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Doel en aanleiding

Harteraad (voorheen De Hart&Vaatgroep) is er 

voor iedereen met een hart- en vaataandoening 

en hun naasten. Het werk dat wij doen, moet iets 

toe kunnen voegen aan hun leven. Daarom is het 

belangrijk om te weten wat onze achterban vindt 

van het werk van Harteraad.

Met de vragenlijst ‘Help Harteraad verbeteren’ 

wilden wij erachter komen wat we juist wel of 

niet moeten doen, van welke producten en 

diensten mensen gebruik maken en hoe tevreden 

zij daarover zijn. Bovendien waren we 

nieuwsgierig naar dingen die we anders of beter 

kunnen doen. 

De vragenlijst is tussen 29 maart en 12 april 2018 

ingevuld door 834 leden van het Hart&Vaatpanel. 

Drie kwart (76%) van de respondenten zijn 

mensen die zelf een hart- of vaataandoening 

hebben gehad en 12% is naaste van iemand met 

een hart- of vaataandoening. De gemiddelde 

leeftijd is 66 jaar. 

27% van de respondenten is lid van Harteraad 

(Figuur 1). 
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Figuur 1: Welke omschrijving past het beste bij jou?



Top 3 redenen van respondenten om bij Harteraad aan te sluiten: 

1. Op de hoogte blijven van de nieuwste inzichten over hart- en vaataandoeningen en de behandeling 

ervan; 

2. Het krijgen van betrouwbare informatie over het leven met een hart- of vaataandoening;

3. Het krijgen van praktische hulp en tips voor het omgaan met een hart-of vaataandoening in het 

dagelijks leven, bijv. over voeding, bewegen en stress.  

Top 3 van dingen die Harteraad volgens respondenten moet doen: 

1. De stem van mensen met hart- en vaataandoeningen laten horen en tegenwicht bieden aan 

zorgverzekeraars en behandelaars; 

2. Het helpen verbeteren van de gezondheidszorg; 

3. Opkomen voor de rechten en belangen van mensen met hart- en vaataandoeningen en hun 

naasten. 



Samen met de folders en brochures vormen de 

maandelijkse digitale nieuwsbrief en de 

website van Harteraad de top drie van meest 

gebruikte en goed gewaardeerde 

communicatiebronnen.

Ook het magazine Vida wordt door bijna een 

kwart van de respondenten regelmatig gelezen. 

Bij de respondenten die lid zijn van Harteraad 

ligt het gebruik van deze 

communicatiemiddelen aanzienlijk hoger dan 

bij niet-leden. 

Het meest genoemde verbeterpunt betreft 

meer bekendheid en publiciteit geven aan het 

bestaan van Harteraad, bij voorkeur al in het 

ziekenhuis of tijdens de revalidatie. Een klein 

deel van de respondenten (6%) geeft aan dat ze 

nooit eerder van Harteraad hebben gehoord. 

Communicatie

“Maak duidelijk wat Harteraad 

voor mij doet en waarom ik lid 

zou willen worden.” 



Harteraad heeft verschillende producten en diensten om 

de kwaliteit van leven* van mensen met hart- en 

vaataandoeningen en hun naasten te verbeteren. Uit de 

vragenlijst blijkt dat slechts een klein deel van de 

respondenten – ongeveer 30% van de leden en 10% van 

de niet-leden – wel eens gebruik maakt van één of 

meerdere van deze producten en diensten. 

De meest gebruikte zijn: 

• De beweeggroepen waar hart- en vaatpatiënten 

veilig kunnen bewegen en een website om 

sportlocaties te vinden voor zulke groepen. 

• De diagnosegroepen waar mensen hun ervaringen 

kunnen delen en aan de slag gaan met het 

verbeteren van de zorg.

• Het één op één lotgenotencontact waar mensen 

met elkaar in contact worden gebracht om elkaar te 

steunen en ervaringen uit te wisselen. 

*bij kwaliteit van leven gaat het erom hoe iemand het 

leven met de aandoening ervaart, zowel op lichamelijk, 

psychisch als sociaal vlak. 

Kwaliteit van Leven Meest genoemde suggesties voor het 

uitbreiden van het aanbod:  

Meer informatie en 

ervaringen over 

medicijnen delen

Aanbieden van 

voedingsadviezen 

Hulp bij geestelijke 

moeilijkheden als 

gevolg van een hart- of 

vaataandoening

Meer bekendheid 

geven aan 

sportverenigingen

met een aangepast 

beweegaanbod 



Kwaliteit van Zorg Omschrijving % respondenten 

die dit belangrijk 

vinden

Zorgen dat mensen met hart- en vaataandoeningen 

toegang hebben tot geneesmiddelen die passen bij 

hun wensen en voorkeuren. 

