische: ga dus een stukje wandelen.  

Harteraad 
Er ligt potentie om de bekendheid van Harteraad te vergroten. Wanneer zowel patiënten als 

betrokken zorgverleners meer weten over de waarde van Harteraad, zijn mensen eerder bereid om 

lid te worden of te blijven. Als een zorgverlener meer bekend is met de vereniging, verwijst hij ook 

eerder door.  

Het geven van een kennismakingslidmaatschap verlaagt de drempel om lid te worden. Het krijgen 

van een cadeau doet het altijd goed. Dit helpt om mensen over de streep te trekken.  

Zorg dat er voldoende, maar relevant informatiemateriaal aanwezig is. Verwacht niet dat een 
(fysiotherapie)praktijk alle folders op voorraad heeft liggen. Door een goede afstemming met de 
vrijwilliger is het eenvoudig te regelen en restanten worden mee teruggenomen. 
 
Opvallend was dat veel mensen geen mailadres hebben en/of gebruiken. De meesten waren ook niet 
bekend met Harteraad, ook niet na attenderen van de behandelend fysiotherapeut en ook niet na 
het krijgen van de uitnodiging voor deze bijeenkomst. Laag-geletterdheid kan in deze groep 
meespelen. Dat is wel iets om rekening mee te houden. Door op deze manier te informeren wordt 
een andere groep mensen bereikt. 
 

Houd het kleinschalig en dicht bij huis. Ondanks dat deze groep aangaf niet op zoek te zijn naar een 

wandelmaatje of sociale contacten, kan dat wel een positief effect zijn als ze iemand leren kennen 

met dezelfde klachten en wensen.  

Zie dit als een nieuwe manier van samenwerken tussen zorgprofessionals en Harteraad. Pak het niet 
te groots en ambitieus aan, maar richt juist op het kleinschalige, persoonlijke en dicht bij huis. Zoek 
hiervoor enthousiaste (middel-)grote fysiotherapieparktijken die aangesloten zijn bij ClaudicatioNet. 
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Zorg dat er een vrijwilliger is die dit samen met de zorgverleners oppakt. ‘Ontzorg’ de zorgverlener in 
de organisatie, maar laat de inhoudelijke invulling bij de experts; de fysiotherapeut en/of de 
gastspreker.    
 

Benodigdheden als ondersteuning vanuit Harteraad 

- Het koppelen van een vrijwilliger aan een praktijk die dit wil organiseren.  
- Het beschikbaar stellen van (folder)materiaal en gastlidmaatschappen.  
- Het faciliteren van het voorbereidingsproces met behulp van dit rapport als voorbeeld.  
-  Bekendmaken van deze mogelijkheid onder de bij ClaudicatioNet aangesloten praktijken 
- Eventueel: plaatsen van deze bijeenkomsten op de agenda, nieuwsbrief en social media 

kanalen ter bekendmaking.  
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Bijlage 1: Uitnodiging 
 

VAAT-inloop PlusFit in samenwerking met Harteraad 
 
Kom je ook naar de ontmoetingsmiddag voor mensen met etalagebenen?  
 
Deze middag is georganiseerd door PlusFit samen met Harteraad voor mensen die voor de 
looptraining hebben getraind om daarmee de loopafstand te vergroten na de diagnose 
etalagebenen, ofwel perifeer arterieel vaatlijden (PAV). 
 
Doel van deze middag is om elkaar te ontmoeten en om ervaringen te delen over de 
looptraining en over het volhouden van het wandelen tijdens en na de looptraining. Allemaal 
weten we hoe moeilijk dat is.  
 
Naast het lopen is het belangrijk om ook de andere risico factoren voor het krijgen en 
beïnvloeden van hart- en vaatziekten te verminderen. Daarvoor komt een 
praktijkondersteuner van de huisartsen een presentatie geven. Zij komt vertellen wat zij met 
haar collega’s en de huisartsen in Doesburg doen om deze risicofactoren in de gaten te 
houden en te behandelen.  
 
