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Managementsamenvatting 
 
 
 
 
 
 
Een aanzienlijk en steeds toenemend aantal mensen, ca. 20-30% van de Nederlandse 
bevolking, krijgt ooit in zijn leven last van hartfalen. Kwalitatief hoogwaardige 
hartfalenzorg is belangrijk om tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van deze 
groeiende groep patiënten. Voor de borging en verbetering van de kwaliteit van zorg zijn 
kwaliteitsmetingen essentieel. In dit rapport beschrijven we de laatste fase in de 
ontwikkeling van de CQ-index Chronisch Hartfalen, een vragenlijst voor het meten van 
de ervaringen van mensen met chronisch hartfalen met de ziekenhuiszorg.  
  
 
Ontwikkeling en validatie van de CQ-index 
 
Vier jaar geleden is een eerste versie van de CQ-index opgesteld aan de hand van 
literatuuronderzoek en (focusgroeps-) gesprekken met patiënten om te achterhalen wat zij 
belangrijk vinden bij de zorg voor hartfalen (Oosterhuis et al., 2010). In het huidige 
onderzoek hebben we de vragenlijst aangepast zodat deze specifiek gaat over de zorg 
voor hartfalen in het ziekenhuis. Via cognitieve interviews met patiënten is gekeken of de 
lijst begrijpelijk, duidelijk en volledig was. Vervolgens bekeken we met een grootschalig 
vragenlijstonderzoek onder 1.018 patiënten (netto respons=36%) van 31 ziekenhuizen de 
psychometrische eigenschappen en discriminerend vermogen van de vragenlijst. Dit 
laatste geeft aan of met de vragenlijst kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen in kaart 
kunnen worden gebracht. De CQ-index Chronisch Hartfalen is ontwikkeld in nauwe 
samenwerking met patiëntenorganisatie De Hart&Vaatgroep en Stichting Miletus. 
Daarnaast was een begeleidingscommissie betrokken met daarin een vertegenwoordiging 
van patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars. 
 
De CQ-index beschikt over goede psychometrische eigenschappen en bestaat uit zes 
betrouwbare schalen: Informatie-uitwisseling, Cardioloog, Hartfalenverpleegkundige, 
Poliklinische zorg, Medicijngebruik en Samenwerking. We vonden verschillen in 
patiëntervaringen tussen ziekenhuizen voor de kwaliteitsthema’s Samenwerking en 
Poliklinische zorg en voor meerdere vragen over organisatorische aspecten en 
samenwerking. Ook verschilden de algemene waardering en de mate waarin mensen het 
ziekenhuis zouden aanbevelen. Voor een eerlijke vergelijking tussen ziekenhuizen 
(benchmark) is het nodig om te corrigeren voor de leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, 
algemene en psychische gezondheid en ervaren ernst van de aandoening van de patiënt.  
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Ervaringen van patiënten met de ziekenhuiszorg voor hartfalen 
 
Net als vier jaar geleden (toen een eerste versie van deze CQ-index werd ontwikkeld en 
uitgetest) zijn mensen met chronisch hartfalen over het algemeen tevreden over de 
ziekenhuiszorg die ze ontvangen. Ze geven de zorg gemiddeld een 8,1 op een schaal van 
0 tot 10. Ook zou een groot deel van de patiënten hun ziekenhuis aanbevelen aan iemand 
anders met hartfalen. Patiënten hebben positieve ervaringen met de poliklinische zorg, de 
cardioloog, de hartfalenverpleegkundige, en de samenwerking tussen verschillende 
zorgverleners. Verbeterpunten liggen vooral op het vlak van informatie-uitwisseling 
tussen de zorgverleners en patiënt en de zorg rondom medicijngebruik. 
 
Vrouwelijke patiënten en patiënten met een ernstigere vorm van hartfalen hebben wat 
minder positieve ervaringen met de ziekenhuiszorg. Ook iemands leeftijd maakt uit. 
Oudere patiënten zijn positiever over de samenwerking tussen zorgverleners dan relatief 
jonge patiënten, maar minder positief als het gaat om de informatie-uitwisseling tussen de 
zorgverleners en henzelf en de zorg rondom medicijngebruik.  
 
 
De CQ-index als indicator voor kwaliteit van hartfalenzorg 
 
Met de ontwikkeling van de CQ-index Chronisch Hartfalen is een belangrijke stap gezet 
in het transparant maken van de door patiënten ervaren kwaliteit van hartfalenzorg in 
Nederland. De CQ-index is een betrouwbaar en valide vragenlijst voor het meten van de 
ervaringen van mensen met hartfalen met de ziekenhuiszorg en met de lijst kunnen 
verschillen tussen ziekenhuizen worden aangetoond. De vragenlijst is bovendien tot stand 
gekomen in overleg met de belangrijke veldpartijen (patiënten, zorgverleners en 
zorgverzekeraars).  
 
De vragenlijst gaat over de zorg die mensen met chronisch hartfalen krijgen vanuit het 
ziekenhuis. De zorg voor hartfalen in de eerste lijn is buiten beschouwing gelaten. Zodra 
de integrale financiering van de (keten)zorg voor hartfalen een feit is, is het belangrijk om 
de vragenlijst hierop aan te passen. De eerdere versie van de CQ-index Chronisch 
Hartfalen en de generieke CQ-index Ketenzorgmodule kunnen hiervoor als uitgangspunt 
dienen.  
 
De CQ-index kan landelijk gebruikt worden om de kwaliteit van de ziekenhuiszorg voor 
hartfalen te monitoren en verbeteren. Ziekenhuizen kunnen de vragenlijst, als onderdeel 
van het kwaliteitsbeleid, gebruiken om hun zorgverlening te evalueren en zo nodig aan te 
passen aan de wensen en behoeften van hun patiënten. Daarnaast behoort benchmarking 
tot de mogelijkheden. De CQ-index Chronisch Hartfalen biedt zorgverzekeraars een 
leidraad bij het inkopen van zorg, en patiëntenorganisaties informatie voor 
belangenbehartiging. Ook voor mensen met hartfalen geeft de CQ-index waardevolle 
informatie. Het geeft hen inzicht in de prestaties van ziekenhuizen op basis waarvan ze 
een keuze kunnen maken tussen de verschillende ziekenhuizen.  
  



CQ-index Chronisch Hartfalen, NIVEL 2015 7 

1 Inleiding 
 
 
 
 
 
 
Er zijn steeds meer mensen met chronisch hartfalen. Het is belangrijk dat deze groeiende 
groep de zorg ontvangt die past bij hun wensen en behoeftes. In dit rapport beschrijven 
we de laatste fase van de ontwikkeling van de CQ-index Chronisch Hartfalen, een 
vragenlijst voor het meten van de ervaringen van mensen met chronisch hartfalen met de 
ziekenhuiszorg. Het project borduurt voort op het onderzoek van Oosterhuis et al. in 2010 
waarbij een eerste versie van de vragenlijst is ontwikkeld en uitgetest (Oosterhuis et al., 
2010). Ook beschrijven we in het rapport de ervaringen van mensen met de hartfalenzorg 
op basis van de resultaten van het pilotonderzoek met de vragenlijst. 
 
 

1.1 Chronisch hartfalen 
 
Chronisch hartfalen is een syndroom dat bestaat uit een combinatie van klachten en 
verschijnselen die het gevolg zijn van een tekortschietende pompfunctie van het hart 
(Hoes et al., 2010b). Veel voorkomende klachten zijn kortademigheid tijdens rust of 
inspanning, (spier)vermoeidheid, vochtophoping, onrustig slapen en (’s nachts) vaak 
plassen (Dickstein et al., 2008). Chronisch hartfalen kan verschillende oorzaken hebben 
en de patiëntengroep is dan ook zeer divers. Ook bij individuele patiënten kunnen de 
klachten van dag tot dag variëren. 
 
 

1.1.1 Voorkomen en prognose 
 
In Nederland heeft ongeveer 1% van de volwassen bevolking (circa 130.000 mensen) 
hartfalen en tussen 20 en 30% van de mensen krijgt ooit in zijn leven last van hartfalen 
(Engelfriet et al., 2012). Hartfalen komt steeds vaker voor, vooral onder 75-plussers.  
 
Hartfalen heeft een slechte prognose. De klachten van chronisch hartfalen ontstaan 
geleidelijk maar worden vaak in de loop van de tijd erger (Hoes et al., 2010a; Poos, 
2006). De gemiddelde 5-jaars overleving is ongeveer 45% (Bleumink et al., 2004). Bij 
degenen die opgenomen worden in het ziekenhuis met als diagnose hartfalen is binnen 
één jaar 40% overleden of heropgenomen. Chronisch hartfalen is daarmee een belangrijke 
(secundaire) doodsoorzaak (De Hartstichting, 2012). 
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1.1.2 Effect op kwaliteit van leven 
 
Mensen met hartfalen hebben een lagere kwaliteit van leven en meer depressieve klachten 
dan leeftijdsgenoten zonder deze aandoening (Lesman-Leegte et al., 2009). Het effect op 
het (sociaal) functioneren van mensen met chronisch hartfalen is groot. Door de 
symptomen die patiënten met hartfalen hebben, zijn ze beperkt in de lichamelijke en 
dagelijkse activiteiten. Door de nachtelijke kortademigheid hebben veel patiënten 
slaapproblemen waardoor zij zich minder vitaal kunnen voelen. De verminderde 
doorstroming van het bloed van het hart heeft ook invloed op de hersenen. Dit kan leiden 
tot verminderde cognitieve functies en nachtelijke onrust. 
 
 

1.2 Zorg voor mensen met chronisch hartfalen 
 
Uitgangspunten van de zorg bij hartfalen zijn het behoud van de lichamelijke conditie 
binnen de gegeven mogelijkheden, het bevorderen van een gezonde leefstijl en het 
opmerken van vroege signalen van verslechtering (Jaarsma et al., 2003). Een belangrijk 
onderdeel van de behandeling is medicamenteuze therapie. Daarnaast bestaat de 
behandeling uit het geven van uitleg over de aandoening, het verstrekken van 
leefstijladviezen en uitleg over symptoomherkenning (Dickstein et al., 2008; Hoes et al., 
2010a). Wanneer er sprake is van afwijkingen die chirurgisch kunnen worden 
gecorrigeerd, wordt chirurgie overwogen. In bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij 
specifieke ritmestoornissen of na het overleven van een hartstilstand) kan een pacemaker 
of interne cardiodefibrilator (ICD) worden geplaatst. Harttransplantaties zijn een 
mogelijke behandelvorm bij het eindstadium van hartfalen (Dickstein et al., 2008; Hoes et 
al., 2010a; Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, 2005). 
 
Dit rapport richt zich op de zorg voor chronisch hartfalen in het ziekenhuis. In vrijwel alle 
ziekenhuizen is er een vorm van een hartfalenzorgprogramma cq. een hartfalenpoli. Hier 
komt de patiënt voor periodieke controles met de cardioloog en (hartfalen)verpleeg-
kundige. Tijdens deze controles wordt naast de medicatie onder andere ingegaan op de 
leefstijl van patiënten. Patiënten leren dan vocht-, zout- en alcoholgebruik te beperken en 
voldoende te bewegen. De huisarts, apotheker, fysiotherapeut en diëtist zijn ook 
betrokken bij de zorg voor mensen met hartfalen. Daarnaast is zelfzorg een belangrijk 
onderdeel van een succesvolle behandeling van hartfalen. Een benadering die uitgaat van 
de behoeftes en inbreng van de patiënt zelf biedt daarbij de meeste kans op een goed 
resultaat (Jacobsen & Sevin, 2008). Ook is de actieve betrokkenheid van naasten 
belangrijk.  
 
 

1.3 Consumer Quality Index 
 
Om de zorg te kunnen verbeteren en om mensen te kunnen informeren over de kwaliteit 
van zorg is inzicht in en transparantie over de prestaties van zorgaanbieders essentieel. De 
‘Consumer Quality Index’ (afgekort tot CQ-index of CQI) is sinds 2006 de Nederlandse 
standaard voor het meten, analyseren en rapporteren van klantervaringen in de 
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gezondheidszorg (Delnoij & Hendriks, 2008). Met deze wetenschappelijk gefundeerde 
methodiek kan de kwaliteit van de zorg vanuit het perspectief van zorggebruikers op een 
gestandaardiseerde manier gemeten worden. De methodiek is onder meer ontwikkeld 
door het NIVEL en de procedures en richtlijnen voor meetinstrumentontwikkeling zijn 
vastgelegd in handboeken, welke worden beheerd door het Zorginstituut Nederland 
(Zorginstituut Nederland, 2014a).  
 
De ontwikkeling van een CQ-index bestaat uit vier fasen. In 2010 zijn de eerste drie fasen 
van de ontwikkeling van de CQ-index Chronisch Hartfalen uitgevoerd (Oosterhuis et al., 
2010). Dit gebeurde in samenwerking met de patiëntenorganisatie De Hart&Vaatgroep en 
Stichting Miletus (samenwerkingsverband van zorgverzekeraars). Tijdens de eerste fase 
zijn de focus van het onderzoek en de doelgroep vastgesteld. Ook is een eerste versie van 
de vragenlijst opgesteld op basis van literatuuronderzoek en focusgroepsgesprekken met 
mensen met chronisch hartfalen. In de tweede fase is deze versie van de vragenlijst 
uitgetest op begrijpelijkheid en volledigheid onder een kleine groep patiënten. Vervolgens 
zijn in de derde fase de psychometrische eigenschappen van de vragenlijst bekeken door 
de vragenlijst uit te zetten onder 696 personen met chronisch hartfalen (derde fase). Na 
iedere fase is de vragenlijst geoptimaliseerd op basis van de resultaten en in samenspraak 
met een begeleidingscommissie (zie ook paragraaf 1.5).  
 
 

1.4 Doelstelling en onderzoeksvragen 
 
Het huidige onderzoek betreft de laatste fase van de ontwikkeling van de CQ-index 
Chronisch Hartfalen: het vaststellen of met de lijst verschillen in zorg tussen 
ziekenhuizen gemeten kunnen worden (het zogenaamde discriminerend vermogen). 
Hiertoe is de vragenlijst eerst in overleg met de begeleidingscommissie toegespitst op de 
ziekenhuiszorg en cognitief gevalideerd onder een kleine groep patiënten. Vervolgens 
heeft er een pilot plaatsgevonden om het discriminerend vermogen van de vragenlijst te 
bepalen. Op basis van de pilotdata zijn ook de psychometrische eigenschappen opnieuw 
bekeken. Het doel was om de CQ-index Chronisch Hartfalen verder te optimaliseren. 
Door de ervaringen van patiënten met hartfalenzorg in het ziekenhuis in kaart te brengen, 
konden we bovendien nagaan in hoeverre deze zorg aansluit bij de wensen en behoeften 
van de doelgroep.  
 
In figuur 1.1 staat een stroomschema afgebeeld met daarin de verschillende stappen van 
het onderzoek en de bijbehorende versienummers van de vragenlijst.  
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   Versie 3.0 

 Figuur 1.1 Stroomschema met de stappen van het onderzoek en de versienummers van 
de vragenlijst  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met het onderzoek geven antwoord op de volgende vragen voor wat betreft de 
ontwikkeling van de CQ-index: 
 

1 ‘Wat zijn de psychometrische eigenschappen van de CQ-index Chronisch 
Hartfalen?’ 

 
2 ‘Wat is het discriminerend vermogen van de CQ-index Chronisch 

Hartfalen als het gaat om het vergelijken van ziekenhuizen? In hoeverre 
verschillen de ervaringen met de hartfalenzorg tussen ziekenhuizen?’ 

 
3 ‘Voor welke casemix adjusters (achtergrondvariabelen) moet 

gecorrigeerd worden bij het vergelijken van ziekenhuizen?’ 
 
4 ‘Hoe kan de vragenlijst, op basis van deze testfase geoptimaliseerd 

worden?’ 
 
Tevens kunnen we met het onderzoek de volgende vragen beantwoorden: 
 

5 ‘Wat zijn de ervaringen van mensen met chronisch hartfalen met de 
ziekenhuiszorg en hoe beoordelen zij deze zorg?’ 

 
6 ‘Verschillen de ervaringen met de hartfalenzorg tussen groepen patiënten 

(bijvoorbeeld afhankelijk van leeftijd en geslacht)?’ 
 
De CQ-index gaat vooral over de procesaspecten van de zorg. De vragenlijst in de pilot 
omvatte ook enkele vragen over de uitkomsten van de zorg, zogenaamde Patient Reported 
Outcome Measures (PROMs). De resultaten hiervan zullen worden gepubliceerd in een 
separaat rapport (Van Kessel et al., in voorbereiding). 
 
 

1.5 Begeleidingscommissie  
 
De CQ-index Chronisch Hartfalen is ontwikkeld door het NIVEL in nauwe 
samenwerking met de patiëntenorganisatie De Hart&Vaatgroep en Stichting Miletus 
(samenwerkingsverband van zorgverzekeraars). Samen vormden deze partijen de 
projectgroep. Verder werden we geadviseerd door een begeleidingscommissie bestaande 

• Vragenlijst toegespitst  
op de ziekenhuiszorg 

• Cognitieve validatie 
 

Onderzoek naar 
psychometrische 
eigenschappen en 
discriminerend vermogen 
 

 
Versie 2.0 

 

 
Onderzoek 

2010:  
Versie 1.1 
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uit vertegenwoordigers van De Hart&Vaatgroep, Stichting Miletus, zorgverzekeraars en 
zorgverleners. De begeleidingscommissie nam een inhoudelijke taak op zich door de 
koppeling te maken tussen de praktijk van de zorg en de ontwikkeling van de CQ-index. 
Leden van de begeleidingscommissie dienden zorg te dragen dat de voor hun achterban 
belangrijke onderwerpen in de vragenlijsten aan bod kwamen. Ze hebben commentaar 
geleverd op de vragen in de vragenlijst en ontbrekende onderwerpen aangedragen. De 
definitieve vragenlijst is in overleg met de commissie vastgesteld. Zie bijlage 1 voor een 
overzicht van de leden van de projectgroep en begeleidingscommissie.  
 
 

1.6 Leeswijzer 
 
Hoofdstuk 2 beschrijft de aanpassingen die we hebben doorgevoerd in de eerdere 
ontwikkelde vragenlijst (versie 1.1) en de cognitieve validatie van de herziene versie. 
Hoofdstuk 3 beschrijft de methode van de dataverzameling van de pilot en geeft de 
psychometrische resultaten en discriminerend vermogen van de vragenlijst. In dit 
hoofdstuk staat ook beschreven hoe de vragenlijst is aangepast aan de hand van de 
resultaten uit het pilotonderzoek. Hoofdstuk 4 toont de resultaten van het pilotonderzoek 
over de ervaringen van mensen met chronisch hartfalen. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 de 
conclusie van het onderzoek besproken en wordt dieper ingegaan op de resultaten. 
 
Geïnteresseerden in de ontwikkeling van de CQ-index raden wij aan hoofdstuk 2 en 3 te 
lezen. De bijlagen geven daarnaast extra informatie over de gehanteerde methoden en 
resultaten om tot de definitieve versie van de vragenlijst te komen. Belangstellenden voor 
de inhoudelijke uitkomsten uit het vragenlijstonderzoek, verwijzen we naar hoofdstuk 4.  
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2 Cognitieve validatie 
 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de wijzigingen die in overleg met de 
begeleidingscommissie zijn doorgevoerd in de eerder ontwikkelde versie van de CQ-
index Chronisch Hartfalen (versie 1.1; Oosterhuis et al., 2010). Vervolgens hebben we de 
vragenlijst voorgelegd aan een kleine groep mensen met hartfalen om de lijst te testen op 
begrijpelijkheid en volledigheid. De methode en resultaten van deze cognitieve validatie 
worden ook in dit hoofdstuk gegeven.  
 