84

Zorgverzekeraars stimuleren om zorg te vergoeden die 

past bij de wensen en eisen van mensen met hart- en 

vaataandoeningen. 

81

De wensen, ervaringen en behoeften van mensen met 

hart- en vaataandoeningen inbrengen bij het opstellen 

van richtlijnen voor de zorg.

79

Wegwijzer voor hart- en vaatpatiënten over welk 

aanbod van zorg waar te vinden is.

79

De wensen, ervaringen en behoeften van patiënten 

inbrengen bij wetenschappelijk onderzoek naar hart-

en vaatziekten. 

78

Normen opstellen voor goede zorg. Bedoeld voor 

zorgverleners en zorgverzekeraars om de zorg te 

verbeteren.

73

Keurmerken opstellen en toekennen aan 

zorgaanbieders die voldoen aan de normen en wensen 

van patiënten. 

68

Mogelijk maken dat mensen meer grip en invloed 

hebben op hun zorg en behandeling, daar waar zij dat 

kunnen en willen. 

68

Meewerken aan het opstellen van zorgpaden. Een 

zorgpad beschrijft de zorg die je kunt verwachten en 

wat je zelf kan doen.

65

Zorgen dat eHealth-toepassingen beschikbaar zijn en 

passen bij wat mensen met hart- en vaataandoeningen 

zelf kunnen en willen. 

57

De activiteiten van Harteraad op het gebied van 

kwaliteit van zorg* zijn voor de achterban niet 

altijd even zichtbaar. Toch laten de resultaten 

zien dat de respondenten al onze inspanningen 

op dit terrein belangrijk vinden en positief 

waarderen. 

Ervoor zorgen dat mensen met hart- en 

vaataandoeningen toegang hebben tot 

geneesmiddelen die passen bij hun wensen en 

voorkeuren springt eruit; dat wordt door 84% 

van de respondenten belangrijk gevonden 

(Tabel 1). Zorgen dat e-Health toepassingen 

beschikbaar zijn en passen bij wat mensen met 

hart- en vaataandoeningen zelf kunnen en 

willen, scoort het laagst; 57% van de 

respondenten vindt dit een belangrijke taak van 

Harteraad. 

*kwaliteit van zorg gaat om goede, betaalbare 

en veilige zorg, waar en wanneer dat nodig is. 

Tabel 1: Mate waarin respondenten de activiteiten van Harteraad op het 

gebied van Kwaliteit van Zorg belangrijk vinden 



Goede raad voor Harteraad  

“Richt je meer 

op jonge 

hartpatiënten.”

“Geef meer 

ruchtbaarheid 

aan Harteraad”

“Luister naar 

patiënten.”

“Als je denkt dat 

je belangrijk 

bent, laat het dan 

aan iedereen 

weten!”

“Ik zelf maak er 

geen gebruik van, 

maar wat 

Harteraad doet is 

voor veel mensen 

belangrijk, ga zo 

door!”

“Besteed 

aandacht aan 

preventie”

“Maak bekend 

waar je mee kan 

doen aan 

onderzoek voor 

betere zorg” 

“Ga door op de 

ingeslagen 

weg. Het helpt 

hartpatiënten.”

“Geef meer 

aandacht aan 

het 

vrouwenhart”



De uitkomsten van deze vragenlijst geven inzicht in 

waar Harteraad volgens haar achterban in moet 

blijven investeren en waar verbeteringen gewenst 

zijn. Sommige suggesties zijn eenvoudig door te 

voeren. Anderen vragen om extra raadplegingen om 

te onderzoeken aan welke behoeften nieuwe 

activiteiten, producten of diensten moeten voldoen 

en hoe die mogelijk vorm gegeven kunnen worden. 

Harteraad vindt het belangrijk om op structurele 

basis naar haar achterban te blijven luisteren. De 

ervaringen van mensen met hart- en 

vaataandoeningen en hun naasten zijn immers de 

motor achter ons werk. In het vervolg zullen we 

daarom vaker vragenlijsten versturen over de 

dingen die we organiseren en belangrijk vinden. 

Deze vragenlijst heeft ons geholpen om toekomstige 

vragenlijsten beter te laten aansluiten bij de 

mensen die uitgenodigd worden om de vragenlijst 

in te vullen. 

Vervolg

Voor vragen over dit onderzoek of het Hart&Vaatpanel kun je 

contact opnemen met Inge Schalkers   

inge.schalkers@harteraad.nl 

Meer informatie, ervaringen of zelf je ervaringen delen? 

www.harteraad.nl | 088-11 11 600 | Harteraad is partner van de 

Hartstichting 


