
 

VRIJWILLIGER GEZOCHT: word patiëntvertegenwoordiger en 
denk mee over hartfalenzorg in de regio West-Friesland en 
de Wieringermeer 
 
De manier waarop we de zorg in Nederland organiseren, is over het algemeen goed. Maar het kan 
beter en anders. Dat moet ook. Want de vraag naar zorg groeit alleen maar, omdat we steeds ouder 
worden. Tegelijkertijd zijn er steeds minder zorgverleners beschikbaar.  
 
Juiste hartzorg op de juiste plek  
Daarom wil regio West-Friesland en de Wieringermeer de zorg voor mensen met hartfalen 
verbeteren. Bijvoorbeeld door zorg voor de stabiele hartfalenpatiënt in de huisartsenpraktijk. Dit 
voor blijvend goede, betaalbare en toegankelijke zorg, nu en in de toekomst; in de omgeving van de 
patiënt als het kan, en alleen in het ziekenhuis als het moet. Dit noemen we juiste hartzorg op de 
juiste plek. Hier zijn al afspraken voor gemaakt, en deze worden de komende twee jaar in de praktijk 
gebracht. De afspraken zijn bedoeld om de patiënt betere zorg te bieden, mogelijke achteruitgang 
sneller te signaleren, en het aantal afspraken in het ziekenhuis te verminderen.  
 
Denk mee  
Bij veranderingen in de zorg is de input van patiënten essentieel. Daarom zijn we op zoek naar een 
patiëntvertegenwoordiger die gedurende een tweejarig project als projectgroep-lid twee keer per 
jaar kritisch mee wil denken over hartfalenzorg in de regio West-Friesland en de Wieringermeer. In 
dit project ben jij degene die het patiëntperspectief inbrengt en werk je nauw samen met 
zorgprofessionals. Daarnaast wordt je betrokken bij het patiënttevredenheidsonderzoek en de  
klankbordgroep hartfalen 
 

Wie ben jij? 

 Je hebt persoonlijke ervaring met hartfalen; 

 Je bent woonachtig in regio West-Friesland of de Wieringermeer; 

 Je bent in staat om een standpunt vanuit een brede groep patiënten te verwoorden;  

 Je hebt goede digitale en communicatieve vaardigheden; 

 Je hebt inlevingsvermogen en overtuigingskracht;  

 Je hebt een MBO+ werk- en denkniveau of beschikt door ervaring over de nodige kennis, 

vaardigheden en attitude;  

 Je bent in staat om (zelfstandig) te reizen.  

 

Wat ga je doen? 

 Je brengt het patiëntperspectief naar voren bij projectoverleg en kijkt met een positief kritische 
blik naar verbetervoorstellen; 

 Je denkt kritisch mee of het patiëntperspectief genoeg wordt meegenomen en vraagt aandacht 
voor de gevolgen voor patiënten; 



 Je levert feedback op conceptvoorstellen nadat je ze besproken hebt met verschillende 
patiëntengroepen; 

 Je denkt mee over ontwikkeling, uitvoer en resultaten uit patiënttevredenheidsonderzoek en 
bespreekt in het projectteam tot welke verbeteringen van hartfalenzorg dit zou moeten leiden;  

 Je neemt actief deel aan het projectoverleg met zorgprofessionals van verschillende 
zorgorganisaties;  

 Je bereidt je voor op deze overleggen door vergaderstukken te lezen, en het patiëntperspectief 
hier aan te koppelen.  
 

Wat levert het je op ? 

 Een unieke kans om bij te dragen aan het verbeteren van de hartfalenzorg zodat er minder 
opnames zijn bij hartfalen en de stabiele hartfalenpatiënt goede zorg dicht bij huis ontvangt; 

 Een breed netwerk van verschillende betrokkenen bij de hartfalenzorg in regio West-Friesland 
en de Wieringermeer; 

 Kosteloze training om je voor te bereiden op jouw rol als patiëntvertegenwoordiger; 

 Advies en begeleiding van een beleidsadviseur van Harteraad; 

 Reiskostenvergoeding; 

 Vacatiegelden. 
 
Tijdsinvestering? 

 Je draait vanaf september 2022 gedurende twee jaar mee als volwaardig project-lid; 

 Je bent bereid ongeveer 60 uur over twee jaar aan het project te besteden;  

 Je bent aanwezig bij de eenmalige cursusdag in Utrecht op 24 september 2022; 

 Je kunt online aanwezig zijn bij de eenmalige cursusavond op 4 oktober 2022;  

 Je steekt tijd in kennisuitwisseling met een netwerk van patiëntvertegenwoordigers in andere 
regio’s.  

 

Help jij mee?  

Wil jij jouw steentje bijdragen en helpen de zorg in jouw regio te verbeteren? Stuur dan vóór 8 

augustus 2022 een korte motivatie en CV op naar sanne.ruigrok@harteraad.nl. Wil je meer 

informatie? Neem contact op met Sanne Ruigrok via 06-29323282 of sanne.ruigrok@harteraad.nl. 

Gesprekken vinden plaats op 16 augustus. 

 

 