 

2.1 Actualisatie CQ-index 
 
In 2010 is een eerste versie van de CQ-index opgesteld en uitgetest (Oosterhuis et al., 
2010). Deze vragenlijst ging over de gehele zorgketen voor mensen met chronisch 
hartfalen van 18 jaar en ouder. De vragenlijst omvatte vragen over de zorg verleend door 
onder meer de huisarts, praktijkondersteuners van de huisarts, cardioloog, 
hartfalenverpleegkundigen, begeleiders van trainingsprogramma’s, diëtisten, 
psychosociale zorgverleners en farmaceutische zorg vanuit de apotheek. De insteek was 
om de zorg functioneel te omschrijven (“wat moet er gebeuren”) los van de bestaande 
zorgdisciplines (“wie doet wat”). 
 
Voor deze insteek is toentertijd gekozen vanuit de wens om de vragenlijst ook in de 
toekomst te kunnen blijven gebruiken wanneer er formeel sprake is van ketenzorg en 
wanneer er mogelijk meer zorg in de eerste lijn wordt verleend in plaats van de tweede 
lijn (Oosterhuis et al., 2010). Een belangrijk doel van het huidige onderzoek was om vast 
te stellen of met de vragenlijst verschillen tussen zorgaanbieders in kaart kunnen worden 
gebracht. Op dit moment is de ketenzorg nog niet voldoende formeel vastgelegd om op 
dat niveau te kunnen meten en vergelijken. De begeleidingscommissie heeft daarom 
besloten om de vragenlijst toe te spitsen op de zorg verleend door de ziekenhuizen en te 
kijken of er verschillen te zien zijn tussen de ziekenhuizen. De doelgroep binnen het 
onderzoek waren patiënten met chronisch hartfalen die in de afgelopen 12 maanden in het 
ziekenhuis zijn geweest voor onderzoeken, behandeling of controle. Het gaat dus om 
zowel ziekenhuisopname als om zorg via de polikliniek.  
 
Vanwege deze afbakening van de doelgroep hebben we vragen over de zorg verleend 
buiten het ziekenhuis verwijderd uit de vragenlijst. Het inkorten van de CQ-index zorgde 
voor een beter hanteerbare vragenlijst. Daarnaast zijn enkele vragen toegevoegd over 
nieuwe onderwerpen zoals eHealth, gedeelde besluitvorming, aandacht voor mogelijke 
emotionele problemen en of naasten betrokken werden bij de behandeling. Ook zijn er 
sinds 2010 ontwikkelingen geweest op het gebied van medicatie die aanpassingen in de 
vragen over farmaceutische zorg nodig maakten.  
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2.2 Cognitieve validatie CQ-index  
 
De aangepaste vragenlijst is aan een kleine groep respondenten voorgelegd in een 
cognitief interview. Het doel van cognitieve interviews is om na te gaan of de vragen en 
de antwoorden begrijpelijk zijn voor de doelgroep, of de opbouw van het meetinstrument 
logisch is en of er wellicht vragen en/of antwoordmogelijkheden ontbreken. Hiermee kan 
de validiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijst verbeterd worden. 
 
In een cognitief interview wordt de vragenlijst voorgelegd aan patiënten uit de doelgroep 
met het verzoek deze hardop denkend in te vullen (‘thinking aloud’ methode; Willis, 
2005; Zorginstituut Nederland, 2014b). Dit geeft inzicht in het gedachteproces van 
respondenten en in de manier waarop men de vragenlijst begrijpt en interpreteert. 
Daarnaast wordt aanvullend gebruik gemaakt van de ‘probing’ methode. Dit betekent dat 
de interviewer gericht doorvraagt op momenten wanneer dit nodig is, bijvoorbeeld 
wanneer de respondent moeite lijkt te hebben met het beantwoorden van een vraag of een 
antwoord kiest dat niet in overeenstemming lijkt met het antwoord dat hij/zij eigenlijk 
zou willen geven op de vraag. Dit doorvragen geeft inzicht in de precieze problemen.  
 
Zoals aanbevolen in het CQI Handboek hebben we twee ronden interviews gehouden, 
waarbij we de vragenlijst tussentijds hebben aangepast. Op basis van de resultaten van de 
eerste ronde hebben we bepaald welke vragen en/of antwoordcategorieën hoe aangepast 
zou moeten worden. De aangepaste vragenlijst is vervolgens in de tweede ronde getest 
om vast te stellen of de eerdere problemen inderdaad grotendeels waren verholpen.  
 
 

2.2.1 Deelnemers cognitieve interviews 
 
In totaal namen in de twee ronden twaalf patiënten deel aan de cognitieve interviews. 
Deelnemers zijn geworven via twee leden van de begeleidingscommissie. De patiënten 
uit de eerste ronde zijn geworven via het Maastricht Universitair Medisch Centrum en 
zijn thuis geïnterviewd. De patiënten uit de tweede ronde zijn geworven via het Rijnland 
ziekenhuis (locatie Alphen aan den Rijn) en aldaar geïnterviewd. Alle deelnemers waren 
gediagnosticeerd met chronisch hartfalen. De interviews duurden gemiddeld 66 minuten 
in de eerste ronde en 42 minuten in de tweede ronde. Deelnemers hebben schriftelijk 
toestemming gegeven en kregen een waardebon van 15 euro als dank voor hun deelname. 
 
In tabel 2.1 is een overzicht te zien van de deelnemers. Uit de gesprekken bleek dat 
patiënten in de eerste ronde gemiddeld een ernstigere vorm van chronisch hartfalen 
hadden. Zij deden een groter beroep op de zorg in het dagelijks leven (zorgverleners 
kwamen bijvoorbeeld bij hen thuis) en hadden meer zichtbare klachten of symptomen. 
Dit beeld wordt bevestigd door het antwoord van de deelnemers op de vraag naar ervaren 
ernst van het hartfalen. Dit is gemeten met de New York Heart Association classificatie 
(zie NYHA-classificatie lopend van 1 tot 4 in tabel 2.1, hoe hoger hoe ernstiger). 
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Tabel 2.1 Kenmerken van deelnemers aan de cognitieve interviews 
 
geslacht leeftijds-

categorie 
opleiding NYHA-

classificatie 
duur 

interview  
in minuten 

aantal 
problemen met 
de vragenlijst 

Eerste ronde      
m 65 t/m 74 geen 3 65 19 
v 75 t/m 84 MAVO onbekend 73 12 
v 55 t/m 64 HAVO 1 39 14 
v 85+ MAVO 3 84 16 
v 85+ lager of voorbereidend beroepsonderwijs 4 64 15 
m 55 t/m 64 middelbaar beroepsonderwijs 3 69 6 

  Totaal: 82 

Tweede ronde      
m 65 t/m 74  universitair 1 32 4 
m 55 t/m 64 hoger beroepsonderwijs 2 59 4 
m 45 t/m 54 middelbaar beroepsonderwijs 3 55 7 
m 75 t/m 84  middelbaar beroepsonderwijs 2 44 2 
m 85+  lager onderwijs 2 31 3 
v 65 t/m 74 onbekend 1 29 5 
     Totaal: 25 

 
 

2.2.2 Resultaten 
 
Eerste ronde 
In de eerste ronde zijn er 82 problemen genoemd door zes deelnemers. Sommige 
deelnemers noemden meerdere problemen bij een vraag. De problemen hadden vooral te 
maken met onduidelijkheid van de vragen en de antwoordcategorieën.  
 
Voor de deelnemers was het niet altijd duidelijk wat er met bepaalde termen bedoeld 
werd. Bijvoorbeeld de term LVEF, wat staat voor Linker Ventrikel Ejectiefractie. Dit is 
een onderzoek waarbij bewegende beelden worden gemaakt van het hart. Dit is onder 
patiënten beter bekend als het hartfilmpje. Ook was het niet voor alle vragen duidelijk 
over welke zorgverleners ze gingen. Sommige patiënten hebben bijvoorbeeld ook contact 
met de huisarts, en veel patiënten hebben contact met de apotheker. Bij de vragen over 
medicijngebruik waren er enkele problemen met de duidelijkheid hierover. Patiënten 
gaven aan dat ze niet zeker wisten of er bij deze vragen de zorgverleners uit het 
ziekenhuis of de apotheker wordt bedoeld. Deze vragen zijn aangepast zodat het duidelijk 
was dat de vragen gingen over de zorg vanuit het ziekenhuis.  
 
Tevens waren er in de eerste ronde een aantal problemen met de antwoordcategorieën. 
Deelnemers gaven aan dat ze een niet van toepassing categorie misten. Dit was 
bijvoorbeeld het geval bij de vraag over of zorgverleners rekening hielden met de wensen 
en behoeften van patiënten en bij de vraag of men kon meebeslissen over de behandeling. 
Sommige deelnemers gaven aan dat ze juist wilde dat de cardioloog voor hen beslist 
omdat alleen de cardioloog weet wat het beste voor de patiënt is. Ook de vraag of er 
rekening werd gehouden met mogelijke emotionele problemen stuitte bij deelnemers op 
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problemen. Sommige patiënten gaven aan dat ze helemaal geen emotionele problemen 
hadden en wisten dus niet wat ze daarop konden antwoorden. Bij deze vragen zijn is de 
categorie niet van toepassing toegevoegd.  
 
Tweede ronde 
De aangepaste versie van de vragenlijst is voorgelegd aan zes andere patiënten. In deze 
tweede ronde cognitieve interviews meldden deelnemers aanzienlijk minder problemen 
(namelijk 25). Enkele gemelde problemen en aanpassingen die daaruit volgden, waren: 
- Het was bij enkele vragen nog steeds onduidelijk over welke zorgverleners de vraag 

ging. Dit is vervolgens toegevoegd in de inleidende teksten voor iedere module.  
- Bij de vraag over met welke zorgverleners contact is geweest, vroeg een deelnemer 

naar het verschil tussen verpleegkundig specialist en hartfalenverpleegkundige. Deze 
categorieën zijn samengevoegd naar (hartfalen)verpleegkundige.  

- De vraag ‘Had u steeds dezelfde cardioloog en (hartfalen)verpleegkundige in uw 
ziekenhuis?’ is uitgesplitst voor de cardioloog en (hartfalen)verpleegkundige apart, 
omdat een deelnemer aangaf niet zeker te weten op wie dit betrekking had.  

 
De cognitieve validatie heeft geresulteerd in een vragenlijst die begrijpelijk is voor 
mensen met chronisch hartfalen (versie 2.0; zie bijlage 2). Voor een volledig overzicht 
van de resultaten van de cognitieve interviews en de daaruit vloeiende aanpassingen, zie 
bijlage 3. 
 
  



CQ-index Chronisch Hartfalen, NIVEL 2015 17 

3 Psychometrische testfase en discriminerend vermogen 
 
 
 
 
 
 
Versie 2.0 van de CQ-index Chronisch Hartfalen is uitgezet onder ruim 3.000 patiënten 
van 31 ziekenhuizen. In dit hoofdstuk worden de methode en de respons van het 
pilotonderzoek en de psychometrische eigenschappen en het discriminerend vermogen 
van de vragenlijst beschreven.  
 
 

3.1 Methode 
 

3.1.1 Doelgroep en steekproef 
 
Aansluitend bij de richtlijn voor steekproefgrootte in multilevel analyse, streefden we 
naar een deelname van minimaal 30 ziekenhuizen en een minimale respons van 30 
patiënten per ziekenhuis (Hox, 2002; Kreft, 1996). Uiteindelijk zijn er 31 ziekenhuizen 
gebruikt voor de steekproef, in het geval er een uit zou vallen. De steekproeftrekking is 
uitgevoerd door vier zorgverzekeraars (Achmea, Coöperatie VGZ, CZ en De Friesland 
Zorgverzekeraar). Op basis van gegevens van Vektis heeft Stichting Miletus in overleg 
met het NIVEL 31 ziekenhuizen geselecteerd met een hoog aantal behandelingen voor 
chronisch hartfalen in 2012. Bij de selectie is daarnaast gelet op voldoende spreiding van 
de ziekenhuizen over het land en variatie in streekziekenhuizen, topklinische 
ziekenhuizen en academische ziekenhuizen.  
 
Met een verwachte respons rond de 30% zijn er per ziekenhuis 100 patiënten 
geselecteerd. Op basis van de data van Vektis heeft Stichting Miletus aan de vier 
zorgverzekeraars doorgegeven hoeveel patiënten ze per ziekenhuis moesten selecteren. 
De zorgverzekeraars trokken vervolgens een willekeurige steekproef uit hun 
verzekerdenbestand op basis van de specialisme-diagnosecode combinatie ‘specialisme 
0320 Cardiologie – diagnose 0302 Chronisch hartfalen’. Dit betrof patiënten die 
behandeld zijn of onder controle zijn voor chronisch hartfalen in een ziekenhuis. 
Patiënten met een sluitingsdatum van de DOT-code tussen 1 oktober 2013 en 1 juli 2014 
zijn geselecteerd waarbij patiënten met een leeftijd onder de 16 jaar zijn geëxcludeerd. 
Ook patiënten die het voorgaande jaar een andere CQ-index toegestuurd hadden gekregen 
via de zorgverzekeraar, zijn niet meegenomen in de steekproef.  
 
 

3.1.2 Dataverzameling 
 
De zorgverzekeraars stuurden de NAW-gegevens van de geselecteerde patiënten door 
naar een mailhouse, waar de dataverzameling en verwerking van de vragenlijst heeft 
plaatsgevonden. Er is gebruik gemaakt van een mixed mode dataverzameling, waarbij 
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respondenten de keuze hadden om de vragenlijst online of op papier in te vullen. Het 
verzendschema was als volgt (Dillman et al., 2009): 
 
Week 1:  Een uitnodiging om de online vragenlijst in te vullen met behulp van de 

persoonlijke inlogcode inclusief afmeldkaart  
Week 2:  Een bedankkaart/herinnering in A6-formaat 
Week 5:  Een papieren versie van de vragenlijst en een antwoordenvelop voor de non-

respondenten 
Week 7:  Een herinneringsbrief voor de non-respondenten 
 
Bij de eerste verzending is een antwoordkaart meegezonden met het verzoek om deze 
kaart terug te sturen als men niet wilde deelnemen. Om inzicht te krijgen in een eventuele 
selectiebias vroegen we deze groep om twee vragen op de antwoordkaart in te vullen. Het 
betrof de vraag naar het algemeen oordeel voor het ziekenhuis (vraag 56) en een vraag 
over de ervaren ernst van het hartfalen (de zogenaamde NYHA-classificatie, vraag 64). 
Beide vragen zijn overgenomen uit de CQ-index teneinde inzicht te krijgen in het verschil 
in waardering van de zorg en het verschil in ernst van de aandoening tussen respondenten 
en non- respondenten.  
 
 

3.1.3 Analyses 
 
Voor de analyses gebruikten we het Handboek Ontwikkeling CQ-index (Zorginstituut 
Nederland, 2014a) als leidraad. Alle analyses zijn uitgevoerd met Stata versie 13.1. Het 
databestand is eerst gecontroleerd en opgeschoond. Vervolgens voerden we een aantal 
statistische analyses uit om de psychometrische eigenschappen van de vragenlijst te 
bepalen. Hierbij keken we naar de non-respons per vraag en de spreiding over de 
antwoordcategorieën (scheefheid). Om vragen te detecteren die in grote mate hetzelfde 
meten, berekenden we de samenhang tussen variabelen met inter-item correlaties. Om de 
onderliggende schaalstructuur en constructvaliditeit van de vragenlijst te bepalen voerden 
we factoranalyses en betrouwbaarheidsanalyses uit. Het discriminerend vermogen van de 
vragenlijst is onderzocht met multilevel analyse vanwege de hiërarchische datastructuur 
(patiënten clusteren in ziekenhuizen). Meer uitleg over de analyses is te vinden bij de 
beschrijving van de resultaten.  
 
 

3.2 Respons 
 

3.2.1 Opschoning 
 
De resultaten van de opschoningsprocedure staan schematisch weergegeven in figuur 3.1. 
Na opschoning van de data bleven er 1.018 respondenten over, dit is een netto respons 
van 35,7%. Gemiddeld bleven er 32,8 ingevulde vragenlijsten per ziekenhuis over met 
een minimum van 25 (meerdere ziekenhuizen met dit minimum, netto respons van 
34,7%-46,4%) en een maximum van 44 (netto respons 42,6%) vragenlijsten.  
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In totaal zijn er 3.028 patiënten benaderd voor het invullen van de vragenlijst. Dit aantal 
is lager dan 3.100 (100 patiënten in 31 ziekenhuizen) doordat niet iedere zorgverzekeraar 
het opgegeven aantal patiënten per ziekenhuis kon selecteren voor de steekproef.  
  
Van de 3.028 patiënten hebben 682 patiënten de antwoordkaart teruggestuurd omdat ze 
niet wilden meedoen aan het onderzoek en hebben 1.230 patiënten de vragenlijst ingevuld 
(online of op papier). De vragenlijsten van 212 patiënten zijn vervolgens verwijderd, 
omdat ze onvoldoende vragen hadden beantwoord of de vragenlijst niet zelf hadden 
ingevuld. Hiermee kwam de netto respons uit op 1.018 patiënten. De meeste patiënten 
vulden de papieren versie van de vragenlijst in (63,1%).  
 
 
Figuur 3.1  Flowchart opschoningstappen en respons  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 Kenmerken respondenten 
 
De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 71,7 jaar met een standaarddeviatie van 
11,8 jaar.1 Zie tabel 3.1 voor een beschrijving van de achtergrondkenmerken van de 
respondenten.  
 
