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ERVARINGEN MET DE ZORG NA EEN HARTINFARCT  

Op 26 september 2017 vond er een groepsgesprek plaats met patiënten over de zorg na een 

hartinfarct.  

Positieve en negatieve ervaringen werden uitgewisseld. De uitkomsten dragen bij aan de 

ontwikkeling van een landelijk zorgpad ACS (Acuut Coronair Syndroom). In dit zorgpad dat begint met 

het ontslag uit het ziekenhuis, wordt in hoofdlijnen aangegeven wat er wanneer moet gebeuren in de 

zorg na een hartinfarct. Hiermee wordt meer duidelijk wat deze zorg gemiddeld inhoudt. Er wordt 

een versie voor zorgverleners en een versie voor patiënten gemaakt.  

Het gesprek werd georganiseerd door Harteraad en de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie 

(NVVC). 10 mensen namen deel aan het gesprek. Bij het werven is gevraagd naar mensen die een 

hartinfarct hebben gehad. De werving vond plaats via Harteraad(Facebook, contacten via andere 

projecten) en via NVVC CONNECT ACS (zorgverleners in de projectgroep). 

Kenmerken deelnemers 
Voor de meesten was het hartinfarct niet lang geleden: gemiddeld 2½ jaar, waarbij maximaal 5 jaar 
geleden en minimaal nul jaar (in het jaar waarin het groepsgesprek gehouden werd).  
Twee deelnemers hadden geen hartinfarct gehad: bij één van hen is dit voorkomen dankzij een snelle 
interventie, de ander onderging wel een behandeling (hartkatheterisatie) en complicaties die ook 
voor kunnen komen bij een hartinfarct.  
Bij 2 mensen “werd eerst niets gevonden”. Een van hen vertelt: “Ik heb een jaar moeten wachten tot 

ik een stent kreeg. Want ze vonden elke keer maar niets. Eindelijk is er iets gevonden na 1 jaar. 

Iedere keer verschijnselen van hartinfarct. Iedere keer niks vinden en dan doen ze niks. Ik had gewild 

dat er eens echt naar gekeken werd. Bij de kransslagader heb je een vertakking van drie. Eentje zat 

helemaal dicht. Hoe kunnen ze dat nu niet gezien hebben?” 

Leeftijdscategorie Aantal deelnemers  
45-55     2  
55-65     3 
65-75     3 
75-80     1 
 
De groep bestond uit 8 mannen en 2 vrouwen. 1 van de vrouwen nam deel als naaste (echtgenote). 
Vier deelnemers waren ten tijde van het gesprek lid van Harteraad. 
De deelnemers zijn onder behandeling (geweest) bij verschillende ziekenhuizen: de zorg waarover 
hier verteld wordt betreft 6 Nederlandse ziekenhuizen. Allen volgden zij hartrevalidatie, in ieder 
geval een bewegings- en een informatieprogramma. Het lijkt bij navraag alsof 
ontspanningsoefeningen vaak niet worden aangeboden.  Bijna allemaal zijn ze gaan/blijven sporten. 
Geen van hen sport bij een organisatie aangesloten bij Harteraad (beweegzoeker Harteraad).  
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Het groepsgesprek is ingedeeld naar de fasen in de zorg na een hartinfarct: (rond) ontslag, controle 

polikliniek, hartrevalidatie, onder controle bij de huisarts. Verder is er een categorie ‘algemeen’ 

toegevoegd. De onderwerpen die beschreven worden hebben vaak betrekking op meerdere fasen.  

 
(ROND) ONTSLAG 
Informatie op schrift 
Patiënten vinden het fijn om op papier informatie te krijgen toegespitst op de eigen situatie. Het gaat 
dan over wat er gebeurd is (diagnose, behandeling), de vooruitzichten en de zorg die de komende 
tijd geboden wordt, telefoonnummers voor vragen etc. Wanneer het een klapper is kan de patiënt er 
zelf telkens informatie aan toe voegen.  
“Uiteindelijk vergeet je de helft ervan(red. van het ontslaggesprek) en dan kan je het in het boek 
weer  vinden”. 
 
Mondelinge informatie: het gesprek 
Dit naslagwerk vervangt zeker niet het gesprek met de zorgverlener, waarin de informatie mondeling 
wordt gegeven en vragen gesteld kunnen worden.  “In ieder geval dat je gehoord en serieus 
genomen wordt: daar gaat het om”. “Ik moet het gevoel hebben (los van naslagwerken) dat ik 
vertrouwen heb in mijn behandelaar”.  
 
