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Wie leidt / lijdt ? 
Vroeger en nu

De cardioloog zei tegen mij:
‘een schampschot meneer Beekman’ 



Patiënt: ‘ik weet wat goed is voor mezelf’

• De overtuigende beslisser 19 %
• De voorbereider 31 %
• De vertrouwende 24%
• De bescheidene 9%
• De onzekere 17%



Zorgprofessional: ‘ik weet wat goed voor je is’

• De natuuurlijke beslisser 33%
• De relationele beslisser 45%
• De eind beslisser 22 %



Samen communiceren oftewel participeren  
Samen reflecteren 



‘De meeste mensen leven gewoon door’





Inhoud

• Cijfers risicofactoren hart- en vaatziekten
• Harteraad 
• Richtlijn cardiovasculair risicomanagement 
• Campagne samen beslissen
• Voorbereiding consult (gesprekskaart)
• Keuzehulpen, consultkaarten, zorgpaden
• Meten = weten: formulieren
• Bewegen
• Facebookgroepen
• Harteraadlijn
• Wat er toe doet (online tool)
• Film Harteraad (voor in de wachtkamer)



Intern document Hartstichting 
Cijfers over leefstijlfactoren, april 2020



Hoge bloeddruk

Te hoog 
cholesterol

https://nederlandsehartregistratie.nl/hartenva
atcijfers/risicofactoren/

https://nederlandsehartregistratie.nl/hartenvaatcijfers/risicofactoren/


Expertisecentrum

Harteraad ontwikkelt zich tot 
ervarings- en data gedreven 
expertisecentrum voor het
leven met een hart- en 
vaataandoening.

Door ervaringen van mensen 
actief op te halen, te duiden en 
weer beschikbaar te stellen.



Met deze kennis draagt
Harteraad bij aan:
• een goed aanbod aan zorg en 

ondersteuning
• onderzoek en wetenschap
• beleid van overheid en andere 

instanties zoals verzekeraars.

Dit heeft effect op:
• verbetering kwaliteit van leven
• verbetering kwaliteit van zorg
• deelname aan de samenleving
• vermindering van de ziektelast
• afname druk op de zorg



Harteraad en cardiovasculair risicomanagement 

Belangenbehartiging 
Collectief
Patiëntenparticipatie 
Richtlijn cardiovasculair risicomanagement 

Individueel  
‘Communities of patients’, zoals Facebookgroepen
De Harteraadlijn 

Verbinding 
Vergroten achterban 
Samenwerkingen 

https://harteraad.nl/over-harteraad/

https://harteraad.nl/over-harteraad/


Richtlijn cardiovasculair risicomanagement 
2019
Inbreng Harteraad op organisatie van zorg

Aanbevelingen, onder andere:
‘Maak met de patiënt afspraken over de cardiovasculaire preventie toegespitst 
op het individu en op basis van besluitvorming door de patiënt en de 
zorgverlener’

‘Beschrijf de afspraken in een individueel zorgplan’

2021 Koploperproject modulair onderhoud

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/cardiovasculair_risicomanagement_cvrm/samenvatting_cvrm.html




https://begineengoedgesprek.nl/campagne/

https://begineengoedgesprek.nl/campagne/


https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/05
/11/samen-beslissen

Doelgroepenonderzoek

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/05/11/samen-beslissen




https://begineengoedgesprek.nl/hallo-zorgverlener/tips/

https://begineengoedgesprek.nl/hallo-zorgverlener/tips/


1.
Keuze
Er is iets te kiezen

2. 
Mogelijkheden 
Wat zijn de 
mogelijkheden?

3.
Voorkeur
Wat past bij jou?

4.
Besluit

ad 1
Jíj bent nodig om tot een goede beslissing te kunnen komen over behandeling, zorg en 
ondersteuning. 
Het is jóuw lichaam, jóuw leven. 
Je mening, je ervaring telt! Ga het gesprek aan met je zorgverlener
Leer je zelf beter kennen zoals met de online tool Wat er toe doet

https://watertoedoet.info/


1.
Keuze
Er is iets te kiezen

2. 
Mogelijkheden 
Wat zijn de 
mogelijkheden?

3.
Voorkeur
Wat past bij jou?

4.
Besluit

ad 2
Zoek en vraag informatie: bij je zorgverlener, bij je patiëntenorganisatie
Maak gebruik van hulpmiddelen: keuzehulpen, consultkaarten, zorgpaden, 
formulieren en tips (zoek je aandoening op de website van Harteraad)

Wat zijn mijn mogelijkheden voor behandeling, zorg en ondersteuning?
Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
Wat betekent dat in mijn situatie? 

‘Niet behandelen of afwachten zijn ook mogelijkheden!’



1.
Keuze
Er is iets te kiezen

2. 
Mogelijkheden 
Wat zijn de 
mogelijkheden?

3.
Voorkeur
Wat past bij jou?

4.
Besluit

ad 3
Stel vragen als je het niet begrijpt!
Laat weten wat de invloed van de aandoening is op je lichaam, je gevoelens, je relaties, 
je leven. 
Laat weten wat jij belangrijk vindt. 
Leer je zelf beter kennen zoals met de online tool Wat er toe doet

Wees open over je voorkeuren en over je twijfels.

https://watertoedoet.info/


1.
Keuze
Er is iets te kiezen

2. 
Mogelijkheden 
Wat zijn de 
mogelijkheden?

3.
Voorkeur
Wat past bij jou?

4.
Besluit

ad 4
Een beslissing uitstellen kan ook! 
Vraag en neem meer tijd als je die nodig hebt!