                                                      
1  De gemiddelde leeftijd is gebaseerd op de geboortedatum zoals aangeleverd door de zorgverzekeraars. 

Totaal benaderd 
3028 

- Afgemeld via afmeldkaart (682) 
- Geen reactie (943) 

Netto benaderd 
2855 

Bruto respons 
1230 (43,1%) 

Netto respons 
1018 (35,7%) 

- Minder dan vijf vragen beantwoord (81) 
- Vragenlijst niet zelf beantwoord (61) 
- Onvoldoende sleutelvragen beantwoord (70) 

 

- Geen chronisch hartfalen (128) 
- Afgelopen jaar geen hartfalenzorg ontvangen (45) 

Totaal aantal in 
steekproef  

3053 
- Overleden (2) 
- Retour/onbezorgd (23) 
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Tabel 3.1  Kenmerken van de respondenten 
 
 respondenten 

N (%) 
afmelders 

N (%) 
non-respondenten 

N (%) 

Leeftijd     
gemiddelde (sd) 
 

71,7 (11,8) 77,5 (10,4) 71,5 (15,1) 

Geslacht    
man  603 (59,3) 354 (51,9) 505 (53,6) 
vrouw  
 

415 (40,8) 328 (48,1) 438 (46,5) 

Opleiding    
geen opleiding 50 (5,2)   
lager onderwijs 141 (14,6)   
lager of voorbereidend beroepsonderwijs 232 (24,0)   
middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 201 (20,8)   
middelbaar beroepsonderwijs 134 (13,8)   
hoger algemeen onderwijs en VWO 43 (4,4)   
hoger beroepsonderwijs 116 (12,0)   
wetenschappelijk onderwijs 36 (3,7)   
anders 
 

15 (1,6)   

Algemene gezondheid    
uitstekend 12 (1,2)   
zeer goed 47 (4,7)   
goed 418 (42,2)   
matig 437 (44,1)   
slecht 
 

77 (7,8)   

Psychische gezondheid    
uitstekend 112 (11,4)   
zeer goed 169 (17,1)   
goed 514 (52,1)   
matig 180 (18,3)   
slecht 
 

11 (1,1)   

Etniciteit    
autochtoon 958 (94,1)   
allochtoon  
 

60 (5,9)   

Aantal andere aandoeningen    
geen andere aandoeningen  210 (22,5)   
één andere aandoening  364 (39,0)   
twee andere aandoeningen 182 (19,5)   
drie of meer andere aandoeningen 177 (19,0)   

 
 
Ruim 59% van de respondenten was man en de meeste respondenten hadden lager 
onderwijs of (lager) voorbereidend beroepsonderwijs als hoogst voltooide opleiding. Iets 
minder dan de helft (48%) gaf aan dat hun algemene gezondheid goed tot uitstekend was. 
Dit is relatief slecht als we dit vergelijken met de Nederlandse bevolking (80%; CBS, 
2014), maar redelijk vergelijkbaar met cijfers over mensen met andere chronische 
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aandoeningen, zoals diabetes (55%; Hendriks et al., 2013) en astma of COPD (55%; 
Triemstra et al., 2014). De psychische gezondheid vond meer dan 80% goed tot 
uitstekend. Dit is aanzienlijk beter dan de ervaren psychische gezondheid van mensen die 
ambulante geestelijke gezondheidszorg ontvingen (46%; Booij et al., 2010), en 
vergelijkbaar met cijfers over mensen met een rughernia (88%; Kinds et al., 2009) en 
borstkanker (88,4%; Damman et al., 2007). 78,0% van de respondenten had een andere 
chronische aandoening naast chronisch hartfalen (comorbiditeit). Volgens de 
begeleidingscommissie vormden de respondenten een redelijke afspiegeling van de 
populatie hartfalenpatiënten in het ziekenhuis.  
 
 

3.2.3 Respondenten vergeleken met afmelders en non-respondenten 
 
Om te bepalen of er sprake was van selectiebias bekeken we of de respondenten 
verschilden van de non-respondenten. Bij de non-respondenten maakten we het 
onderscheid tussen de groep die zich hebben afgemeld met de antwoordkaart (afmelders) 
en de groep die geen enkele respons heeft gegeven (non-respondenten). We konden deze 
groepen vergelijken op leeftijd en geslacht doordat deze gegevens voor iedereen waren 
aangeleverd door de zorgverzekeraars.  
 
Er was een significant leeftijdsverschil tussen de respondenten, patiënten die zich hebben 
afgemeld, en de non-respondenten (F(2, 2640)=53,4, p<0,001; zie ook tabel 3.1). Post 
hoc analyse (Tukey-Kramer) liet zien dat afmelders significant ouder waren dan de 
respondenten (p<0,001) met een verschil van 5,8 jaar. Respondenten verschilden niet 
significant van non-respondenten op leeftijd (p>0,05). Tevens bleek er een significant 
verschil te zijn in de verhouding man/vrouw (zie tabel 3.1: chi2=10,7, p<0,01). Mannen 
vulden de vragenlijst vaker in en vrouwen meldden zich eerder af of reageerden niet. 
 
Daarnaast was het mogelijk om de respondenten en de afmelders te vergelijken wat 
betreft hun algemene waardering van de zorg in het ziekenhuis (variërend van 0-10; vraag 
56) en de ervaren ernst van hartfalen (vraag 64). De zelf ervaren ernst van hartfalen is 
gemeten met de New York Heart Association (NYHA) classificatie die aangeeft bij welk 
niveau van inspanning iemand kortademig of vermoeid wordt (nooit, bij normale, geringe 
of elke inspanning en in rust). Zoals te zien in tabel 3.2 rapporteerden de mensen die zich 
afmelden, dat ze sneller last hebben van kortademigheid of vermoeidheid dan de 
respondenten. Er was geen verschil in de waardering van de zorg tussen de twee groepen.  
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Tabel 3.2 Algemene waardering van de ziekenhuiszorg en ervaren ernst van hartfalen 
voor de groep respondenten en de groep die de afmeldkaart invulden 

 
 respondenten afmelders p-waarde 

algemene waardering (gemiddelde [SD])a 8,06 (1,48) 7,98 (1,31) >0,05 
    
NYHA-classificatie (N [%])b   <0,05 
1: Geen last van kortademigheid of vermoeidheid 224 (23,3) 133 (22,5)  
2: Kortademigheid of vermoeidheid bij normale lichamelijke activiteit 299 (31,2) 155 (26,2)  
3: Kortademigheid of vermoeidheid bij geringe inspanning 357 (37,2) 227 (38,3)  
4: Kortademigheid of vermoeidheid bij elke inspanning en in rust 80 (8,3) 77 (13,0)  
a  verschil in algemene waardering is getoetst met een t-toets voor onafhankelijke waarnemingen 
b  verschil in NYHA-classificatie is getoetst met een chi-kwadraattoets 
 
 

3.3 Psychometrische eigenschappen 
 

3.3.1 Missende waarden 
 
Er is gekeken naar het percentage missings per vraag, waarbij een missing is gedefinieerd 
als een onterecht niet ingevulde vraag. In tabel 3.3 staan de vragen met meer dan 10% 
missings. In het Handboek CQI ontwikkeling staat dat vragen met meer dan 5% missings 
nader bekeken dienen te worden. We hanteren echter een afkappunt van 10% omdat 5% 
vrij streng is. Waar mogelijk, zijn vragen met tussen de 5% en 10% missings wel 
verbeterd qua formulering.  
 
Alle vragen over de (hartfalen)verpleegkundige werden door meer dan 10% van de 
respondenten niet ingevuld. Dit is te verklaren doordat ruim 60% naar eigen zeggen geen 
contact heeft gehad met de verpleegkundige (zie paragraaf 4.1). Een oplossing hiervoor is 
om een screenervraag toe te voegen aan het begin van de module.  
 
 
Tabel 3.3  Vragen met meer dan 10% missings 
 
# vraag % missing 

25 Had u steeds dezelfde (hartfalen)verpleegkundige in uw ziekenhuis? 18,2 
22 Begreep u de uitleg van de verpleegkundige? 16,8 
21 Nam de verpleegkundige u serieus? 16,1 
20 Had de verpleegkundige genoeg tijd voor u? 15,4 
23 Had u vertrouwen in de deskundigheid van de verpleegkundige? 14,8 
24 Vroeg uw (hartfalen)verpleegkundige naar mogelijke emotionele problemen die te maken 

hebben met uw hartfalen? 
14,1 
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3.3.2 Scheef verdeelde vragen 
 
Scheef verdeelde vragen zijn vragen waarbij meer dan 90% van de respondenten de meest 
hoge of lage categorie als antwoord geeft. Dit kan betekenen dat deze vraag weinig 
informatief is, omdat er nauwelijks verschil is in de wijze waarop patiënten antwoorden. 
Screenervragen (vragen die aangeven of bepaalde vervolgvragen van toepassing zijn) zijn 
hierbij uitgesloten. Er is één vraag waarbij meer dan 90% in de meest hoge of lage 
categorie valt. Dit betreft vraag 40 ‘Kon u meteen in het ziekenhuis terecht’. Hier 
antwoordde 90,6% van de respondenten ja op.  
 
 

3.3.3 Inter-item analyses 
 
Vervolgens keken we naar de samenhang tussen de vragen met Pearson’s correlaties. 
Vragen met een correlatie van 0,85 of hoger meten in zeer grote mate dezelfde aspecten; 
één vraag kan in zo’n geval verwijderd worden. Een correlatiecoëfficiënt van meer dan 
0,70 wordt volgens de richtlijnen in het Handboek CQI Ontwikkeling gekenmerkt als 
‘verdacht’. Verwijdering van één van de twee vragen is dan vooral op zijn plaats als ze 
inhoudelijk over hetzelfde onderwerp gaan. In de CQ-index Chronisch Hartfalen zijn 
geen variabelen gedetecteerd met een correlatie van 0,85 of hoger. In tabel 3.4 staan de 
vragen met een correlatie van 0,70 of hoger (p<0,05). Het blijkt dat met name de vragen 
over de hartfalenverpleegkundigen sterk met elkaar samenhangen.  
 
 
Tabel 3.4  Vragen met een correlatie van 0,70 of hoger 
 
vragen (#) correlatie 

Werd u geïnformeerd over het vermoedelijke verloop van hartfalen? (v4) - Kreeg u informatie over 
de verschillende behandelmogelijkheden voor hartfalen? (v5) 

0,71 

Had de cardioloog genoeg tijd voor u? (v14) –Nam de cardioloog u serieus? (v15) 0,71 

Had de verpleegkundige genoeg tijd voor u? (v20) - Nam de verpleegkundige u serieus? (v21) 0,80 

Nam de verpleegkundige u serieus? (v21) –Begreep u de uitleg van de verpleegkundige? (v22) 0,71 

Nam de verpleegkundige u serieus? (v21) - Had u vertrouwen in de deskundigheid van de 
verpleegkundige? (v23) 

0,73 

Kreeg u van het ziekenhuis uitleg over mogelijke bijwerkingen van uw medicijnen? (v44) - Werd 
aan u gevraagd of u last had van bijwerkingen van de medicijnen? (v45) 

0,71 

 
 

3.3.4 Schaalconstructie 
 
Voor de schaalconstructie zijn factoranalyse en betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd. 
Factoranalyse laat zien welke groepen vragen bij elkaar horen en maakt zo onderliggende 
constructen zichtbaar. Met betrouwbaarheidsanalyses is vervolgens bekeken of de te 
vormen schalen voldoende betrouwbaar gemeten kunnen worden.  
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Factoranalyse 
We hebben de factoranalyse uitgevoerd over de ervaringsvragen met een 4-puntsschaal. 
Omdat factoranalyse alleen wordt uitgevoerd over de respondenten die alle vragen 
hebben beantwoord, zijn vragen met meer dan 20% niet-bruikbare waarnemingen niet 
meegenomen. Dit afkappunt geldt onafhankelijk van de reden waarom een antwoord niet 
bruikbaar was zoals de antwoordcategorieën ‘niet van toepassing’ en ‘weet niet’. In 
bijlage 4 staat een tabel met de vragen met meer dan 20% niet-bruikbare waarnemingen. 
De volgende vragen zijn meegenomen in de factor analyse: 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14 t/m 23, 
25 en 42 t/m 45. Alle vragen zijn zo gecodeerd dat geldt hoe hoger de score, hoe beter de 
ervaring met de zorg. Antwoordcategorieën zoals ‘niet van toepassing’ of ‘weet niet’ zijn 
omgezet naar missing.  
 
Voorwaarden voor het kunnen uitvoeren van een factoranalyses zijn dat de Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) Measure of Sampling Adequacy 0,60 of hoger is en de Barlett’s test of 
sphericity significant (p<0,05) is. Een KMO-waarde van 0,5 is nauwelijks acceptabel, 
terwijl een waarde dicht bij 1 goed te onderscheiden en betrouwbare factoren oplevert 
(Field, 2009). De Bartlett’s test of sphericity toetst of er voldoende correlatie tussen de 
variabelen is om factoranalyse te kunnen uitvoeren. Aan beide voorwaarden werd 
voldaan; de KMO-waarde was 0,89 en de Bartlett’s test was significant (p<0,001).  
 
In tabel 3.5 staan de resultaten van de exploratieve factoranalyse. Het aantal factoren 
hebben we bepaald op basis van de eigenwaarde. Wanneer deze groter is dan 1, verklaart 
de factor voldoende variantie om zich inhoudelijk te kunnen onderscheiden (Field, 2009). 
Op deze factoroplossing is vervolgens een oblique rotatie (promax) toegepast vanwege de 
veronderstelde correlatie tussen de factoren. Alleen vragen met een factorlading van 0,5 
of hoger zijn meegenomen bij het vormen en interpreteren van de schalen. 
 
De factoranalyse resulteerde in drie factoren over Informatie-uitwisseling, Cardioloog en 
Hartfalenverpleegkundige. De vragen 9, 13, 19, 25 en 42 hadden op geen enkele factor 
een lading van 0,5 of hoger en vielen hierdoor af. 
 
Betrouwbaarheidsanalyse 
Voor de drie factoren zijn betrouwbaarheidsanalyses (Cronbach’s alfa; α in tabel 3.5) 
uitgevoerd om vast te stellen of de schalen betrouwbaar zijn. Wanneer een schaal perfect 
betrouwbaar is, is er geen meetfout en wordt er bij een herhaalde meting in dezelfde 
omstandigheden hetzelfde resultaat gevonden (Drenth & Sijtsma, 2012). Voor de 
betrouwbaarheid wordt 0,6 (op groepsniveau) aangehouden als minimale waarde 
(Nunnally, 2010). In tabel 3.5 is te zien dat dit voor alle drie de schalen ruimschoots het 
geval is.  
 
In de tabel is tevens de item-restcorrelatie te zien en Cronbach’s alfa na verwijdering van 
de betreffende vraag. De item-restcorrelatie geeft aan hoeveel de betreffende vraag 
correleert met de (som of het gemiddelde van de) overige vragen samen; deze correlatie 
dient hoger te zijn dan 0,40. Bij een aanzienlijke stijging van Cronbach’s alfa na 
verwijdering, komt de vraag in aanmerking voor verwijdering uit de schaal. Beide 
resultaten gaven geen reden om de schalen aan te passen.  



CQ-index Chronisch Hartfalen, NIVEL 2015 25 

Tabel 3.5 Resultaten factoranalyse en betrouwbaarheidsanalyse (N=485) 
 
# vraag factor-

lading 
item-rest 
correlatie 

α na 
verwijdering 

 Factor 1 Informatie-uitwisseling (α=0,86)    
4 Werd u geïnformeerd over het vermoedelijke verloop van hartfalen? 0,58 0,62 0,84 

5 Kreeg u informatie over de verschillende behandelmogelijkheden voor 
hartfalen? 

0,57 0,60 0,84 

11 Kreeg u advies over hoe u met hartfalen zo goed mogelijk kunt 
functioneren? 

0,62 0,63 0,84 

18 Vroeg de cardioloog ook of u emotionele problemen had die te maken 
hebben met uw hartfalen? 

0,64 0,60 0,84 

43 Werd aan u gevraagd of het u lukt om de medicijnen volgens de 
voorschriften te gebruiken? 

0,71 0,58 0,84 

44 Kreeg u van het ziekenhuis uitleg over mogelijke bijwerkingen van uw 
medicijnen? 

0,85 0,66 0,83 

45 Werd aan u gevraagd of u last had van bijwerkingen van de 
medicijnen? 

0,80 0,64 0,83 

     
 Factor 2 Cardioloog (α=0,83)    
8 Kon u de vragen stellen die u wilde? 0,60 0,54 0,82 

14 Had de cardioloog genoeg tijd voor u? 0,79 0,71 0,77 

15 Nam de cardioloog u serieus? 0,84 0,75 0,77 
16 Begreep u de uitleg van de cardioloog? 0,64 0,56 0,82 

17 Had u vertrouwen in de deskundigheid van de cardioloog? 0,73 0,63 0,80 

     

 Factor 3 Hartfalenverpleegkundige (α=0,90)    
20 Had de verpleegkundige genoeg tijd voor u? 0,88 0,80 0,87 

21 Nam de verpleegkundige u serieus? 0,92 0,84 0,85 

22 Begreep u de uitleg van de verpleegkundige? 0,78 0,73 0,89 

23 Had u vertrouwen in de deskundigheid van de verpleegkundige? 0,80 0,74 0,89 

 
 
Aanvullende analyses 
Naast de schalen gebaseerd op de factoranalyse, hebben we ook bekeken of de vragen 
binnen een module van de CQ-index en die over hetzelfde onderwerp gaan samen een 
betrouwbare schaal vormden. Dit was het geval voor alle vragen met een 4-puntsschaal 
(zie tabel 3.6). Bij de module over de cardioloog is vraag 18 uit de schaal gelaten omdat 
deze minder dan 0,40 correleert met de rest van de schaal.  
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Tabel 3.6  Betrouwbaarheidsanalyses per module 
 
module # vragen alfa 

poliklinische zorg 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 0,88 
cardioloog 14, 15, 16, 17, 19a 0,78 
hartfalenverpleegkundige 20, 21, 22, 23, 24, 25 0,83 
medicijngebruik 42, 43, 44, 45, 46, 47 0,87 
samenwerking 52, 53, 54b, 55 0,76 

a  in deze module is vraag 18 niet opgenomen omdat deze lager dan 0,40 correleert met de rest van de 
schaal 

b  gehercodeerd zodat een hogere score een positievere ervaring betekent.  
 
 

3.4 Discriminerend vermogen 
 
Het discriminerend vermogen van de vragenlijst is bepaald met multilevel analyse. 
Multilevel analyse is een specifieke soort regressieanalyse waarbij rekening wordt 
gehouden met het feit dat respondenten bij een ziekenhuis horen. Een voorwaarde van 
reguliere regressieanalyse is dat alle respondenten onafhankelijk van elkaar in de 
steekproef terecht zijn gekomen. Deze aanname wordt geschonden wanneer patiënten zijn 
gegroepeerd in een ziekenhuis. Multilevel analyse is dan de aangewezen methode. 
Hiermee wordt tevens inzichtelijk hoeveel van de verschillen tussen respondenten 
verklaard kunnen worden door verschillen tussen de ziekenhuizen. Dit wordt uitgedrukt 
met de intraklasse correlatie (intra class correlation coefficient; ICC).  
 
Bij het bepalen van het discriminerend vermogen van de vragenlijst zijn zowel de drie 
schalen die voortkwamen uit de factoranalyse (Informatie-uitwisseling, Cardioloog, 
Hartfalenverpleegkundige) als drie schalen die waren gebaseerd op de modules 
(Poliklinische zorg, Medicijngebruik, Samenwerking) meegenomen. Vanwege de grote 
overlap met de resultaten van de factoranalyse zijn de schalen gebaseerd op de modules 
over de cardioloog en hartfalenverpleegkundige buiten beschouwing gelaten. Daarnaast 
hebben we het discriminerend vermogen bepaald van de ervaringsvragen die niet tot een 
schaal behoorden.  
 
Bij het vergelijken van ziekenhuizen is het belangrijk dat gevonden verschillen 
daadwerkelijk toe te schrijven zijn aan verschillen in kwaliteit en niet aan 
antwoordtendenties van bepaalde groepen patiënten. Zo is bijvoorbeeld uit eerder CQI 
onderzoek gebleken dat oude mensen vaak positiever oordelen dan jonge mensen 
(Koopman et al., 2011). Stel dat een ziekenhuis relatief veel jonge patiënten behandelt en 
uit de vergelijking vervolgens naar voren komt dat de zorg in dit ziekenhuis negatiever 
beoordeeld wordt dan in andere ziekenhuizen. Dan valt niet te zeggen of de verschillen 
daadwerkelijk te maken hebben met de geleverde zorg of eerder met de verschillen in 
leeftijdssamenstelling van de patiënten. Om die reden is bij de multilevel analyses 
gecorrigeerd voor leeftijd, opleidingsniveau, zelfgerapporteerde algemene en psychische 
gezondheid, geslacht, en ervaren ernst van de aandoening (NYHA-classificatie) 
(zogenaamde casemix correctie). In bijlage 5 wordt de keuze voor deze kenmerken 
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verantwoord op basis van een vergelijking van verschillende casemix modellen. 
Onderstaande resultaten zijn gebaseerd op het vergelijken van de ervaringen van een 
vrouw van 71 met een middelhoge opleiding, een goede zelf gewaardeerde algemene en 
psychische gezondheid en geclassificeerd in NYHA categorie 3.  
 