 
CONTROLE POLIKLINIEK 
Altijd dezelfde cardioloog?  
Een deelnemer zegt hierover: “ik kreeg iedere keer een andere cardioloog en daar werd ik wel echt 

helemaal ziek van”.  

De voorkeur gaat uit naar (vaker) “hetzelfde gezicht” maar men beseft dat altijd dezelfde cardioloog 
niet mogelijk is.  
Een deelnemer reagerend hierop: “wat voor mij zelf heel belangrijk was dat ik zorgvuldig mijn eigen 

EPD(elektronische patiëntendossier) raadpleegde en zo heel goed wist wat ik moest vragen. Dat hielp 

ook om zelf het gevoel te hebben dat je wat regie hebt” 

Samen met partner: verwerken, werken aan een gezondere leefstijl  
Een deelnemer vertelt over de extra zorg die hij kreeg van de polikliniek aanvullend op de 
hartrevalidatie. Dat was zorg in het kader van het Response onderzoek.  
“Ik kreeg een hartinfarct. Mijn vrouw was zich dood geschrokken”. Hij benadrukt de aandacht voor 

de naaste (echtgenote) en de relatie. “Dat hele proces dat je samen meemaakt en van elkaar moet 

begrijpen hoe je er op reageert. Dat je allebei een spiegel voorgehouden krijgt. Dat je daarvan leert 

vond ik eigenlijk ook heel nuttig”. Ook kwam leefstijl aan de orde: “anders eten doe je samen”. 

Meer maatwerk in controles 
Ieder ziekenhuis heeft een eigen protocol voor controles. Dit verschilt per ziekenhuis.  
“Ieder jaar ga ik automatisch naar het ziekenhuis. Kan het niet 1 x in de 2 jaar? Of elkaar ieder jaar 
even bellen?” Dit kan leiden tot betere zorg voor minder of hetzelfde geld.   
 
 
HARTREVALIDATIE 
Over hartrevalidatie wordt heel positief gesproken. Het mag zelfs ‘vaker’ en ‘meer’ zijn.  
“Hartrevalidatie is een mooie gecontroleerde situatie om meer te gaan bewegen. De begeleiding van 
de fysiotherapeut is daar prima bij”. Het trainen in een groep wordt als waardevol ervaren. 
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Revalidatie thuis 
Een deelnemer kon via een onderzoek thuis revalideren in plaats van in het ziekenhuis. Eén keer in 
de week of twee weken was er video-contact met een fysiotherapeut en om de zoveel tijd een 
fietstest. “Als ik achter blijf in mijn prestaties word ik gebeld”. “Trainen in mijn eigen natuurlijke 
omgeving werkt voor mij goed: de drempel is wat lager om door te gaan met sporten”.  
 
Het eerste waar mensen aan denken bij hartrevalidatie is ‘bewegen‘, maar naast bewegen richt 
hartrevalidatie zich op het psychisch en sociaal functioneren en de aanpak van de risicofactoren.  
 
Werkhervatting 
Over begeleiding bij werkhervatting, ook de rol van de bedrijfsarts, zijn de deelnemers tevreden.  

“Het is fijn als je iemand hebt waarmee je een plan kunt uitstippelen. Die jou zo nu en dan terug kan 

roepen. Dat vond ik heel prettig. Dat was voor mij heel moeilijk. Wanneer moet ik voor mezelf 

zeggen: oké stop”. Dat vond ik prettig aan de begeleiding hierin. Daar heb ik veel aan gehad” 

Een ander: “de bedrijfsarts gaf alle ruimte om te revalideren en ook hoe terugkeer naar het werk te 

regelen”.  

Wat doen medicijnen? 
Een aantal deelnemers wil meer informatie en overleg over medicijnen.   
De werking van bijvoorbeeld bètablokkers ondervinden mensen aan den lijve: wat doen medicijnen? 
“Natuurlijk word je veel verteld over medicijnen maar… Ik ben gaan fietsen en op een gegeven 
moment een flinke heuvel op en ineens halverwege kon ik niets meer. En dan blijkt dat dan door de 
medicijnen te komen. Je schrikt er op dat moment heel erg van. Wat gebeurt me hier nu”. 
“Ik kreeg van de ene cardioloog een hoeveelheid bètablokkers. Een andere cardioloog verdubbelde 
het weer. Bij weer een andere cardioloog gaf ik aan hoeveel last ik ervan had en toen is het weer 
gehalveerd”.  
“Ik ben niet tevreden met: ‘ja, dit is de hoeveelheid. Ik stel dan de vraag: ‘en waarom?’ Ik heb ook 
altijd van: ‘Wat zijn de opties hierin?’ ‘Kan het misschien ook minder?’ ‘Is het daadwerkelijk nodig dat 
je zoveel slikt?’ ” 
 