Bel de Harteraadlijn zodat je sterker staat in het samen beslissen. 



Consult
voorbereiding



Keuzehulpen, consultkaarten, zorgpaden

•Keuzetabel Aneurysma in de buik
•Keuzehulp Aneurysma in de buik
•Consultkaart Aortaklepstenose
•Keuzehulp Boezemfibrilleren
•Keuzehulp Etalagebenen
•Keuzetabel Etalagebenen
•Consultkaart Familiaire hypercholesterolemie
•Keuzehulp Halsslagadervernauwing
•Keuzetabel Halsslagadervernauwing
•Patiëntenzorgpad hartfalen
•Patiëntenzorgpad hartinfarct
•Keuzehulp Hartklepvervanging
•Keuzehulp ICD
•Consultkaart Moeilijk behandelbare hoge bloeddruk
•Keuzehulp Spataderen
•Keuzetabel Spataderen
•Consultkaart Trombose of Longembolie

https://harteraad.nl/wp-content/uploads/2019/04/Keuzetabel-Aneurysma.pdf
https://sdmstaging.medify.eu/surgery/index_keuzehulp-aneurysma_nl.html
https://consultkaart.nl/wp-content/uploads/2019/08/FMS_ck_Vernauwde-aortaklep_2019.02.pdf
https://www.keuzehulp.info/cz/af/intro/2
https://sdmstaging.medify.eu/surgery/index_keuzehulp-claudicatie_nl.html
https://harteraad.nl/wp-content/uploads/2019/04/Keuzetabel-Etalagebenen.pdf
https://consultkaart.nl/consultkaart-zoeken/familiaire-hypercholesterolemie/
https://sdmstaging.medify.eu/surgery/index_keuzehulp-carotis_nl.html
https://harteraad.nl/wp-content/uploads/2019/04/Keuzetabel-Carotisstenose.pdf
https://harteraad.nl/aandoeningen/hartfalen-verminderde-pompwerking-van-het-hart/
https://harteraad.nl/wp-content/uploads/2019/07/Zorgpad-dreigend-hartinfarct-voor-patienten.pdf
https://www.keuzehulp.info/cz/hartklep/intro/1
https://icd.keuzehulp.nl/disease/12/introduction
https://consultkaart.nl/wp-content/uploads/2018/03/CK_hypertensie_2017.pdf
https://sdmstaging.medify.eu/surgery/index_keuzehulp-spataderen_nl.html
https://harteraad.nl/wp-content/uploads/2019/04/Keuzetabel-Spataderen.pdf
https://consultkaart.nl/wp-content/uploads/2017/03/FMS_ck_trombose-longembolie_vdef3.pdf


METEN = WETEN
De formulieren

Uitprinten (PDF) Rekenformulier (Excel)

telt op, berekent gemiddelde, maakt grafiek

watertoedoet.info

Gezondheidsdoelen □

Bewegen □ □

Overzicht medicijnen □

Gewicht □ □

Bloeddruk □ □

Hartslag □ □

Vochtinname □ □

Mijn zorgverleners □

Afspraken met zorgverleners □

https://watertoedoet.info/




https://harteraad.nl/locaties/

Bewegen

https://harteraad.nl/locaties/


Facebookgroepen https://harteraad.nl/communities/

https://harteraad.nl/communities/


Harteraadlijn

088 11 11 661



www.watertoedoet.info

http://www.watertoedoet.info/


Wat is 
Wat er toe doet?
• Gesprekstool; inzicht krijgen in 

wat je nodig hebt om te kunnen 
doen wat voor jou belangrijk is

• Om makkelijker te bespreken met 
zorgverlener(s) / naasten

• Om behandeling / zorg hier op af 
te stemmen



Publiek toegankelijke website

Online instrument van 4 vragen:

1. Wat is voor mij belangrijk in het leven?

2. Wat is NU voor mij belangrijk in het leven?

3. Wat wil ik kunnen doen?

4. Wat heb ik nodig om dit te kunnen doen?

Overzicht op A4 (opslaan, printen, mailen)

Wat is 
Wat er toe doet?



Waarom
Wat er toe doet?            Wat is belangrijk?

Zorgverleners
Operatie geslaagd

Bloeddruk

Gewicht

Niet roken

De medicijnen slikken

Complicaties

Opnieuw naar ziekenhuis

Sterftecijfers

Patiënten



Waarom
Wat er toe doet?            Wat is belangrijk?

Zorgverleners
Operatie geslaagd

Bloeddruk

Gewicht

Niet roken

De medicijnen slikken

Complicaties

Opnieuw naar ziekenhuis

Sterftecijfers

Patiënten
Mijn oude leven terug

Halve dagen werken

Er voor mijn kinderen zijn

Hond uitlaten

Oppassen op mijn kleinkind

Marathon weer lopen

Niet langer lijden

Auto rijden



Betrek patiënten op alle niveaus

> kwaliteit van leven 
> kwaliteit van zorg

> werkplezier



Vragen?



https://www.youtube.com/watch?v=ZRVcfWsPmJw

https://www.youtube.com/watch?v=ZRVcfWsPmJw