In tabel 3.7 staan de resultaten van de  multilevel analyse voor alle schalen en voor de 
losse vragen waarbij sprake was van significante variantie op het niveau van het 
ziekenhuis. Per schaal wordt het aantal respondenten dat is meegenomen in de analyses 
en de ICC weergegeven. Een significante p-waarde van de likelihood-ratio test (LR-test) 
betekent dat er significante verschillen bestaan tussen de ziekenhuizen. In de tabel is ook 
het aantal respondenten opgenomen dat nodig is om verschillen tussen ziekenhuizen met 
een betrouwbaarheid van 0,70 aan te kunnen tonen. De laatste kolom geeft de range van 
de geschatte scores voor de ziekenhuizen weer. De ICC is gebaseerd op de maximum 
likelihood (ML) methode en de geschatte scores voor de ziekenhuizen zijn berekend via 
de restricted maximum likelihood (REML) methode. Het voordeel van REML is dat de 
ziekenhuisscores zuiverder geschat kunnen worden. Deze methode is echter minder 
geschikt voor het berekenen van de ICC. Daarom is hiervoor de (standaard) maximum 
likelihood methode gebruikt. 
 
Wat betreft de schalen vonden we significante verschillen tussen ziekenhuizen voor 
Samenwerking en Poliklinische zorg. Daarnaast bleek de vragenlijst te discrimineren 
tussen ziekenhuizen op enkele losse vragen. Dit waren met name vragen over 
organisatorische aspecten of samenwerking. Ook vonden we verschillen voor de 
algemene waardering en of men het ziekenhuis zou aanbevelen aan andere mensen met 
hartfalen. Om deze verschillen tussen ziekenhuizen betrouwbaar in beeld te kunnen 
brengen zijn 21 tot 101 respondenten per ziekenhuis nodig. Bij een netto respons van 
35,7% betekent dit dat er 59-283 patiënten per ziekenhuis aangeschreven zouden moeten 
worden. We bevelen aan om bij toekomstige metingen 250 tot 300 patiënten per 
ziekenhuis te benaderen. Gezien de grote patiëntengroep zou dit voor de meeste 
ziekenhuizen haalbaar moeten zijn.  
 
Dat we minder verschillen tussen ziekenhuizen zien als het gaat om de ervaringen met de 
cardioloog en de hartfalenverpleegkundige en op vragen die gaan over de interactie 
tussen de patiënt en de zorgverleners komt overeen met de resultaten bij andere CQI 
vragenlijsten. Mogelijk verschillen de ervaringen op deze aspecten net zoveel binnen een 
ziekenhuis als tussen ziekenhuizen.  
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Tabel 3.7  Resultaten multilevel analyses gecorrigeerd voor leeftijd, opleidingsniveau, 
algemene en psychische gezondheid, geslacht en ervaren ernst van de 
aandoening (NYHA-classificatie)  

 
schaal/vraag N ICC 

(%) 
Chi-

square 
LR-test 

benodigde N bij 
betrouwbaarheid 

van 0,70 

range geschatte 
scores 

ziekenhuizen 

Schalen      
informatie-uitwisseling  828 1,6 2,02 145 2,77 – 3,01 
cardioloog 850 1,4 1,78 156 3,34 – 3,48 
hartfalenverpleegkundige 733 0,0 0,00 - 3,69 – 3,69 
poliklinische zorg 854 2,3 4,19* 101 3,10 – 3,40 
medicijngebruik 748 0,4 0,17 435 2,95 – 3,06 
samenwerking 344 4,7 3,03* 48 2,62 – 2,90 
      
Losse vragen      
waarderingscijfer 849 5,2 16,0* 42 6,57 – 7,78 
aanbevelingsvraag 817 5,7 17,64* 38 5,94 – 7,62 
Had u steeds dezelfde cardioloog in uw 

ziekenhuis? 
840 8,6* 36,29* 25 2,37 – 3,37 

Was de afdeling cardiologie buiten kantooruren 
telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen? 

243 9,8 6,28* 21 2,96 – 3,59 

Had u in het ziekenhuis een vast contactpersoon 
waar u met al uw vragen over hartfalen terecht 
kon? 

829 4,3 7,25* 53 0,41 – 0,71a 

Sloot de zorg van de verschillende zorgverleners 
goed op elkaar aan? 

297 4,5 2,87* 49 2,28 – 2,67 

Had u in de afgelopen 12 maanden contact met 
verschillende zorgverleners voor uw hartfalen? 

829 2,7 3,68* 83 0,38 – 0,57a 

Kreeg u van het ziekenhuis schriftelijke 
informatie over leefregels? 

743 2,7 2,92* 83 0,65 – 0,78a 

* p-waarde LR-test < 0,05 wat aangeeft dat het model significant beter voorspelt dan een normaal 
regressiemodel zonder level-2 variabele (in dit geval het ziekenhuis); er zijn dan significante verschillen 
tussen de ziekenhuizen  

a  omdat dit een binaire variabele is, geeft de geschatte score de proportie weer (waarbij 0=nee en 1=ja) 
 
 
Sterindeling 
Wanneer er verschillen zijn gevonden op het niveau van de ziekenhuizen (dat wil zeggen 
de LR-test is significant), wordt met een sterindeling zichtbaar hoeveel ziekenhuizen van 
het totaalgemiddelde afwijken. De sterindeling wordt gemaakt door om de geschatte 
score van een ziekenhuis een vergelijkingsinterval te plaatsen met de formule: score +/- 
1,39 * standaarderror. In tabel 3.8 zijn per schaal/vraag sterren toegekend aan de 31 
ziekenhuizen. Wanneer het vergelijkingsinterval van een ziekenhuis geheel beneden of 
boven het totaalgemiddelde ligt, krijgt dit ziekenhuis respectievelijk één of drie sterren. 
Wanneer een ziekenhuis niet afwijkt van het totaalgemiddelde krijgt het twee sterren. 
Alleen de ziekenhuizen die in de laagste en de hoogste categorie zitten, verschillen 
significant van elkaar. Het blijkt dat per schaal/aspect één tot acht ziekenhuizen in de 
laagste of hoogste categorie worden ingedeeld.  
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Tabel 3.8 Sterindeling voor vragen/schalen met significante verschillen tussen 
ziekenhuizena 

 
schaal/vraag beneden  

gemiddeld 
* 

gemiddeld 
 

** 

boven  
gemiddeld 

*** 

samenwerking 1 28 2 

poliklinische zorg 2 27 2 

waarderingscijfer 4 24 3 

aanbevelingsvraag 2 26 3 
Had u steeds dezelfde cardioloog in uw ziekenhuis? 4 23 4 

Was de afdeling cardiologie buiten kantooruren telefonisch bereikbaar 
voor spoedgevallen? 

2 27 2 

Had u in het ziekenhuis een vast contactpersoon waar u met al uw 
vragen over hartfalen terecht kon? 

2 27 2 

Sloot de zorg van de verschillende zorgverleners goed op elkaar aan? 1 30 0 
Had u in de afgelopen 12 maanden contact met verschillende 
zorgverleners voor uw hartfalen? 

0 29 2 

Kreeg u van het ziekenhuis schriftelijke informatie over leefregels? 0 30 1 

a resultaten uit het multilevel model waarbij is gecorrigeerd voor leeftijd, opleidingsniveau, algemene en 
psychische gezondheid, geslacht en ervaren ernst van de aandoening (NYHA-classificatie) 

 
 

3.5 Aanpassing van de vragenlijst 
 
De psychometrische testfase en het onderzoek naar discriminerend vermogen leverden 
nuttige informatie op om de vragenlijst verder te optimaliseren. Na het pilotonderzoek is 
in samenspraak met de begeleidingscommissie de CQ-index dan ook herzien. Vragen die 
behoren tot een betrouwbare schaal of die verschillen tussen ziekenhuizen laten zien zijn 
behouden. De overige vragen zijn voorgelegd aan de begeleidingscommissie met de 
vraag of deze verwijderd zouden kunnen worden. Ook is besproken welke vragen 
aangepast moeten worden. 
 
Hieronder worden de wijzigingen per module beschreven. De vraagnummers verwijzen 
naar de versie van de CQ-index zoals gebruikt in het pilotonderzoek (versie 2.0; zie 
bijlage 2). In bijlage 6 is de definitieve versie (versie 3.0) van de CQ-index Chronisch 
Hartfalen opgenomen.  
 
Algemeen 
• In alle introductiekopjes van de verschillende modules wordt de naam van het 

ziekenhuis genoemd inclusief de opmerking dat het gaat over de zorg van de 
afgelopen 12 maanden. Op deze manier is de vragenlijst consistent opgebouwd en is er 
minder kans op verwarring bij patiënten. 
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Introductie 
• Vraag 1 is geformuleerd in termen die aansluiten bij de beleving van de patiënt. 

Namelijk: ‘Wanneer vertelde uw arts dat u chronisch hartfalen heeft?’ In plaats van 
‘Wanneer kreeg u de diagnose hartfalen van uw arts?’. Ook wordt in de 
antwoordcategorie gesproken over chronisch hartfalen in plaats van alleen hartfalen.  

• In vraag 3 wordt de naam van het ziekenhuis genoemd waar de patiënt in behandeling 
is. Ook komt bij de categorie Hartfalenverpleegkundige ‘hartfalen’ tussen haakjes te 
staan, omdat niet alle patiënten bekend zijn met de term hartfalenverpleegkundige. 

 
Poliklinische zorg 
• Vraag 6 (‘Hielden de zorgverleners rekening met uw wensen en behoeften?’) komt te 

vervallen. De reden hiervoor is de inhoudelijke overlap met vraag 7 (‘Kon u als u dat 
wilde, meebeslissen over de behandeling voor uw hartfalen?’) en de 
begeleidingscommissie meer waarde hechtte aan vraag 7. Wanneer patiënten kunnen 
meebeslissen, kan dit alleen door rekening te houden met hun wensen en behoeften. 

• Vraag 9 (‘Werden uw naasten betrokken bij de zorg die u kreeg?’) is gewijzigd in 
‘Betrokken de zorgverleners uw naasten bij de zorg die u kreeg voor uw hartfalen?’  

• Over vraag 13 kwam een opmerking vanuit de begeleidingscommissie dat de 
antwoordcategorieën niet goed aansloten bij de vraag. Zo worden bij bijvoorbeeld een 
bloedonderzoek, niet alle uitslagen besproken worden met de patiënt. Dat komt 
doordat er vaak wordt getest op veel verschillende bloedwaardes. Het is voor de 
patiënt van belang dat hij/zij voldoende wordt geïnformeerd over de uitslagen van 
deze onderzoeken. Vraag 13 is aangepast om hierin te voorzien.  
 

Cardioloog 
• Vraag 18 is aangepast zodat de formulering gelijk is aan die van vraag 24. Ook 

worden beide vragen net als de andere vragen in de modules over de cardioloog en 
(hartfalen)verpleegkundige in de tegenwoordige tijd gesteld. De formuleringen van de 
twee vragen is nu: ‘Vraagt de cardioloog/hartfalenverpleegkundige naar mogelijke 
emotionele problemen die te maken hebben met uw hartfalen?’. 

 
(Hartfalen)verpleegkundige 
• In de pilot gaf een groot aantal patiënten aan dat ze geen contact hadden gehad met de 

hartfalenverpleegkundige. Daarom is er een screenervraag toegevoegd bij de module 
over de hartfalenverpleegkundige. Wanneer patiënten hier geen contact mee hebben 
gehad, kunnen zij meteen doorgaan naar de volgende module. Het toevoegen van deze 
screenervraag zal zorgen voor een lager percentage onterecht niet ingevulde vragen 
(missings) bij deze module.  

• Ondanks dat veel respondenten aangaven geen contact gehad met de 
hartfalenverpleegkundige, worden deze vragen wel behouden in de vragenlijst. In de 
steekproef bleek een groot aantal patiënten te zitten met een relatief milde vorm van 
chronisch hartfalen. Dit betreft de patiënten die in klasse 1 en 2 zitten van de NYHA-
classificatie. Wanneer de CQ-index Chronisch Hartfalen via de ziekenhuizen wordt 
ingezet, is de verwachting dat de proportie patiënten met een relatief milde vorm van 
chronisch hartfalen kleiner is. De groep met een ernstige vorm van hartfalen heeft 
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vaker contact met de hartfalenverpleegkundige. Hierdoor zal het aantal missings op de 
vragen 20 tot en met 25 afnemen.  

 
Leefstijl 
• Bij vraag 26 (‘Is bij controle(s) door het ziekenhuis gevraagd naar:’) zijn de 

antwoordcategorieën consistent gemaakt. De antwoordcategorie ‘Of u zich zo vaak als 
afgesproken weegt’ is veranderd in ‘Hoe vaak u zich weegt’. Tevens is een categorie 
toegevoegd: ‘Uw dagelijkse beweging’. 

• Vraag 28 (“Kreeg u vanuit het ziekenhuis begeleiding of advies over het veranderen 
van uw leefstijl?”) is komen te vervallen. Deze vraag had een hoog percentage niet-
bruikbare waarnemingen en respondenten kunnen in vraag 29 en 30 aangeven als er 
geen sprake was van begeleiding over het veranderen van leefstijl.  

• Bij vragen 29 en 30 zijn de formuleringen aangepast. Deze zijn gewijzigd naar “Paste 
de begeleiding van het ziekenhuis bij uw voedingspatroon/beweegpatroon bij uw 
persoonlijke situatie?”  

 
Ziekenhuisopname 
• De vragen over het hartfalenrevalidatieprogramma (vragen 33 en 34) zijn verplaatst 

naar de module Poliklinische zorg. Deze vragen werden alleen gesteld aan de groep 
mensen die in het ziekenhuis opgenomen waren geweest. De groep die een 
revalidatieprogramma aangeboden krijgt is echter breder. Met verplaatsing van de 
vragen naar de module poliklinische zorg wordt bij toekomstig gebruik het aantal 
missende waarden beperkt. 

 
Medicijnen 
• De begeleidingscommissie was van mening dat vraag 46 kan komen te vervallen. 

(“Dachten de zorgverlener(s) van het ziekenhuis met u mee als u problemen had met 
uw medicijnen?”) De reden hiervoor was het hoge percentage dat hier ‘niet van 
toepassing’ aankruiste en het aantal andere vragen over medicijngebruik.  

 
Bereikbaarheid 
• Voor deze module zijn geen aanpassingen gedaan. De vragen 48 en 50 hebben een 

hoog percentage niet-bruikbare waarnemingen omdat veel respondenten de categorie 
‘niet van toepassing’ aankruisten. Tijdens de cognitieve interviews zijn er geen 
problemen gemeld bij vraag 48. Bij vraag 50 is één probleem met de duidelijkheid 
gemeld, maar dit gaf geen aanknopingspunten tot verbetering.  

 
Samenwerking 
• In vraag 51 is het woord ‘verschillende’ aangepast naar ‘meer dan één’. De nieuwe 

formulering van deze vraag is ‘Had u in de afgelopen 12 maanden contact met meer 
dan één zorgverlener voor uw hartfalen?’. 

• In vraag 52 is de suggestie vanuit de begeleidingscommissie gekomen om het woord 
‘verschillende’ toe te voegen.  

• Vraag 55 heeft een hoog aantal niet-bruikbare waarnemingen, mogelijk omdat 
patiënten dit niet altijd goed kunnen inschatten en daarom niet van toepassing 
aankruisen. 
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Algemeen oordeel 
• De twee vragen waar deze module uit bestaat, zijn niet gewijzigd. 
 
Overig 
• In vraag 63 (‘Geeft u uw waardes (bloeddruk, gewicht, hartslag) door aan het 

ziekenhuis?’) is een antwoordcategorie gewijzigd. Deze antwoordcategorie was eerst 
als volgt geformuleerd: ‘Ja, op papier via een dagboek of registratieformulier’. Deze 
is nu aangepast naar ‘Ja, op papier bij het volgende bezoek aan de polikliniek’. De 
reden hiervoor was dat het er om gaat of men waardes doorgeeft aan het ziekenhuis. 

• Bij vraag 64 (‘Welke gevolgen heeft uw hartfalen voor uw dagelijks functioneren?’) 
zijn de antwoordcategorieën gewijzigd. Oorspronkelijk betroffen de 
antwoordcategorieën of er kortademigheid of vermoeidheid is bij normale, geringe of 
elke inspanning en in rust. Op aanbevelen van de patiëntenorganisatie De 
Hart&Vaatgroep zijn de categorieën van De Hartstichting overgenomen (De 
Hartstichting, 2014). In deze categorieën gaat het over klachten bij forse, matige en 
lichte inspanning of in rust. Hiermee wordt het woord ‘normale’ inspanning 
vermeden, omdat wat normaal is voor iedere persoon anders kan zijn. 
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4 De ervaringen van patiënten met de ziekenhuiszorg voor 
chronisch hartfalen 
 
 
 
 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de ervaringen van patiënten met de zorg voor chronisch 
hartfalen in het ziekenhuis en hoe zij de zorg beoordelen. Het hoofdstuk geeft hiermee 
een beeld van de toepassingsmogelijkheden van en inzichten die voortkomen uit een 
meting met de CQ-index Chronisch Hartfalen. De resultaten zijn gebaseerd op de 
antwoorden van de 1.018 respondenten in de 31 ziekenhuizen die mee hebben gedaan in 
de pilot.  
 
 

4.1 Kenmerken van de respondenten 
 
In paragraaf 3.2 beschreven we reeds enkele achtergrondkenmerken van de respondenten. 
Het bleek dat de respondenten een redelijke afspiegeling vormden van de populatie 
hartfalenpatiënten in het ziekenhuis. Gemiddeld waren de respondenten ruim 71 jaar en 
bijna 60% van de respondenten was man. Ruim drie kwart van de respondenten had een 
andere chronische aandoening naast chronisch hartfalen (comorbiditeit) en de 
respondenten rapporteerden een relatief slechte algemene gezondheid.  
 
In deze paragraaf beschrijven we enkele aanvullende kenmerken van de respondenten, 
met name over hun zorggebruik (zie tabel 4.1). Veel patiënten bleken al lang te kampen 
met chronisch hartfalen; ruim 45% van de respondenten had de diagnose hartfalen al 
meer dan 5 jaar geleden gekregen.  
 
Van alle respondenten heeft ruim 97% contact gehad met de cardioloog in de voorgaande 
12 maanden. Ook heeft bijna de helft de huisarts gezien in verband met chronisch 
hartfalen. Een kleiner deel, namelijk 38%, gaf aan contact te hebben gehad met de 
hartfalenverpleegkundige. Dit lage percentage is opmerkelijk, omdat het gebruikelijk is 
dat patiënten die onder controle staan bij het ziekenhuis ook voor controles naar de 
hartfalenverpleegkundige gaan. Een verklaring hiervoor kan zijn dat vrij veel 
respondenten een milde vorm van chronisch hartfalen hadden (zoals te zien aan de 
NYHA-classificatie in tabel 3.2). Mogelijk blijven bij deze groep de controles vaker 
beperkt tot afspraken met de cardioloog.  
 