“Je revalidatie begint pas als op het moment dat de hartrevalidatie hier voorbij is”.  
Gepleit wordt voor meer voorbereiding en stimulans om na de hartrevalidatie goed verder te 
kunnen. “Maximaal 6 tot 8 weken hartrevalidatie en dan val je in een gat en dan mag je het zelf uit 
gaan zoeken. Het zou fijn zijn dat je daar meer stimulans bij zou krijgen”.  
Hoe zijn de deelnemers verder gegaan: 
Een deelnemer is op eigen initiatief samen blijven trainen met mensen uit zijn revalidatiegroep.  
Een ander is ook samen met iemand gaan trainen: buiten de hartrevalidatie heeft hij een ex-
hartpatiënt gevonden met wie hij drie keer per week naar fitness gaat. De waarden waarbinnen hij 
mag trainen heeft kreeg hij mee van zijn cardioloog. 
Een deelnemer had een overzicht van sportmogelijkheden gekregen. Het sporten werd tot een half 
jaar na de hartrevalidatie door de zorgverzekeraar vergoed. Inmiddels sport hij op eigen kosten. 
Gewezen wordt op de sportgroepen van Harteraad(via de beweegzoeker).  
Bevestigd wordt dat het belangrijk is dat er een beweegaanbod is na de hartrevalidatie en dat dat 
gestimuleerd wordt. “Ook eHealth biedt ‘zachte dwang’ en is een simpel middel”. 
 
eHealth 
In de hartrevalidatie kan meer gebruik gemaakt worden van eHealth mogelijkheden: fitbits, 
stappentellers en apps zoals die van het Voedingscentrum. Deelnemers hebben hier goede 
ervaringen mee. Bij een deelnemer gebruikten ze op de poli het DirectLife-activiteiten programma 
van Philips.  
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Wanneer welke informatie bieden 
De voorlichtingsbijeenkomsten van de hartrevalidatie worden zeker gewaardeerd maar sommigen 
ervaren het als te intensief (2 uur achter elkaar) of niet meer als relevant. De meeste mensen hebben 
de eerste weken veel behoefte aan informatie. En wanneer het om een niet-acute interventie gaat is 
het aan te bevelen hierover pro-actief te informeren. 
Een paar deelnemers hadden meer informatie willen hebben: “Luister naar uw hart zeiden ze dan. 

Maar hoe ga ik naar mijn hart luisteren?” Daar had ik wel informatie over kunnen krijgen”. 

Niet alleen de partner maar ook de kinderen 
“Mijn partner werd wel begeleid. De kinderen niet. De kinderen waren erg bang en geschrokken. Bij 
alles wat ik deed riepen ze: nee nee niet doen.. Zij werden nergens in mee genomen. Mijn kinderen 
moesten het hebben van mij en mijn man. Het zou fijn zijn als ze ook een keer met iemand anders 
(niet met ons) daarover zouden kunnen praten”.  
 
 
ONDER CONTROLE BIJ DE HUISARTS 
Opvallend zijn de afwezige reacties bij de zorg van de huisarts na een hartinfarct, zowel in positieve 
als in negatieve zin. Een deelnemer verwoordt het als volgt: “Ik heb een fantastische huisarts maar 
niet voor mijn hart”. 
In het gesprek komen wel duidelijk ervaringen en wensen naar voren. 
 
Een deelnemer vertelt: “ik ben onder behandeling bij de cardioloog en de reumatoloog. Mijn huisarts 

waakt over de combinatie van medicijnen. Eens per jaar wordt het doorgenomen”. Een ander heeft 

bedenkingen: “Ik heb niet het vertrouwen van wat ik nu heb dat mijn huisarts daar genoeg van 

weet”.  

De deelnemers willen weten hoe de zorg georganiseerd is: hoe het ziekenhuis en de huisarts 

samenwerken. 

De deelnemers zijn het er over eens dat het goed is om patiënten op te roepen om op controle te 

komen bij de huisarts. ”Het is ook aan je zelf, dat is ook zo maar het komt allemaal in je eigen “to do’- 

bakje. Ik wil toch graag opgeroepen worden door de huisarts, net als met de griepspuit”.  