We sluiten af door gezamenlijk een (kleine) wandeling te maken, meelopen is vrijwillig. 
 
Ik hoop je te zien!  
 

Wanneer: 22 november 2018 
14.00-16.00 

 
Waar: Wilgenstraat 4 – PlusFit 

(parkeren bij de Aldi op het Burg. Keiserplein) 
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Bijlage 2: Enquête 
 

Evaluatie VAAT-inloop PlusFit in samenwerking met Harteraad   
 
Bedankt voor de deelname aan deze VAAT-inloop, een ontmoetingsmoment voor mensen met 
etalagebenen. Om deze middag te kunnen evalueren heb ik jouw mening nodig. Zou je onderstaande 
vragen willen beantwoorden? Op- en aanmerkingen zijn welkom. 
 
Bedankt voor de komst!  
 
Jenny Zwiggelaar 
 
 
1.Wat is de algemene beoordeling over deze middag? 
 
Absoluut ontevreden                                                                                                               absoluut tevreden  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
2. Wat vind je van het tijdstip 14.00-16.00? 

o te vroeg 
o te laat  
o precies goed 

 
3. Wat vind je van de duur van de bijeenkomst? 

o te lang 
o te kort 
o precies goed 

 
4. Wat vind je van de ruimte?  

o goed 
o voldoende 
o matig 
o onvoldoende 

 
5. Hoe beoordeel je de inhoud van de presentatie van de praktijkondersteuner? 

o goed 
o voldoende 
o matig 
o onvoldoende 

 
6. Wat vind je van delen van de ervaring met de stellingen?   (meerdere antwoorden mogelijk) 

o Leuk  o Noodzakelijk  o Gezellig  
o Niet leuk o Onzin  o Stimulerend  
o Moeilijk  o Leerzaam o Anders,___________________________ 
o Makkelijk  o Confronterend   
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7. Wat vind je van de wandeling?    (meerdere antwoorden mogelijk) 
o Leuk  o Noodzakelijk  o Gezellig  
o Niet leuk o Onzin  o Stimulerend  
o Moeilijk  o Leerzaam o Anders,___________________________ 
o Makkelijk  o Confronterend   

 
8. Zou je vaker gezamenlijk willen wandelen? 

o ja 
o nee 
o misschien 

 
9. Zou je vaker ervaringen over looptraining of etalagebenen willen delen? 

o ja 
o nee 
o misschien 

 
10. Zou je dit andere fysiotherapiepraktijken aanbevelen om dit te doen voor hun patiënten met 
etalagebenen? (omcirkel het juiste antwoord) 

ja   /  nee  
 Waarom wel/niet;______________________________________________________ 

 
11. Zou je dit PlusFit aanbevelen ook voor andere ziekten te doen? 

o ja, bijvoorbeeld voor_____________________________________________________ 
o nee, want_____________________________________________________________ 
o weet niet 

 
12. In hoeverre voldoet de middag aan je verwachting vooraf? 
 
Niet                                                                                                                                                                Volledig  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
13. Heb je nog tips/ ideeën/ suggesties? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Bedankt voor het invullen! 
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Bijlage 3: Toestemmingsformulier foto’s (voorbeeld) 

Toestemmingsformulier voor foto’s 

  

Toestemmingsformulier voor het plaatsen van foto’s op Facebook en website van Harteraad 
en PlusFit 

Ik geef PlusFit en Harteraad toestemming om foto’s van mij op de Facebookpagina en 
website van Harteraad te plaatsen. 

Deze foto’s zijn gemaakt tijdens de VAAT-inloop bijeenkomst op 22 november 2018. 

De foto’s mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. 

Ik heb te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit geef ik schriftelijk of 
via email aan PlusFit en Harteraad. 

Naam: ____________________________________________________ 

Datum: ___________________________________________________ 

 

Handtekening______________________________________________ 

 

 