Bij ruim de helft was in het afgelopen jaar de bloeddruk gemeten, bloedonderzoek gedaan 
of een ECG uitgevoerd. Van alle 1.018 patiënten was bijna 11% van de respondenten in 
het afgelopen jaar in het ziekenhuis opgenomen geweest voor een geplande operatie. 
Bijna 16% was opgenomen vanwege een plotselinge verergering van klachten. 
 
Een belangrijk onderdeel van de behandeling bij chronisch hartfalen is medicamenteuze 
therapie (Hoes et al., 2010a). Dit is terug te zien in het hoge percentage patiënten dat in 
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de afgelopen twaalf maanden medicijnen voor chronisch hartfalen heeft gebruikt. Dit 
gold voor ruim 95%. 
 
 
Tabel 4.1   Zorgspecifieke kenmerken van de respondenten 
 
 N % 

Duur diagnose hartfalen (N=949)   
minder dan 12 maanden geleden 117 12,3 
tussen de 1 en 5 jaar geleden 401 42,3 
tussen de 5 en 10 jaar geleden 192 20,2 
tussen de 10 en 15 jaar geleden 130 13,7 
meer dan 15 jaar geleden 109 11,5 
   
Contact zorgverleners (N=1012)   
cardioloog 983 97,1 
hartfalenverpleegkundige 389 38,4 
huisarts 482 47,6 
apotheker of assistent 351 34,7 
internist 108 10,7 
fysiotherapeut 137 13,5 
diëtist 85 8,4 
maatschappelijk werker 27 2,7 
psycholoog 27 2,7 
psychiater 9 0,9 
ergotherapeut 26 2,6 
revalidatiearts 48 4,7 
thuiszorgmedewerker 100 9,9 
bedrijfsarts 31 3,1 
praktijkondersteuner 43 4,3 
andere zorgverlener 53 5,2 
   
Onderzoeken (N=994)   
geen 48 4,8 
meten van bloeddruk  780 78,5 
bloedonderzoek 674 67,8 
ECG 816 82,1 
Echocardiografie 591 59,5 
ontspanningstest 257 25,9 
ICD controle  244 24,6 
ander onderzoek  60 6,0 
   
Ziekenhuisopname (N=1.018)   
opname vanwege geplande operatie 111 10,9 
opname vanwege verergering van de klachten 161 15,8 
   
Medicijngebruik (N=1.009)   

ja 959 95,1 
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4.2 Beoordeling van de zorg 
 
Er zijn twee vragen gesteld waarmee patiënten het ziekenhuis in het algemeen konden 
beoordelen. Dit zijn het waarderingscijfer (vraag 56) en de aanbevelingsvraag (vraag 57); 
beide vragen hebben een schaal die loopt van 0 tot 10. Patiënten zijn in het algemeen 
tevreden met de zorg die zij voor chronisch hartfalen ontvangen; ze waardeerden de zorg 
gemiddeld met een 8,06 (standaarddeviatie=1,48). De verdeling van het waarderingscijfer 
is te zien in figuur 4.1. Slechts 5% van alle respondenten beoordeelde de zorg met een 5 
of lager, waarbij in het geheel geen 0 werd gegeven. 
 
 
Figuur 4.1 Verdeling van antwoorden op het waarderingscijfer voor de zorg voor 

chronisch hartfalen 
 

 
 
 
Ook zou een groot deel van de patiënten de zorg voor hartfalen aan iemand anders met 
hartfalen aanbevelen. De gemiddelde score voor de aanbevelingsvraag is een 8,09 (met 
een standaarddeviatie van 1,84). In figuur 4.2 is de verdeling van het aanbevelingscijfer 
weergegeven gebaseerd op de Net Promoter Score (NPS; Reichheld, 2003). De gedachte 
achter de NPS is dat patiënten die een 9 of 10 scoren voor positieve mond-tot-mond 
reclame zorgen. Deze patiënten worden promotors genoemd. Patiënten die een 7 of 8 
scoren worden passief tevredenen genoemd. En mensen die een 0 tot en met 6 scoren 
zorgen voor negatieve mond-tot-mond reclame en worden criticasters genoemd. Conform 
deze indeling kon bijna de helft van de respondenten ingedeeld worden bij de passief 
tevredenen, ruim 40% bij de promotors en ruim 10% bij de criticasters.  
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Figuur 4.2 Verdeling antwoorden op aanbevelingscijfer voor de zorg voor chronisch 
hartfalen 

 

 
 
 

4.3 Ervaringen met de zorg voor chronisch hartfalen 
 
In deze paragraaf worden de ervaringen van patiënten met de zorg voor chronisch 
hartfalen besproken. Aan de hand van de verschillende modules, worden de resultaten 
uiteen gezet.  
 
 

4.3.1 Gemiddelden op de kwaliteitsthema’s 
 
Figuur 4.3 toont de gemiddelde scores op de kwaliteitsthema’s over informatie-
uitwisseling, cardioloog, hartfalenverpleegkundige, poliklinische zorg, medicijngebruik 
en samenwerking (zie paragraaf 3.3.4 voor een beschrijving van de bijbehorende vragen). 
Een hogere score is hierbij een betere ervaring met het kwaliteitsaspect. Te zien is dat de 
meeste patiënten positieve ervaringen hebben met de poliklinische zorg, de cardioloog, de 
hartfalenverpleegkundige, en de samenwerking tussen verschillende zorgverleners. Ze 
rapporteerden minder positieve ervaringen met de informatie-uitwisseling en zorg 
rondom medicijngebruik.  
 
 
Figuur 4.3 Gemiddelde scores op de kwaliteitsthema’s in de CQ-index Chronisch 

Hartfalen 
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4.3.2 Poliklinische zorg 
 
Veel patiënten gaven aan dat zij de vragen kunnen stellen die zij willen (72% geeft aan 
dit altijd te kunnen en 18% meestal) en dat uitslagen in hoge mate worden besproken 
(69% geeft hierop het antwoord ‘ja, helemaal’ en 19% het antwoord ‘grotendeels’). Ook 
vindt ongeveer drie kwart van de patiënten dat er meestal of altijd rekening wordt 
gehouden met zijn of haar wensen en behoeften (samen 77%) en dat naasten meestal of 
altijd worden betrokken bij de zorg (samen 71%).  
 
Wel is er verbetering mogelijk op het gebied van informatievoorziening (zie figuur 4.4); 
35% van de patiënten geeft aan dat zij nooit of soms zijn geïnformeerd over het 
vermoedelijke verloop van hun aandoening en 43% geeft aan nooit of soms informatie te 
krijgen over verschillende behandelmogelijkheden. Daarnaast zouden patiënten meer 
betrokken kunnen worden bij beslissingen (37% geeft aan nooit of soms te kunnen 
meebeslissen) en beter geadviseerd kunnen worden over hoe ze zo goed mogelijk kunnen 
functioneren met hun hartfalen (38% geeft aan dergelijke adviezen nooit of soms te 
krijgen).  
 
 
Figuur 4.4  Ervaringen met informatie over verloop en behandelmogelijkheden, het 

kunnen meebeslissen over de behandeling en advies over functioneren (in %) 
 

 
 
 

4.3.3 Cardioloog 
 
In het algemeen hebben patiënten positieve ervaringen met de cardioloog. Ze geven aan 
meestal of altijd (samen 86%) dezelfde cardioloog te hebben en begrijpen zijn/haar uitleg 
meestal of altijd (samen 91%). Veel patiënten geven aan dat de cardioloog altijd genoeg 
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tijd voor hen neemt (68%) en ruim drie kwart van de patiënten (77%) geeft aan altijd 
serieus genomen te worden. Ook heeft 77% van de patiënten volledig vertrouwen in de 
cardioloog. Hier staat tegenover dat bijna de helft van alle patiënten (48%) aangeeft dat 
de cardioloog nooit vraagt naar eventuele emotionele problemen door het chronisch 
hartfalen.  
 
 

4.3.4 Hartfalenverpleegkundige 
 
Net als met de cardioloog zijn ook de ervaringen met de hartfalenverpleegkundige over 
het algemeen positief. Patiënten geven aan dat zij meestal of altijd (samen 61%) dezelfde 
hartfalenverpleegkundige hebben. De uitleg van de hartfalenverpleegkundige wordt door 
de meeste patiënten meestal of altijd (samen 89%) begrepen. Veel patiënten geven aan 
dat de hartfalenverpleegkundige altijd genoeg tijd voor hen neemt (68%) en bijna drie 
kwart van de patiënten (73%) geeft aan altijd serieus genomen te worden. Ongeveer twee 
derde van de patiënten heeft volledig vertrouwen in de deskundigheid van de 
hartfalenverpleegkundige (66%). Maar ook hier geldt dat de hartfalenverpleegkundige 
vaker zou kunnen informeren naar emotionele problemen die te maken hebben met 
chronisch hartfalen; 45% van de patiënten geeft aan dat de hartfalenverpleegkundige hier 
nooit naar vraagt. 
 
 

4.3.5 Leefstijl 
 
Van alle patiënten geeft ongeveer 26% aan dat er tijdens controles is gevraagd naar hun 
zoutgebruik. Dit percentage ligt iets hoger voor het vochtgebruik, namelijk 30%. Er wordt 
minder vaak (23%) gevraagd of men zich zo vaak als afgesproken weegt. 13% van de 
patiënten geeft aan dat er naar geen van deze onderwerpen is gevraagd.  
 
Ruim de helft van de patiënten heeft schriftelijke informatie over een gezonde leefstijl 
(53%) ontvangen, en 43% krijgt hierbij ook begeleiding of advies. Deze begeleiding of 
advies sluit in grote mate aan bij de persoonlijke situatie van patiënten (zie figuur 4.5) 
 
 
Figuur 4.5  Ervaringen met adviezen vanuit het ziekenhuis over voeding en beweging 
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4.3.6 Ziekenhuisopname 
 
Van de patiënten die zijn opgenomen vanwege een geplande operatie (n=111), geeft het 
merendeel aan dat zij werden geïnformeerd over wat er precies ging gebeuren (83% zegt 
ja, helemaal). Op de vraag of de arts hen informeerde over de risico’s van de operatie, gaf 
63% aan dat dit volledig gebeurde (antwoordcategorie ja, helemaal) en 21% dat dit 
grotendeels gebeurde. Bij de patiënten die zijn opgenomen vanwege plotselinge 
verergering van klachten (n=161), konden 11 patiënten (7%) niet meteen terecht.  
 
 

4.3.7 Medicijngebruik 
 
Vrijwel alle patiënten (95%) in het onderzoek gebruikten medicijnen in verband met 
chronisch hartfalen. Er is verbetering mogelijk als het gaat om de zorg rondom de 
medicijnverstrekking (zie figuur 4.6). Drie kwart kreeg op een begrijpelijke manier uitleg 
over hoe de medicijnen te gebruiken (78% antwoordt grotendeels of helemaal). Echter, 
aan de helft van de patiënten wordt nooit of soms (samen 52%) gevraagd of het lukt om 
de medicijnen volgens de voorschriften te gebruiken. Ook gaf 66% van de patiënten aan 
dat zij nooit of soms uitleg krijgen over mogelijke bijwerkingen en bij 71% werd nooit of 
soms gevraagd naar het last hebben van bijwerkingen. In 45% van de gevallen wordt niet 
gevraagd of mensen denken dat de medicijnen werken (antwoordcategorie nee, helemaal 
niet).  
 
 
Figuur 4.6  Ervaringen met de zorg rondom medicijnverstrekking (in %) 
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zorgverleners zijn over het algemeen positief. De meerderheid van de patiënten gaf aan 
dat de zorgverleners altijd of meestal (samen 90%) op de hoogte waren van de medische 
situatie van de patiënt. Patiënten geven aan dat de zorg van verschillende zorgverleners 
meestal of altijd (samen 86%) op elkaar aansloot. Er werd niet vaak tegenstrijdige 
informatie verstrekt, namelijk bij 18% van de patiënten soms en bij 4% meestal of altijd. 
86% van de patiënten geeft aan dat de zorgverleners in het ziekenhuis meestal of altijd 
goed met de huisarts samenwerkt. 
 
 

4.4 Welke patiënten zijn tevreden/minder tevreden met de ziekenhuiszorg voor 
hartfalen? 
 
In deze paragraaf beschrijven we de resultaten van de CQ-index Chronisch Hartfalen 
voor verschillende patiëntengroepen. Welke patiënten zijn (relatief) positief of negatief 
over de zorg voor chronisch hartfalen? Hiervoor keken we naar het waarderingscijfer, het 
aanbevelingscijfer en de gemiddelde scores op de thema’s informatie-uitwisseling, 
cardioloog, hartfalenverpleegkundige, poliklinische zorg, medicijngebruik en 
samenwerking. We bekeken of er op deze cijfers en thema’s verschillen waren tussen 
groepen patiënten afhankelijk van leeftijd, geslacht, opleiding en ernst van de 
aandoening. We deden dit met variantieanalyse en chikwadraattoets. Bij een significant 
verschil in de variantieanalyse, zijn de verschillende groepen onderling vergeleken met de 
Tukey-Kramer post-hoc toets. We beschouwen een verschil significant als de p-waarde 
kleiner was dan 0,05. 
 
 

4.4.1 Leeftijd 
 
We vergeleken de antwoorden voor vijf verschillende leeftijdsgroepen. Patiënten jonger 
dan 55 jaar zijn samengenomen, omdat deze groep slechts bestond uit 8% van de totale 
groep. We vonden geen significante verschillen tussen de leeftijdsgroepen voor zowel het 
waarderingscijfer als aanbevelingscijfer. Ook verschilden de gemiddelde scores voor de 
thema’s poliklinische zorg, de cardioloog en de hartfalenverpleegkundige niet significant 
tussen patiënten uit verschillende leeftijdsgroepen. Deze verschillen waren er wel voor de 
overige drie thema’s (zie figuur 4.7).  
 
Op samenwerking rapporteerden oudere patiënten positievere ervaringen. Tukey-Kramer 
post hoc analyse laat zien dat patiënten jonger dan 55 jaar significant minder positieve 
ervaringen hadden met de samenwerking tussen verschillende zorgverleners dan patiënten 
van 65 jaar en ouder.  
 
Voor de thema’s informatie-uitwisseling en medicijngebruik bleek juist dat jongere 
patiënten positievere ervaringen hadden. De post-hoc analyse voor informatie-
uitwisseling kwamen echter geen significante verschillen tussen de verschillende groepen 
naar voren. Voor de ervaringen met de zorg rond medicijngebruik gold dat patiënten 
jonger dan 65 jaar positievere ervaringen rapporteerden dan patiënten van 75 jaar en 
ouder.  
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Figuur 4.7  Gemiddelde scores op de kwaliteitsthema’s voor verschillende 
leeftijdsgroepen; weergegeven voor thema’s met significante verschillen 
tussen de leeftijdsgroepen 

 

 
Informatie-uitwisseling: F=3,01, vrijheidsgraden=952, p<0,05 
Medicijngebruik: F=4,28, vrijheidsgraden=909, p <0,01 
Samenwerking: F=4,78, vrijheidsgraden=388, p<0,001 
 
 

4.4.2 Geslacht 
 
Vrouwen gaven een significant lager waarderingscijfer en zouden de zorg ook minder 
snel aanbevelen aan andere patiënten met chronisch hartfalen dan mannen (zie figuur 
4.8). 
 
Ook rapporteerden vrouwen minder positieve ervaringen met de specifieke onderdelen 
van de zorg voor chronisch hartfalen. Dit gold voor hun ervaringen met de 
samenwerking, zorg rondom medicijngebruik, de poliklinische zorg, de 
hartfalenverpleegkundige, de cardioloog, en de informatie-uitwisseling. Zie hiervoor 
figuur 4.9. 
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Figuur 4.8 Gemiddelde scores op het waarderingscijfer en aanbevelingsvraag voor 
mannen en vrouwen 

 

 
waarderingscijfer: t=3,25, vrijheidsgraden=930, p <0,001 
aanbevelingsvraag: t=3,65, vrijheidsgraden=968 p<0,001 
 
 
Figuur 4.9  Gemiddelde scores op de kwaliteitsthema’s voor mannen en vrouwen; 

weergegeven voor thema’s met significante verschillen tussen de 
leeftijdsgroepen 

 

 
Informatie-uitwisseling: 2,87, vrijheidsgraden=945, p<0,01 
Cardioloog: t=2,78, vrijheidsgraden=970, p<0,01 
Hartfalenverpleegkundige: t=1,85, vrijheidsgraden=838, p<0,05 
Poliklinische zorg: t=3,20, vrijheidsgraden=973, p<0,001 
Medicijngebruik: t=3,11, vrijheidsgraden=904, p<0,01 
Samenwerking: t=2,03, vrijheidsgraden=386, p<0,05 
 
 

4.4.3 Opleiding 
 
We vonden geen verschillen in het waarderingscijfer, de aanbevelingsvraag en de 
gemiddelde scores op de kwaliteitsthema’s tussen respondenten met verschillende 
opleidingsniveaus.  
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4.4.4 Ernst van hartfalen  
 
Als laatste bekeken we of er verschillen waren in de beoordeling van en ervaringen met 
de zorg voor chronisch hartfalen afhankelijk van de ervaren ernst van de aandoening. 
Hiervoor is de NYHA-classificatie gebruikt waarbij respondenten zich zelf indeelden in 
een van de volgende categorieën: 
1 Geen last van kortademigheid of vermoeidheid 
2 Kortademigheid of vermoeidheid bij normale lichamelijke activiteit 
3 Kortademigheid of vermoeidheid bij geringe inspanning 
4 Kortademigheid of vermoeidheid bij elke inspanning en in rust  
 
Zowel de waardering van de zorg als de mate waarin patiënten de zorg zouden aanbevelen 
verschilden naar gelang de ervaren ernst van de aandoening (zie figuur 4.10). Patiënten in 
klasse 1 beoordeelden de zorg positiever dan patiënten in klasse 3 en klasse 4 en patiënten 
in klasse 2 beoordeelden de zorg positiever dan patiënten in klasse 4. Ook zouden patiënten 
in klasse 1 de zorg eerder aanbevelen dan patiënten in klasse 4. Patiënten in klasse 2 
zouden de zorg eerder aanbevelen dan patiënten in klasse 3 en klasse 4.  
 
 
Figuur 4.10  Gemiddelde scores op het waarderingscijfer en de aanbevelingsvraag en 

voor verschillende categorieën ernst van hartfalen 
 

 
waarderingscijfer, F=5,84, vrijheidsgraden=940, p<0,001 
aanbevelingsvraag: F=6,36, vrijheidsgraden=904, p<0,001 
 
 
De gemiddelde scores op de kwaliteitsthema’s samenwerking, medicijngebruik, 
poliklinische zorg, en informatie-uitwisseling bleken niet significant te verschillen 
afhankelijk van de ervaren ernst van de aandoening. We vonden wel significante 
verschillen voor de thema’s over de hartfalenverpleegkundige en cardioloog. In beide 
gevallen rapporteerden patiënten met een mildere vorm van hartfalen positievere 
ervaringen. Uit de post-hoc analyses bleek dat patiënten in klasse 1 positievere ervaringen 
met de cardioloog en hartfalenverpleegkundige rapporteerden dan patiënten in klasse 3 en 
klasse 4. Patiënten in klasse 2 rapporteerden positievere ervaringen met de cardioloog en 
hartfalenverpleegkundige dan patiënten in klasse 4. Zie hiervoor ook figuur 4.11. 
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Figuur 4.11  Gemiddelde scores op de kwaliteitsthema’s voor verschillende categorieën 
ernst van hartfalen; weergegeven voor de thema’s met significante 
verschillen tussen de categorieën 

 

 
hartfalenverpleegkundige: F=5,88, vrijheidsgraden=812, p<0,001 
cardioloog: F=8,54, vrijheidsgraden=942, p<0,001 
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5 Samenvatting en discussie 
 
 
 
 
 
 
De CQ-index Chronisch Hartfalen is een vragenlijst voor het meten van ervaringen van 
mensen met chronisch hartfalen met de zorg die ze ontvangen vanuit het ziekenhuis. De 
vragenlijst kan worden gebruikt om een indicatie te krijgen van de kwaliteit van de 
ziekenhuiszorg voor hartfalen. In dit rapport beschreven we de laatste fase van de 
ontwikkeling van de CQ-index Chronisch Hartfalen. We bekeken hiertoe de 
psychometrische eigenschappen en het discriminerend vermogen van de vragenlijst. Het 
discriminerend vermogen geeft aan in hoeverre met de vragenlijst verschillen tussen 
ziekenhuizen in kaart kunnen worden gebracht. Tevens brachten we de ervaringen van 
mensen met chronisch hartfalen met de ziekenhuiszorg in kaart. Het onderzoek is 
uitgevoerd door het NIVEL in nauwe samenwerking met de patiëntenorganisatie De 
Hart&Vaatgroep en Stichting Miletus (samenwerkingsverband van zorgverzekeraars). 
Daarnaast was een begeleidingscommissie betrokken bestaande uit vertegenwoordigers 
van De Hart&Vaatgroep, Stichting Miletus, zorgverzekeraars en zorgverleners. 
 