Ook wordt het belang van controle onderstreept:  
“Je kan zelf je cholesterol niet zien. Je bent benieuwd of er daar iets gebeurt. Dat wil je toch 
monitoren. Je wordt ook ouder. Het blijft niet altijd hetzelfde”. 
“ik kan zelf mijn eigen cholesterol niet zien. Dat verandert toch ook met de leeftijd. Ik val in de 
categorie van dat het in je familie voorkomt: mijn moeder, omes. Heb ik iets in me dat ik er vatbaar 
voor ben?”  
  
 
ALGEMEEN  
Van twee kanten  
De meeste deelnemers voelen zich het beste bij een actieve inbreng in de behandeling: gezamenlijke 
besluitvorming. Dat geldt niet voor iedereen. Welke rol pak je op? Wil je dat? Kan je dat? 
“Je kunt dus ook zelf dingen suggereren(verlaging dosering medicijnen) en erover praten”. 
“ik heb vaak het idee dat ze niet naar je luisteren. Dat is het probleem”.  
“Ik ga er vanuit dat de arts het het beste weet. De dokter zegt dat: dus ik geloof dat”. “Als die man 
dat voorschrijft dan eet ik ze(de pillen) gewoon” 
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Coördinatie bij meerdere aandoeningen 
“Wat ik mis is dat als je bij meerdere specialisten loopt, dat er niet iemand is die zegt: ik regel het 
allemaal voor je. Er wordt vanuit gegaan dat ik als patiënt moet bepalen of het bijvoorbeeld een 
cardiologisch of een neurologisch probleem is. Dat is natuurlijk te zot voor woorden want die kennis 
heb je natuurlijk niet”  
Gepleit wordt voor een hoofdverantwoordelijke die je kunt bellen als er een probleem is. Dat je een 
klankbord hebt om verder te komen.  
 
Een aanspreekpunt; een plan maken  
Bij meerdere onderwerpen wordt het belang van een aanspreekpunt genoemd.  
Een deelnemer: “Ik herken wel dat je in de eerste periode heel veel vragen hebt”. Hoe zit het nu met 

mijn toekomst, wat kan ik nu doen”. Ik had gelukkig een aanspreekpunt. Een 

hartrevalidatieverpleegkundige. Daar had ik een intakegesprek mee. En er is een programma op 

maat gemaakt”.  

Ander merk van medicijn 
Je krijgt telkens andere merken. Ik ben gewend aan de medicijnen en de kleur. Ineens krijg je andere.  
En dan krijg je bij de apotheek een zwamverhaal, althans zo komt het op mij over. Merk A, 2 á 3 
weken later merk B. Merk A is blijkbaar uitverkocht of goedkoper of kunnen ze niet meer krijgen. Bij 
de ziekenhuisapotheek krijg ik dan weer hetzelfde. Ik heb begrepen dat het ook met de 
zorgverzekeraar te maken heeft”. De deelnemer legt uit waarom hij het vooral vervelend vindt:  
“Van een bepaald soort medicijn had ik veel bijwerkingen. Ik kreeg toen een ander medicijn en toen 
waren de bijwerkingen over en ik wil wel graag datzelfde merk blijven houden.  
 
 
 
SAMENVATTING 
Uit het groepsgesprek komt naar voren dat in de zorg na een hartinfarct aandacht nodig is voor 
onderstaande onderwerpen: 

 Voorlichting: de wijze waarop (mondeling; naslagwerk) en tijdstip  

 Ontwerp zorgpad: maatwerk per patiënt 

 Naasten: niet alleen partner maar ook kinderen 

 Voorbereiding op periode na de hartrevalidatie 

 Beweegaanbod na de hartrevalidatie (zoals via Harteraad) 

 Meer aanbod ontspanning bij hartrevalidatie  

 EHealth 

 Informatie over medicijnen 

 Wisselen van merken medicijnen 

 Gezamenlijke besluitvorming 

 Coördinator en aanspreekpunt voor de patiënt 

 Plan maken met de patiënt  

 Informatie over hoe de zorg georganiseerd is, inclusief aanbod van de huisartspraktijk 

 Na stoppen zorg ziekenhuis: controle door de huisarts  

 Oproepen voor controle bij de huisarts 
 
Met dank aan de deelnemers van het groepsgesprek die hun ervaringen met ons wilden delen! 
 
Anne Kors-Walraven, Harteraad, gespreksleider 
Anne-Margreet Strijbis, Harteraad, verslaglegging 
Claudia van Gaalen, NVVC Connect, programma medewerker 
Maarten Jan Cramer, projectleider NVVC Connect ACS, cardioloog UMC Utrecht 