 

5.1 Ontwikkeling en validatie van de CQ-index 
 
Vier jaar geleden is een eerste versie van de CQ-index Chronisch Hartfalen opgesteld aan 
de hand van literatuuronderzoek en (focusgroeps)gesprekken met patiënten om te 
achterhalen wat zij belangrijk vinden bij de zorg voor hartfalen (Oosterhuis et al., 2010). 
In het huidige onderzoek hebben we de vragenlijst aangepast zodat deze specifiek gaat 
over de zorg voor hartfalen in het ziekenhuis. Ook zijn patiënten met chronisch hartfalen 
gevraagd om de vragenlijst hardop denkend in te vullen om zo inzicht te krijgen in de 
begrijpelijkheid, duidelijkheid en volledigheid van de vragenlijst. Op basis van deze 
cognitieve interviews hebben we de formulering van meerdere vragen verbeterd.  
 
Vervolgens is de vragenlijst uitgetest in een grootschalig vragenlijstonderzoek. In totaal 
vulden 1.018 patiënten van 31 ziekenhuizen de vragenlijst in (netto respons=35,7%). De 
CQ-index bleek over goede psychometrische eigenschappen te beschikken. Op een aantal 
vragen was er sprake van een hoog percentage missende waarden. Dit kwam vooral 
doordat aspecten niet van toepassing waren voor een grote groep patiënten.  
 
De vragenlijst bestaat uit meerdere betrouwbare schalen, die zijn gebaseerd op zowel 
factor analyse als inhoudelijke overwegingen. Deze schalen betreffen de Informatie-
uitwisseling, Cardioloog, Hartfalenverpleegkundige, Poliklinische zorg, Medicijngebruik 
en Samenwerking. Op de schalen Samenwerking en Poliklinische zorg en op enkele losse 
vragen verschilden de ervaringen van patiënten tussen ziekenhuizen. Vooral de vragen 
die gingen over organisatorische aspecten en de samenwerking tussen zorgverleners 
lieten verschillen zien. Daarnaast vonden we verschillen in de algemene waardering van 
het ziekenhuis en of men het ziekenhuis zou aanbevelen aan andere mensen met 
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hartfalen. Voor deze schalen en vragen is het discriminerend vermogen van de vragenlijst 
aangetoond.  
 
Voor een eerlijke vergelijking van de prestaties van ziekenhuizen (benchmark) is het 
belangrijk om te corrigeren voor leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, algemene en 
psychische gezondheid en ervaren ernst van de aandoening (NYHA-classificatie) van de 
patiënt. Deze kenmerken bleken van invloed op de ervaringen die mensen met hartfalen 
rapporteren en kunnen zodoende zorgen voor een vertekening. Om de verschillen tussen 
ziekenhuizen betrouwbaar in kaart te kunnen brengen, bevelen we verder aan om 250 tot 
300 patiënten per ziekenhuis te benaderen. Gezien de grote patiëntengroep zou dit voor 
de meeste ziekenhuizen haalbaar moeten zijn. 
 
De CQ-index Chronisch hartfalen is na de pilot nog één keer aangepast in overleg met de 
betrokken veldpartijen. Het resultaat is een CQ-index die voor patiënten duidelijk is en 
ingezet kan worden om de kwaliteit van de ziekenhuiszorg voor mensen met chronisch 
hartfalen te meten. De definitieve vragenlijst (versie 3.0) bestaat uit 72 vragen en is te 
vinden in bijlage 6.  
 
 

5.2 Ervaringen van patiënten met de ziekenhuiszorg voor hartfalen 
 
Mensen met chronisch hartfalen waren over het algemeen tevreden over de 
ziekenhuiszorg die ze ontvangen. Ze beoordeelden de zorg gemiddeld met een 8,1 op een 
schaal van 0 tot 10. Ook zou een groot deel van de patiënten het ziekenhuis aanbevelen 
aan iemand anders met hartfalen. Ruim 40% behoorde tot de groep van promotors die 
voor positieve mond-tot-mond reclame zorgen; slechts een kleine 10% behoorde tot de 
groep criticasters die zorgen voor negatieve mond-tot-mond reclame. De respondenten 
hadden vooral positieve ervaringen met de poliklinische zorg, de cardioloog, de 
hartfalenverpleegkundige, en de samenwerking tussen verschillende zorgverleners. Ze 
rapporteerden minder positieve ervaringen met de informatie-uitwisseling tussen de 
zorgverleners en henzelf en de zorg rondom medicijngebruik.  
 
Kijken we naar verschillen tussen verschillende groepen, dan blijkt dat vrouwelijke 
patiënten en mensen met een ernstigere vorm van hartfalen minder positieve ervaringen 
rapporteerden met de ziekenhuiszorg voor hartfalen. Ook vonden we verschillen 
afhankelijk van de leeftijd van patiënten. Oudere patiënten rapporteerden positievere 
ervaringen met de samenwerking tussen zorgverleners, maar waren minder positief dan 
relatief jonge patiënten als het ging om de informatie-uitwisseling tussen de zorgverleners 
en henzelf en de zorg rondom medicijngebruik.  
 
 

5.3 Discussie 
 
De respons is met 35,7% vergelijkbaar met de respons in andere, recentelijke CQI 
onderzoeken (30% CQ-index Spoedeisende Ambulancezorg; 29% CQ-index 
Huidaandoeningen; 44% CQ-index Casemanagement Dementie). Een belangrijke vraag is 
of er sprake is van selectiebias en of er informatie mist van specifieke groepen patiënten. 



CQ-index Chronisch Hartfalen, NIVEL 2015 47 

Het bleek dat vooral mensen die meer last hadden van hun hartfalen de lijst minder vaak 
invulden. Deze groep beoordeelde de zorg echter niet anders dan de groep die de 
vragenlijst wel invulde, zo bleek uit de vergelijking van het waarderingscijfer. Voor het 
onderzoek zijn daarnaast enkel personen geselecteerd waarvoor zorg was gedeclareerd 
binnen de specialisme-diagnosecode combinatie ‘specialisme 0320 Cardiologie – 
diagnose 0302 Chronisch hartfalen’. Er bestaan meer specialisme-diagnosecode 
combinaties die zorg voor hartfalen kunnen betreffen, maar omdat deze codes ook andere 
zorg kunnen omvatten hebben we die buiten beschouwing gelaten. Voor toekomstige 
metingen is het aan te bevelen om patiënten te benaderen via het ziekenhuis zodat de 
gehele groep van mensen met chronisch hartfalen naar hun ervaringen gevraagd kan 
worden.  
 
Bij het vergelijken van de ziekenhuizen vonden we vooral verschillen in ervaringen op 
organisatorische aspecten, samenwerking tussen zorgverleners en poliklinische zorg. 
Oftewel we vonden verschillen voor aspecten die voor een groot deel op 
ziekenhuisniveau geregeld zullen zijn en dus gelijk zijn voor alle patiënten van eenzelfde 
ziekenhuis. De CQ-index liet minder verschillen tussen ziekenhuizen zien op vragen die 
gaan over de interactie tussen de patiënt en de zorgverleners. Dit beeld komt overeen met 
wat we ook bij andere CQI onderzoeken hebben gezien. Doordat zorgverleners onderling 
verschillen in hoe ze patiënten benaderen en doordat ook de klik tussen zorgverlener en 
patiënt bepalend is, verschillen de ervaringen van patiënten op deze punten mogelijk net 
zoveel binnen een ziekenhuis als tussen ziekenhuizen.  
 
De tevredenheid met de ziekenhuiszorg voor hartfalen is in de afgelopen vier jaar 
constant gebleven. In het huidige onderzoek waardeerde mensen met hartfalen de 
ziekenhuiszorg met een 8,1 op een schaal van 0 tot 10. In het CQI onderzoek vier jaar 
geleden was dit een 8,0 (Oosterhuis et al., 2010). Verbeterpunten lijken vooral te liggen 
op het vlak van informatie-uitwisseling tussen de zorgverleners en de patiënt en de zorg 
rondom medicijngebruik. Aangezien zelfzorg en een gezonde leefstijl belangrijke 
onderdelen van een succesvolle behandeling van hartfalen vormen, is het cruciaal dat 
zorgverleners niet alleen informatie geven over het verloop van hartfalen en de 
verschillende behandelmogelijkheden, maar ook geregeld navragen bij de patiënten hoe 
zij hun leven willen leiden, in hoeverre het hen lukt om gezond te leven en de medicatie 
volgens voorschrift te gebruiken en wat hun zorgbehoeften hierbij zijn. Dit alles past bij 
de ontwikkelingen binnen de zorg naar een patiënt die een actieve rol speelt in zijn/haar 
eigen zorg en meer zelfmanagement (Ursum et al., 2011).  
 
 

5.4 Reikwijdte van de CQ-index 
 
De CQ-index Chronisch Hartfalen meet de ervaringen van patiënten met de zorg die 
wordt verleend door het ziekenhuis en kan als zodanig worden ingezet bij de evaluatie 
van de kwaliteit van hartfalenzorg. De vragenlijst gaat niet over de zorg die buiten het 
ziekenhuis wordt verleend. Deze hebben we buiten beschouwing gelaten vanwege de 
wens om de prestaties van de ziekenhuizen te vergelijken. Binnen de zorg is er sprake van 
een ontwikkeling richting ketenzorg. Ketenzorg is het samenhangend geheel van 
zorginspanningen die door verschillende (onafhankelijke) aanbieders onder een 
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herkenbare regiefunctie wordt geleverd en waarbij het patiëntenproces centraal staat 
(Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2004). De zorg voor hartfalen vormt hierop geen 
uitzondering. Ook hier wordt gestreefd naar een meer integrale aanpak van zorg waarbij 
de patiënt centraal staat en waarbij naast de cardioloog, de hartfalenverpleegkundige en 
de huisarts ook andere partijen betrokken zijn. Zodra de integrale financiering van de 
(keten)zorg voor hartfalen een feit is, is het belangrijk om de vragenlijst hierop aan te 
passen. De eerdere versie van de CQ-index Chronisch Hartfalen (Oosterhuis et al., 2010) 
en de generieke CQ-index Ketenzorgmodule2 kunnen hiervoor als uitgangspunt dienen. 
 
Naast de focus op ziekenhuiszorg, gaat de CQ-index vooral over de procesaspecten van 
de zorg waar patiënten veel belang aan hechten. In het pilotonderzoek zijn ook enkele 
vragen toegevoegd over de uitkomsten van zorg, zogenaamde Patient Reported Outcome 
Measures (PROMs). Uitkomstvragen zijn vooral van belang in het licht van de 
effectiviteit en doelmatigheid van zorg. De ontwikkeling en validatie van de PROM voor 
hartfalen staat beschreven in een ander rapport (Van Kessel et al., in voorbereiding). Ook 
deze vragenlijst bleek valide en betrouwbaar te zijn en biedt daarmee een waardevolle 
aanvulling op de CQ-index. Bij het monitoren van de kwaliteit van zorg kan naar gelang 
het doel van een meting de PROM toegevoegd worden.  
 
 

5.5 Tot slot 
 
Met de ontwikkeling van de CQ-index Chronisch Hartfalen is een belangrijke stap gezet 
in het transparant maken van de door patiënten ervaren kwaliteit van hartfalenzorg in 
Nederland. De CQ-index is een betrouwbaar en valide vragenlijst voor het meten van de 
ervaringen van mensen met chronisch hartfalen met de ziekenhuiszorg en met de lijst 
kunnen verschillen tussen ziekenhuizen worden aangetoond. De vragenlijst is bovendien 
tot stand gekomen in overleg met de belangrijke veldpartijen (patiënten, zorgverleners en 
zorgverzekeraars).  
 
De CQ-index kan landelijk gebruikt worden om de kwaliteit van de ziekenhuiszorg voor 
hartfalen te monitoren en verbeteren. Ziekenhuizen kunnen de vragenlijst, als onderdeel 
van het kwaliteitsbeleid, gebruiken om op een gestandaardiseerde manier inzicht te 
krijgen in de ervaringen van patiënten met de hartfalenzorg en zo nodig de zorg aan te 
passen aan de wensen en behoeften van hun patiënten. Daarnaast behoort benchmarking 
tot de mogelijkheden. De CQ-index biedt zorgverzekeraars een leidraad bij het inkopen 
van zorg, en patiëntenorganisaties informatie voor belangenbehartiging. Ook voor 
mensen met chronisch hartfalen geeft de CQ-index waardevolle informatie. Het geeft hen 
inzicht in de prestaties van ziekenhuizen op basis waarvan ze een keuze kunnen maken 
tussen de verschillende ziekenhuizen.  
 
 
 
                                                      
2  De Ketenzorgmodule is een basisset van 28 generieke vragen over ketenzorg voor chronische 

aandoeningen. Deze module is ontwikkeld door het NIVEL (Triemstra en Buers) en uitgetest in het 
National Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (najaarspeiling 2011). 
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TOELICHTING 
 
Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de zorg bij hartfalen. Wij stellen het zeer op prijs als u deze 
vragenlijst wilt invullen. Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als u ervoor kiest om deze vragenlijst niet 
in te vullen, zet u dan in dit vakje  een kruisje en stuurt u de vragenlijst terug in de antwoordenvelop. Een 
postzegel is niet nodig.  
 
De vragenlijst wordt anoniem verwerkt; dit betekent dat niemand weet welke antwoorden u heeft gegeven. Het wel 
of niet meedoen heeft geen enkel gevolg voor de zorg die u krijgt. 
 
U ziet een nummer op de voorpagina van deze vragenlijst staan. Dit nummer wordt ALLEEN gebruikt om te weten 
of u uw vragenlijst heeft teruggestuurd, zodat we u geen herinneringen hoeven te sturen.  
 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Christel van Well van het NIVEL via telefoon:  
030 2 729 662 (alle werkdagen, behalve woensdag, bereikbaar van 10.00 – 14.00 uur), e-mail: c.vanwell@nivel.nl. 

 
 
 

INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST 
 
♦ Er zijn geen goede of foute antwoorden. 
 
♦ Het is niet de bedoeling om de vragenlijst aan iemand anders door te geven. Het is belangrijk dat de vragen 

worden beantwoord door de persoon die op de begeleidende brief staat vermeld. 
 
♦ De vragen kunt u beantwoorden door een kruisje te zetten in het vakje van uw keuze of uw antwoord in 

blokletters op te schrijven in de daarvoor bestemde ruimte. Uw antwoorden worden met behulp van een 
computer ingelezen. Kruisjes en antwoorden die buiten de vakjes staan worden door dit apparaat niet gezien. 

 
♦ Bij sommige vragen kunt u zelf een antwoord opschrijven in plaats van aankruisen. Wilt u dit met blokletters 

doen in het aangewezen vakje. 
 
♦ Soms mag u een bepaalde vraag of groep vragen in deze vragenlijst overslaan. In dat geval ziet u een pijl met 

informatie over welke vraag u daarna moet beantwoorden, op de volgende manier:  
 
  Nee  Ga door naar vraag … 

  Ja  
 
♦ Heeft u een antwoord ingevuld, maar wilt u dat nog veranderen, zet het ingevulde hokje dan tussen haakjes en 

kruis een ander antwoord aan, op de volgende manier: 
 

 ( ) Nee (verkeerd ingevuld) 
  Ja 
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INTRODUCTIE 
 
Hartfalen is een aandoening waarbij de 
pompwerking van het hart is verminderd. Dit kan 
leiden tot kortademigheid en vermoeidheid, in rust of 
bij inspanning.  
 
Deze vragenlijst gaat over de zorg die u voor hartfalen 
heeft ontvangen in de afgelopen 12 maanden in [NAAM 
ZIEKENHUIS]. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om 
onderzoek en diagnostiek, behandeling, controles, 
gebruik van medicijnen en begeleiding. 
 
1.  Wanneer kreeg u de diagnose hartfalen van 

uw arts?  
 Ik heb geen hartfalen  Deze vragenlijst is 

niet op u van toepassing. Wilt u zo 
vriendelijk zijn de vragenlijst terug te 
sturen in de bijgevoegde antwoord-
envelop? Een postzegel is niet nodig. 

 Minder dan 12 maanden geleden 
 Tussen 1 en 5 jaar geleden 
 Tussen 5 en 10 jaar geleden 
 Tussen 10 en 15 jaar geleden 
 Meer dan 15 jaar geleden  
 Weet ik niet (meer)  
 

2.  Heeft u de afgelopen 12 maanden zorg 
ontvangen voor hartfalen? (controles, 
onderzoek, behandeling, medicijnen, 
begeleiding) 
 Nee  Deze vragenlijst is niet op u van 

toepassing. Wilt u zo vriendelijk zijn de 
vragenlijst terug te sturen in de 
bijgevoegde antwoordenvelop? Een 
postzegel is niet nodig. 

 Ja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Met welke zorgverleners heeft u in de 
afgelopen 12 maanden contact gehad voor 
uw hartfalen? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 
 Cardioloog 
 Hartfalenverpleegkundige 
 Huisarts 
 Apotheker of assistent 
 Internist 
 Fysiotherapeut 
 Diëtist 
 Maatschappelijk werker  
 Psycholoog 
 Psychiater 
 Ergotherapeut 
 Revalidatiearts 
 Thuiszorgmedewerker  
 Bedrijfsarts 
 Praktijkondersteuner 
 Andere zorgverlener, namelijk: 

      
  (a.u.b. in blokletters) 
 
 
POLIKLINISCHE ZORG 
 
De volgende vragen gaan over uw ervaringen met de 
zorg voor hartfalen in de afgelopen 12 maanden op 
de polikliniek op de afdeling cardiologie van 
[NAAM ZIEKENHUIS]. Deze zorg bestaat uit het 
voorschrijven van medicijnen, controles, het geven 
van voorlichting en adviezen en begeleiding bij 
hartfalen. 
 
4. Werd u geïnformeerd over het 

vermoedelijke verloop van hartfalen? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
5. Kreeg u informatie over de verschillende 

behandelmogelijkheden voor hartfalen? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 
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6.  Hielden de zorgverleners rekening met uw 
 wensen en behoeften? (wat u wilt en nodig 
 heeft) 

 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 
 Niet van toepassing 

 
7. Kon u als u dat wilde, meebeslissen over de 

behandeling voor uw hartfalen? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 
 Niet van toepassing  

 
8. Kon u de vragen stellen die u wilde? 

 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
9. Werden uw naasten betrokken bij de zorg 

die u kreeg? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 
 Weet ik niet 
 Niet van toepassing 

 
10. Zijn er vanuit het ziekenhuis afspraken met 

u gemaakt over wat u moet doen als uw 
klachten plotseling verergeren? 
 Nee 
 Ja 
 Weet ik niet (meer) 

 
11. Kreeg u advies over hoe u met hartfalen zo 

goed mogelijk kunt functioneren? 
(bijvoorbeeld over het uitvoeren van 
dagelijkse bezigheden, aan het werk blijven)  
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  Heeft u in de afgelopen 12 maanden 
onderzoeken gehad vanwege hartfalen? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
 Nee  Ga door naar vraag 13 
 Ja, meten van de bloeddruk 
 Ja, bloedonderzoek 
 Ja, ECG (hartfilm) 
 Ja, echocardiografie (echo van het hart) 
 Ja, inspanningstest (bijvoorbeeld fiets- of 

looptest) 
 Ja, ICD controle (interne defibrillator) 
 Ja, anders namelijk: 

      
  (a.u.b. in blokletters) 
 
13.  Werden de uitslagen met u besproken? 

 Nee, helemaal niet 
 Een beetje 
 Grotendeels 
 Ja, helemaal  

Niet van toepassing, er zijn nog geen 
uitslagen 

 
 
CARDIOLOOG 
 
De volgende vragen gaan specifiek over uw 
cardioloog in [NAAM ZIEKENHUIS].  
 
14. Had de cardioloog genoeg tijd voor u? 

 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
15. Nam de cardioloog u serieus? 

 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
16. Begreep u de uitleg van de cardioloog? 

 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 
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17. Had u vertrouwen in de deskundigheid van 
de cardioloog? 
 Nee, helemaal niet 
 Een beetje 
 Grotendeels 
 Ja, helemaal 

 
18. Vroeg de cardioloog ook of u emotionele 

problemen had die te maken hebben met 
uw hartfalen? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 
 Niet van toepassing 

 
19. Had u steeds dezelfde cardioloog in uw 

ziekenhuis? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
 
(HARTFALEN)VERPLEEGKUNDIGE 
 
De volgende vragen gaan specifiek over uw 
(hartfalen)verpleegkundige in [NAAM ZIEKENHUIS].  
 
20. Had de verpleegkundige genoeg tijd voor 

u? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
21. Nam de verpleegkundige u serieus? 

 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
22. Begreep u de uitleg van de 

verpleegkundige? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
23. Had u vertrouwen in de deskundigheid van 

de verpleegkundige? 
 Nee, helemaal niet 
 Een beetje 
 Grotendeels 
 Ja, helemaal 

 
 

24. Vroeg uw (hartfalen)verpleegkundige naar 
mogelijke emotionele problemen die te 
maken hebben met uw hartfalen? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 
 Niet van toepassing 

 
25. Had u steeds dezelfde 

(hartfalen)verpleegkundige in uw 
ziekenhuis? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
 
LEEFSTIJL 
 
De volgende vragen gaan specifiek over uw leefstijl 
en de ondersteuning en adviezen die u vanuit 
[NAAM ZIEKENHUIS] kreeg. 
 
26. Is bij controle(s) door het ziekenhuis 

gevraagd naar:  
 (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Uw zoutgebruik 
 Uw vochtgebruik 
 Of u zich zo vaak als afgesproken weegt 
 Geen van bovenstaande 
 Niet van toepassing 

 
27. Kreeg u van het ziekenhuis schriftelijke 

informatie over leefstijl? (zoutgebruik, 
vochtgebruik, wegen) 
 Nee 
 Ja 
 Weet ik niet (meer) 

 
28. Kreeg u vanuit het ziekenhuis begeleiding 

of advies over het veranderen van uw 
leefstijl? 
 Nee 
 Ja 
 Weet ik niet (meer) 
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29. Pasten de adviezen over voeding die u van 
het ziekenhuis kreeg bij uw persoonlijke 
situatie? 
 Nee, helemaal niet 
 Een beetje 
 Grotendeels 
 Ja, helemaal 
 Niet van toepassing: ik kreeg elders 

adviezen over voeding 
 Niet van toepassing: ik kreeg geen 

adviezen over voeding 
 
30. Pasten de adviezen over bewegen die u van 

het ziekenhuis kreeg bij uw persoonlijke 
situatie? 
 Nee, helemaal niet 
 Een beetje 
 Grotendeels 
 Ja, helemaal 
 Niet van toepassing: ik kreeg elders 

adviezen over bewegen  
 Niet van toepassing: ik kreeg geen 

adviezen over bewegen 
 
 
ZIEKENHUISOPNAME 
 
De volgende vragen gaan over uw ervaringen met 
opname(s) in [NAAM ZIEKENHUIS] vanwege 
hartfalen in de afgelopen 12 maanden. De vragen 
gaan over opname in verband met plotselinge 
verergering van klachten en over ingrepen en 
operaties vanwege hartfalen. 
 
31. Bent u de afgelopen 12 maanden 

opgenomen in een ziekenhuis vanwege 
hartfalen? 
 Nee  Ga door naar vraag 41 
 Ja 

 
 
Als u in de afgelopen 12 maanden meerdere malen 
bent opgenomen, vult u dan de volgende vragen in 
voor uw laatste ziekenhuisopname. 
 
32. Verwees het ziekenhuis u naar een 

hartrevalidatieprogramma? 
 Nee  Ga door naar vraag 34 
 Ja 
 Niet van toepassing: dit was niet nodig 

 
 
 
 
 
 
 

33. Was het hartrevalidatieprogramma aangepast 
aan uw wensen en mogelijkheden? 
 Nee, helemaal niet 
 Een beetje 
 Grotendeels 
 Ja, helemaal 
 Niet van toepassing 

 
34. Bent u de afgelopen 12 maanden 

opgenomen vanwege een geplande operatie 
in verband met hartfalen?  
 Nee  Ga door naar vraag 39 
 Ja 

  
35. Is verteld wat er tijdens de operatie of 

ingreep precies ging gebeuren?  
 Nee, helemaal niet 
 Een beetje 
 Grotendeels 
 Ja, helemaal 

 
36. Heeft de arts u verteld wat de risico’s van 

de operatie of ingreep waren? 
 Nee, helemaal niet 
 Een beetje 
 Grotendeels 
 Ja, helemaal 

 
37. Kreeg u na ontslag uit het ziekenhuis zo 

snel als u wilde een controle- of 
vervolgafspraak? 
 Nee  
 Ja 

 
38. Is afgesproken bij welke zorgverlener u met 

vragen terecht kunt na de opname? 
 Nee 
 Ja 

 
39. Bent u in de afgelopen 12 maanden in een 

ziekenhuis opgenomen omdat uw klachten 
opeens erger werden?  
 Nee  Ga door naar vraag 41 
 Ja 

 
40. Kon u toen meteen in het ziekenhuis 

terecht? 
 Nee 
 Ja 
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MEDICIJNEN  
 
De volgende vragen gaan over uw ervaringen met 
medicijnen voor hartfalen in de afgelopen 12 
maanden. Het gaat hierbij om ervaringen met [NAAM 
ZIEKENHUIS]. 
 
41. Heeft u in de afgelopen 12 maanden 

medicijnen voor uw hartfalen gebruikt? 
 Nee  Ga door naar vraag 48 
 Ja 

 
42. Kreeg u van het ziekenhuis op een 

begrijpelijke manier uitleg over hoe u de 
medicijnen moet gebruiken? 
 Nee, helemaal niet 
 Een beetje 
 Grotendeels 
 Ja, helemaal 

 
43. Werd aan u gevraagd of het u lukt om de 

medicijnen volgens de voorschriften te 
gebruiken? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
44. Kreeg u van het ziekenhuis uitleg over 

mogelijke bijwerkingen van uw medicijnen? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
45.  Werd aan u gevraagd of u last had van 

bijwerkingen van de medicijnen? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
46.  Dachten de zorgverlener(s) van het 

ziekenhuis met u mee als u problemen had 
met uw medicijnen (bijvoorbeeld 
bijwerkingen of manier van innemen)?  
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 
 Niet van toepassing, ik had geen probleem 

 
 
 
 
 
 

47. Vroegen de zorgverlener(s) van het 
ziekenhuis of u denkt dat de medicijnen 
werken?  
 Nee, helemaal niet  
 Een beetje 
 Grotendeels 
 Ja, helemaal 
 Weet ik niet (meer) 

 
  
BEREIKBAARHEID 
 
De volgende vragen gaan over de bereikbaarheid 
van de afdeling cardiologie in [NAAM ZIEKENHUIS].  
 
48. Was de afdeling cardiologie buiten 

kantooruren (’s avonds, ’s nachts, en in het 
weekend) telefonisch bereikbaar voor 
spoedgevallen? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 
 Niet van toepassing, ik heb niet gebeld voor 

spoedgevallen ‘ 
 
49. Had u in het ziekenhuis één vast 

contactpersoon waar u met uw vragen over 
hartfalen terecht kon? 
 Nee  Ga door naar vraag 51 
 Ja 

 
50. Was uw contactpersoon overdag goed te 

bereiken? (telefonisch of per e-mail) 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 
 Niet van toepassing, ik heb geen contact 

gezocht 
 
 
SAMENWERKING 
 
Deze vragen gaan specifiek over de samenwerking 
tussen verschillende zorgverleners over uw hartfalen.  
 
51. Had u in de afgelopen 12 maanden contact 

met verschillende zorgverleners voor uw 
hartfalen? 
 Nee  Ga door naar vraag 52 
 Ja 
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52.  Waren de zorgverleners op de hoogte van 
uw medische situatie? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
53. Sloot de zorg van de verschillende 

zorgverleners goed op elkaar aan? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 
 Weet ik niet 

 
54. Gaven de zorgverleners u tegenstrijdige 

informatie? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
55. Werkten de zorgverleners in het ziekenhuis 

en de huisarts goed met elkaar samen? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 
 Weet ik niet 
 Niet van toepassing 

 
 
ALGEMEEN OORDEEL 
 
56. Welk cijfer geeft u de zorg voor hartfalen in 

[NAAM ZIEKENHUIS]? Een 0 betekent: heel 
erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend. 
 0 Heel erg slechte zorg  
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 Uitstekende zorg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

57.  Hoe waarschijnlijk is het dat u [NAAM 
ZIEKENHUIS] aan iemand anders met 
chronisch hartfalen zult aanbevelen? Een 0 
betekent: beslist niet aanbevelen. Een 10 
betekent: beslist wel aanbevelen 
 0 Beslist niet aanbevelen 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 Beslist wel aanbevelen 

 
58. Waarvoor zou u het ziekenhuis waar u bent 

behandeld een compliment willen geven? 
 

Let op! Het antwoord op deze vraag wordt 
anoniem doorgegeven aan het ziekenhuis en 
de zorgverzekeraar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (a.u.b. in blokletters) 
 
59. Wat zou u anders willen aan de zorg voor 

mensen met hartfalen in uw ziekenhuis? U 
mag één ding noemen.  

 
Let op! Het antwoord op deze vraag wordt 
anoniem doorgegeven aan het ziekenhuis en 
de zorgverzekeraar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (a.u.b. in blokletters) 
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60. De vragen op deze pagina gaan allemaal over chronisch hartfalen. Wilt u alstublieft géén vragen 
overslaan. Als een vraag niet op u van toepassing is, kunt u het meest rechtse vakje aankruisen 
(n.v.t.). Vul de stelling in de oranje balk aan met de zinnen eronder.  

Door mijn hartprobleem… nooit zelden soms vaak altijd n.v.t. 
…doe ik alles langzamer dan ik zou willen       
…ben ik anderen tot last       
…heb ik weinig energie       
…nemen anderen mij teveel in bescherming       
…ben ik angstig       
…voelt mijn toekomst onzeker       
…is omgaan met familie en vrienden voor mij te druk       
…waardeer ik het leven meer       
Mijn hartprobleem verhindert mij om… nooit zelden soms vaak altijd n.v.t. 
…spontaan iets te doen       
…te eten wat ik wil       
…zorgeloos te leven       
De afgelopen vier weken… nooit zelden soms vaak altijd n.v.t. 
…voelde ik me erg benauwd       
…was ik bang dat er iets met mijn hart zou gebeuren       
…sliep ik slecht door mijn hartprobleem       
…kon ik de dingen doen die ik wilde       
…voelde ik mij veilig door de zorg van het ziekenhuis       
…had ik het gevoel dat elke dag de laatste kon zijn       
Door mijn hartprobleem had ik de afgelopen vier weken…  

nooit 
 

zelden 
 

soms 
 

vaak 
 

altijd 
 

n.v.t. 
…moeite met lopen       
…moeite met fietsen       
…moeite om mij te concentreren       
…moeite met mijn taken in het huis       
…moeite om betaald werk te verrichten       
…moeite om vrijwilligerswerk te doen       
…moeite om van huis te gaan       
…moeite om te genieten van mijn gezin       
…moeite om met familie of vrienden om te gaan       
…moeite om te genieten van het leven       
Door mijn hartprobleem voelde ik mij de afgelopen vier 
weken… 

 
nooit 

 
zelden 

 
soms 

 
vaak 

 
altijd 

 
n.v.t. 

…somber       
…tot weinig in staat       
…prikkelbaar       
…angstig       
Ten slotte… nooit zelden soms vaak altijd n.v.t. 
Mijn zorgverleners houden mij goed in de gaten       
Ik vertrouw er op dat medische hulp op tijd komt als er wat 
met mijn hart gebeurt 

      

Ik vertrouw op de zorg die ik krijg       
Ik kan mijn leven leven zoals ik dat wil       
Ik geniet van het leven       
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61. Hieronder staat een aantal uitspraken over zelfzorg bij hartfalen.  
Het is de bedoeling dat u de vragen beantwoordt door het vakje aan te kruisen dat aangeeft in hoeverre de 
uitspraak op u van toepassing is. Zoals u kunt zien zijn er verschillende antwoordmogelijkheden die tussen 
de ‘helemaal mee eens’ (1) en ‘helemaal mee oneens’ (5) kunnen vallen. Wilt u voor elk van onderstaande 
vragen antwoord geven? 

 helemaal 
mee  
eens 

mee  
eens 

niet mee 
eens,  

niet mee 
oneens 

mee 
oneens 

helemaal 
mee 

oneens 

Ik weeg mezelf iedere dag  ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑ 5 

Als ik toenemend kortademig word, neem ik contact op met 
mijn dokter of verpleegkundige ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑ 5 

Als mijn benen/voeten dikker worden dan gewoonlijk, dan 
neem ik contact op met mijn dokter of verpleegkundige  ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑ 5 

Als ik binnen een week meer dan 2 kilo in gewicht aankom, 
dan neem ik contact op met mijn dokter of verpleegkundige  ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑ 5 

Ik beperk de hoeveelheid vocht die ik drink (ik drink niet meer 
dan 1½-2½ liter per dag) ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑ 5 

Als ik me toenemend vermoeid voel, dan neem ik contact op 
met mijn dokter of verpleegkundige  ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑ 5 

Ik eet zoutbeperkt  ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑ 5 

Ik neem mijn medicatie zoals voorgeschreven  ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑ 5 

Ik doe regelmatig aan lichaamsbeweging  ❑ 1 ❑ 2 ❑ 3 ❑ 4 ❑ 5 
 
62.  Voert u thuis zelf controles uit door uw 

waardes (bloeddruk, gewicht) te 
registreren? 
 Nee  ga door naar vraag 58 
 Ja 

 
63. Geeft u uw waardes (bloeddruk, gewicht 

en/of hartslag) door aan het ziekenhuis? 
 Nee  
 Ja, via internet, computer of telefoon 
 Ja, op papier via een dagboek of 

registratieformulier 
 Ja, anders, namelijk: 

      
  (a.u.b. in blokletters) 
 
64.  Welke gevolgen heeft uw hartfalen voor uw 

dagelijks functioneren? (één antwoord 
mogelijk) 
 Geen last van kortademigheid of 

vermoeidheid 
 Kortademigheid of vermoeidheid bij 

normale lichamelijke activiteit 
 Kortademigheid of vermoeidheid bij 

geringe inspanning 
 Kortademigheid of vermoeidheid bij elke 

inspanning en in rust 
 

65. Wat is uw leeftijd? 
 18 t/m 24 jaar 
 25 t/m 34 jaar 
 35 t/m 44 jaar 
 45 t/m 54 jaar 
 55 t/m 64 jaar 
 65 t/m 74 jaar 
 75 t/m 84 jaar 
 85 jaar of ouder 

 
66. Bent u een man of een vrouw? 

 Man 
 Vrouw 

 
67. Wat is uw burgerlijke staat? 

 Gehuwd/geregistreerd partnerschap 
 Ongehuwd samenwonend 
 Ongehuwd, nooit gehuwd geweest 
 Gescheiden 
 Weduwe/weduwnaar 

 
68. Hoe zou u over het algemeen uw 
 gezondheid noemen? 

 Uitstekend 
 Zeer goed 
 Goed 
 Matig 
 Slecht 
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69. Hoe zou u over het algemeen uw psychische 
gezondheid noemen? 
 Uitstekend 
 Zeer goed 
 Goed 
 Matig 
 Slecht 

 
70.  Heeft u naast hartfalen nog een andere 

ziekte of aandoening? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

   Nee 
   Ja, astma en/of COPD 
   Ja, diabetes (suikerziekte) 
   Ja, andere hart- of vaatziekten 
   Ja, maagklachten 
   Ja, kwaadaardige aandoening of kanker 
   Ja, slecht werkende nieren 
  (nierinsufficiëntie) 
   Ja, bloedarmoede (Anemie) 
   Ja, pulmonale hypertensie/hoge bloeddruk 
  Ja, depressie 
   Ja, andere ziekte of aandoening, namelijk: 

 
   (a.u.b. in blokletters) 
 
71. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 

 Geen opleiding (lager onderwijs: niet 
afgemaakt) 

 Lager onderwijs (basisschool, speciaal 
basisonderwijs) 

 Lager of voorbereidend beroepsonderwijs 
(zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO) 

 Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 
(zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t) 

 Middelbaar beroepsonderwijs en 
beroepsbegeleidend onderwijs (zoals  
MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) 

 Hoger algemeen en voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, 
VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) 

 Hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, HTS, 
HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschap-
pelijk onderwijs) 

 Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 
 Anders, namelijk: 

      
  (a.u.b. in blokletters) 
 
 
 
 
 
 
 
 

72. Wat is het geboorteland van uzelf? 
 Nederland 
 Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
 Suriname 
 Marokko 
 Turkije 
 Duitsland 
 Nederlandse Antillen 
 Aruba 
 Anders, namelijk:  

      
  (a.u.b. in blokletters) 
 
73. Wat is het geboorteland van uw vader? 

 Nederland 
 Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
 Suriname 
 Marokko 
 Turkije 
 Duitsland 
 Nederlandse Antillen 
 Aruba 
 Anders, namelijk: 

      
  (a.u.b. in blokletters) 
 
74. Wat is het geboorteland van uw moeder? 

 Nederland 
 Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
 Suriname 
 Marokko 
 Turkije 
 Duitsland 
 Nederlandse Antillen 
 Aruba 
 Anders, namelijk: 

      
  (a.u.b. in blokletters) 
 
75. Welke taal praat u thuis het meest? 

 Nederlands 
 Fries  
 Nederlands dialect 
 Indonesisch 
 Sranan (Surinaams) 
 Marokkaans-Arabisch 
 Turks 
 Duits 
 Anders, namelijk: 

      
  (a.u.b. in blokletters) 
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76. Heeft iemand u geholpen bij het invullen 
van deze vragenlijst? 
 Nee  Ga door naar vraag 72 
 Ja 

 
77. Hoe heeft die persoon u geholpen? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 
 Heeft de vragen voorgelezen 
 Heeft mijn antwoorden opgeschreven 
 Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord 
 Heeft de vragen in mijn taal vertaald 
 Heeft op een andere manier geholpen, 

namelijk: 
 

  (a.u.b. in blokletters) 
 

78. We willen de vragenlijst blijven verbeteren. 
We horen dan ook graag wat u van de 
vragenlijst vindt. Mist u iets in deze 
vragenlijst? Of heeft u nog opmerkingen of 
tips? Dan kunt u dat hieronder opschrijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (a.u.b. in blokletters) 
 
 
 

 
 
 

HARTELIJK BEDANKT VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST 
Graag deze lijst opsturen in de bijgevoegde antwoordenvelop.  

Een postzegel is niet nodig. 
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Bijlage 3  Verslag resultaten cognitieve interviews 
 
 
 
 
 
 
Nadat de CQ-index Chronisch Hartfalen in overleg met de begeleidingscommissie was 
aangepast en toegespitst op de ziekenhuiszorg (zie paragraaf 2.1) is de vragenlijst in juli 
2014 uitgetest door middel van cognitieve interviews. Het doel van deze interviews was 
om na te gaan of de vragen en de antwoorden begrijpelijk zijn voor de doelgroep of de 
opbouw van de vragenlijst logisch is en of er wellicht vragen en/of 
antwoordmogelijkheden ontbreken. Tijdens cognitieve interviews wordt de vragenlijst 
aan patiënten voorgelegd met de vraag om hardop denkend de vragenlijst in te vullen 
(thinking aloud; Willis, 2005). Hiermee wordt het gedachteproces van de deelnemer 
inzichtelijk. Er wordt doorgevraagd wanneer het vermoeden bestaat dat er iets niet 
duidelijk is voor de deelnemer (probing methode). De cognitieve interviews vonden 
plaats in twee ronden, waarbij de vragenlijst tussentijds is aangepast. Zie paragraaf 2.2 
voor een uitgebreidere beschrijving van de methode en de kenmerken van de 
geïnterviewden. 
 
De problemen die in beiden ronden werden gerapporteerd, hebben we met behulp van het 
scoringssysteem van Willis gecategoriseerd (Willis, 2005). Dit scoringssysteem maakt 
onderscheid in de clusters duidelijkheid, kennis, assumpties, antwoordcategorieën, 
gevoelig, instructies en opmaak. Zie tabel B3.1 voor een beschrijving van de clusters. 
 
 
Tabel B3.1 Classificatieschema probleemvragen (Willis 1999; 2009) 
 
code cluster subcategorieën omschrijving 

A Duidelijkheid  Formulering, technische term, 
vaag, gebrek aan referentieperiode 

Problemen met de interpretatie of 
betekenis van een vraag 

B Kennis Kennis, herinnering, berekening Niet in staat zijn vraag te 
beantwoorden door ontbrekende 
kennis, moeite met herinnering of 
berekening 

C Assumpties Onjuiste assumpties, 
onderliggende logica 

Problemen met assumpties of 
onderliggende logica 

D Antwoordcategorieën Ontbrekend, mismatch vraag – 
antwoord, vaag, open vraag, 
overlap, onlogische volgorde 

Problemen met de 
antwoordcategorieën 
 

E Gevoelig Sensitieve inhoud (algemeen), 
sensitieve formulering (specifiek), 
sociaal acceptabel 

Sensitieve/kwetsende inhoud of niet 
neutrale bewoording 

F Instructies - Problemen met instructies en/of 
uitleg 

G Opmaak - Problemen met de opmaak of 
volgorde van de vragen 
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In de eerste ronde werden er 82 problemen genoemd door de deelnemers en in de tweede 
ronde 25. Veruit de meeste problemen hadden te maken met de (on)duidelijkheid van 
vragen. Ook was er een aantal problemen dat onder de clusters ‘antwoordcategorieën’ en 
‘assumpties’ geschaard kan worden. De clusters ‘ontbrekende kennis’, ‘gevoelige vragen’ 
en ‘onduidelijke instructies’ kwamen niet naar voren.  
 
Onduidelijke of lastige formuleringen (cluster duidelijkheid) 
Sommige vragen bleken voor deelnemers te moeilijk geformuleerd. Soms gaf een 
deelnemer dit aan door te vragen wat er met deze vraag werd bedoeld. In andere gevallen 
begrepen deelnemers een vraag niet goed, terwijl iemand dan toch een antwoord 
aankruiste.  
 
Een voorbeeld betrof de term LVEF –onderzoek (Linker Ventrikel Ejectiefractie). Dit 
werd niet door iedereen begrepen. Deze term is vervangen door ‘ECG (hartfilmpje)’. Ook 
waren er enkele problemen met de vraag of de cardioloog/verpleegkundige aandacht had 
voor emotionele problemen. Sommige deelnemers dachten dat de vraag was of er bij hen 
sprake was van emotionele problemen. Deze vraag is verduidelijkt door de formulering 
aan te passen: “Vroeg de cardioloog/verpleegkundige ook of u emotionele problemen had 
die te maken hebben met uw hartfalen?”. 
 
Andere problemen met vragen waren eenvoudig op te lossen door bepaalde woorden te 
accentueren. Een voorbeeld was de vraag “Pasten de beweegadviezen die u in het 
ziekenhuis kreeg bij uw persoonlijke situatie?”. Deze vraag kwam eenmaal voor over 
beweegadviezen en eenmaal over voedingsadviezen. Het verschil tussen de vragen was 
niet voor iedereen duidelijk. Bij deze vragen zijn de woorden voeding en bewegen 
onderstreept. Hiermee werd dit probleem opgelost. Tevens is de vraag simpeler 
geformuleerd: Paste de begeleiding bij [voeding/beweging] die u van het ziekenhuis 
kreeg bij uw persoonlijke situatie?. Bij de vraag of men schriftelijke informatie kreeg 
over een bepaald onderwerp, was er een patiënt die het woord schriftelijke over het hoofd 
zag. Hierdoor dacht diegene dat de vraag was of er in het algemeen informatie werd 
verstrekt. Ook dit probleem is opgelost door het woord schriftelijke te onderstrepen.  
 
Een ander voorbeeld: bij de vraag ‘Kreeg u in het ziekenhuis ondersteuning of 
begeleiding in het veranderen van uw leefstijl?’ gaf een deelnemer aan dat hij eerder 
adviezen kreeg, maar geen begeleiding. Dit resulteerde in de volgende formulering: 
‘Kreeg u in het ziekenhuis begeleiding of advies in het veranderen van uw leefstijl?’ 
 
Er zijn enkele opmerkingen geplaatst over de vraag of er aandacht was voor partner of 
familieleden. Hiermee waren twee problemen. Ten eerste wist een deelnemer niet wie er 
dan aandacht zou moeten hebben (deze persoon had geen naasten of familieleden meer). 
En ten tweede wisten sommige deelnemers niet zeker of er aandacht was. Deze vraag is 
aangepast door te vragen of naasten betrokken werden bij de behandeling.  
 
Onderliggende assumpties  
Wanneer deelnemers verkeerde aannames maken, denken zij dat ze de vraag goed 
begrijpen, maar dit is in feite niet zo. Bijvoorbeeld bij de vraag ‘Voert u thuis zelf 
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controles uit door uw waardes (bloeddruk, gewicht) te registreren en door te geven aan 
uw zorgverlener(s)?’ interpreteerde een deelnemer alsof dit over diabetes ging. Voor 
hartfalen gaf deze deelnemer echter niets door. Deze persoon maakte dus de verkeerde 
aanname. Ook wanneer een patiënt met meer zorgverleners contact heeft gehad dan alleen 
de zorgverleners in het ziekenhuis (bijvoorbeeld de huisarts), konden er problemen 
ontstaan. Bijvoorbeeld de vraag ‘Dachten de zorgverlener(s) met u mee als u problemen 
had met uw medicijnen (bijvoorbeeld bijwerkingen of manier van innemen)?’ is 
gewijzigd in ‘Dachten de zorgverlener(s) van het ziekenhuis met u mee als u problemen 
had met uw medicijnen (bijvoorbeeld bijwerkingen of manier van innemen)?’. Ook was 
de term poli bij een deelnemer niet volledig duidelijk. Dit betrof de vraag over of men op 
de poli ondersteuning of begeleiding kreeg op het gebied van leefstijlverandering. Een 
deelnemer had dit van de huisarts gekregen, en vulde deze vraag zodanig in. In deze 
vraag is de term ‘poli’ gewijzigd in ‘ziekenhuis’. 
 
Onduidelijke of missende antwoordcategorieën 
In dit cluster vallen alle problemen die deelnemers hadden met de antwoordcategorieën. 
Bijvoorbeeld bij het ontbreken of het niet duidelijk zijn van een categorie. Een 
onduidelijke categorie was bijvoorbeeld de term verpleegkundig specialist in vraag 3. Het 
verschil tussen een verpleegkundig specialist en (hartfalen)verpleegkundige was niet 
helemaal duidelijk, dus de antwoordcategorie verpleegkundig specialist is verwijderd. 
Een ander voorbeeld was de vraag ‘Kon u als u dat wilde, meebeslissen over de 
behandeling voor uw hartfalen?’. Deelnemers gaven aan dat ze niet wilde meebeslissen of 
dat er niets te beslissen viel. Hier is de categorie ‘niet van toepassing’ toegevoegd.  
 
Overige problemen 
In deze cluster vallen problemen die niet direct in de andere categorieën horen. Een 
deelnemer had een opmerking over de aanbevelingsvraag. Deze was als volgt 
geformuleerd: ‘Hoe waarschijnlijk is het dat u [naam ziekenhuis] voor de behandeling 
van chronisch hartfalen bij een vriend of collega zult aanbevelen?’. De deelnemer vond 
het een vreemde vraag omdat hij niet iemand hartfalen aanbeveelt. Deze vraag is 
aangepast door ‘vriend of collega’ te vervangen met ‘iemand anders met chronisch 
hartfalen’. 
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Bijlage 4  Vragen met een hoog percentage niet-
bruikbare antwoorden 

 
 
 
 
 
Naast de vragen die door meer dan 10% onterecht niet waren ingevuld (zie paragraaf 
3.3.1), zijn er ook vragen die een hoog percentage niet-bruikbare antwoorden hebben. 
Onder een niet-bruikbaar antwoord verstaan we ontbrekende waarden (al dan niet terecht) 
en antwoorden die niet aangeven in hoeverre iemand een positieve of negatieve ervaring 
heeft met een aspect zoals ‘niet van toepassing’ en ‘weet niet’. Een hoog percentage 
terecht niet ingevulde vraag en een hoog percentage ‘niet van toepassing’ geeft aan dat 
veel mensen geen ervaring hebben met een bepaald aspect van de zorg, wat een reden kan 
zijn om de vraag te verwijderen. De vragen met een hoog percentage bij de 
antwoordcategorie ‘weet niet’ komen in aanmerking voor verwijdering, zouden 
duidelijker geformuleerd of verplaatst kunnen worden.  
 
Tabel B4.1 geeft een overzicht van de vragen met in totaal meer dan 20% niet-bruikbare 
antwoorden. Deze vragen zijn niet meegenomen in de uitvoering van de factoranalyse, 
omdat dat het aantal respondenten in de analyse te veel omlaag zou halen. Het blijkt dat 
met name de vragen over ziekenhuisopname, samenwerking tussen zorgverleners, 
adviezen, gedeelde besluitvorming, en het geven van zorg op maat een hoog percentage 
niet-bruikbare antwoorden hadden. 
 
 
Tabel B4.1 Vragen met meer dan 20% niet-bruikbare antwoorden 
 
# vraag % 

missing 
%  

n.v.t 
%  

weet 
niet 

% 
totaal 

35 Is verteld wat er tijdens de operatie of ingreep precies ging gebeuren?  3,4 86,0 - 89,4 

36 Heeft de arts u verteld wat de risico’s van de operatie of ingreep waren? 3,3 86,0 - 89,3 

38 Is afgesproken bij welke zorgverlener u met vragen terecht kunt na de 
opname? 

3,3 86,0  89,3 

37 Kreeg u na ontslag uit het ziekenhuis zo snel als u wilde een controle- of 
vervolgafspraak? 

2,9 86,0 - 88,9 

40 Kon u toen meteen in het ziekenhuis terecht? 2,8 81,4 - 84,3 

32 Verwees het ziekenhuis u naar een hartrevalidatieprogramma? 4,3 68,7 - 73,0 

34 Bent u de afgelopen 12 maanden opgenomen vanwege een geplande 
operatie in verband met hartfalen? 

3,3 68,7 - 72,0 

39 Bent u in de afgelopen 12 maanden in een ziekenhuis opgenomen omdat 
uw klachten opeens erger werden? 

2,9 68,7 - 71,6 

48 Was de afdeling cardiologie buiten kantooruren telefonisch bereikbaar 1,7 69,4 - 71,1 
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# vraag % 
missing 

%  
n.v.t 

%  
weet 
niet 

% 
totaal 

voor spoedgevallen? 

53 Sloot de zorg van de verschillende zorgverleners goed op elkaar aan? 3,6 57,7 4,7 66,0 

54 Gaven de zorgverleners u tegenstrijdige informatie? 3,3 57,7 - 61,0 

52 Waren de zorgverleners op de hoogte van uw medische situatie? 3,2 57,7 - 60,9 

29 Pasten de adviezen over voeding die u van het ziekenhuis kreeg bij uw 
persoonlijke situatie? 

2,6 46,2 - 48,8 

30 Pasten de adviezen over bewegen die u van het ziekenhuis kreeg bij uw 
persoonlijke situatie? 

7,3 34,5 - 41,8 

55 Werkten de zorgverleners in het ziekenhuis en de huisarts goed met 
elkaar samen? 

2,3 5,1 33,9 41,4 

46 Dachten de zorgverlener(s) van het ziekenhuis met u mee als u 
problemen had met uw medicijnen? 

3,8 36,3 - 40,1 

24 Vroeg uw (hartfalen)verpleegkundige naar mogelijke emotionele 
problemen die te maken hebben met uw hartfalen? 

14,1 18,2 - 32,3 

50 Was uw contactpersoon overdag goed te bereiken?  1,3 25,8 - 27,1 

7 Kon u als u dat wilde, meebeslissen over de behandeling voor uw 
hartfalen? 

6,3 20,9 - 27,2 

47 Vroegen de zorgverlener(s) van het ziekenhuis of u denkt dat de 
medicijnen werken? 

4,9 - 19,4 24,3 

6 Hielden de zorgverleners rekening met uw wensen en behoeften? 3,4 19,8 - 23,2 

33 Was het hartrevalidatieprogramma aangepast aan uw wensen en 
mogelijkheden? 

6,1 15,9 - 22,0 

28 Kreeg u vanuit het ziekenhuis begeleiding of advies over het veranderen 
van uw leefstijl? 

8,1 - 12,8 20,9 
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Bijlage 5 Vergelijking van verschillende casemix 
modellen in multilevel analyse 

 
 
 
 
 
Om te bepalen met welke persoonskenmerken we rekening moeten houden bij het 
vergelijken van de ziekenhuizen, hebben we verschillende casemix modellen uitgevoerd. 
Tabel B5.1 toont de multilevel analyse voor deze modellen. In de tabel wordt de LR-test 
getoond. Hiermee wordt getoetst wat de invloed is van de gebruikte casemix variabelen. 
De LR-test toetst of het betreffende model significant beter voorspelt dan het voorgaande 
model. Voor een zuivere vergelijking van modellen zijn respondenten met missende 
waarden op een van de casemix variabelen verwijderd.  
 
De volgende casemix modellen zijn berekend: 
 
Model 0:  Model zonder casemixvariabelen 
Model 1:  Leeftijd, opleiding, ervaren gezondheid, ervaren geestelijke gezondheid en 

geslacht 
Model 2:  Leeftijd, opleiding, ervaren gezondheid, ervaren geestelijke gezondheid, 

geslacht en ernst van de aandoening 
Model 3:  Leeftijd, opleiding, ervaren gezondheid, ervaren geestelijke gezondheid, 

geslacht, ernst van de aandoening en aantal andere aandoeningen 
 
Tabel B5.1 laat zien dat voor bijna alle schalen en losse vragen de casemixvariabelen uit 
model 1 significant van invloed zijn. Voor zowel model 2 als model 3 geldt dat er drie 
schalen/vragen zijn die significant beter worden voorspeld dan in het voorgaande model. 
Het bleek dat 52 patiënten de vraag over het hebben van een andere aandoening niet 
hadden ingevuld, waardoor zij niet meegenomen konden worden in de multilevel 
analyses. Gezien de beperkte toegevoegde waarde van deze vraag, hebben we besloten 
om het aantal andere aandoeningen buiten beschouwing te laten bij het vergelijken van de 
ziekenhuizen. De resultaten in hoofdstuk 3 geven de resultaten weer van model 2. Deze 
zijn gebaseerd op het vergelijken van de ervaringen van een vrouw van 71 met een 
middelhoge opleiding, een goede zelf gewaardeerde algemene en psychische gezondheid 
en geclassificeerd in NYHA categorie 3. 

 
 

  



74 CQ-index Chronisch Hartfalen, NIVEL 2015 

Tabel B5.1 Invloed van casemixvariabelen op de schalen en losse vragena in de 
multilevel analyse 

 
schaal/vraag LR-test 

model 1 vs  
model 0* 

LR-test 
model 2 vs  

model 1 

LR-test 
model 3 vs  

model 2 

Schalen    
informatie-uitwisseling  29,0* 1,6 2,9 
cardioloog 62,1* 6,9 0,7 
hartfalenverpleegkundige 25,1* 12,6* 1,3 
poliklinische zorg 38,5* 3,5 4,5* 
medicijngebruik 20,6* 3,4 1,6 
samenwerking 50,3* 1,2 0,2 
    
Losse vragen    
waarderingscijfer 66,2* 6,4 5,6* 
aanbevelingsvraag 63,9* 12,0* 4,6* 
Had u steeds dezelfde cardioloog in uw ziekenhuis? 27,8* 2,2 0,3 
Was de afdeling cardiologie buiten kantooruren telefonisch 

bereikbaar voor spoedgevallen? 
9,16 3,4 0,1 

Had u in het ziekenhuis een vast contactpersoon waar u met al uw 
vragen over hartfalen terecht kon? 

12,6 1,3 0,6 

Sloot de zorg van de verschillende zorgverleners goed op elkaar 
aan? 

44,0* 2,3 0,1 

Had u in de afgelopen 12 maanden contact met verschillende 
zorgverleners voor uw hartfalen? 

20,6 11,9* 1,7 

a  de resultaten worden enkel weergegeven voor de losse vragen waarvoor we significante verschillen 
vonden tussen ziekenhuizen 

* p<0,05 
Model 0=zonder casemix variabelen; model 1= leeftijd, opleiding, ervaren gezondheid, ervaren geestelijke 
gezondheid en geslacht; model 2=casemixvariabelen leeftijd, opleiding, ervaren gezondheid, ervaren 
geestelijke gezondheid, geslacht en ernst van de aandoening; model 3 is casemixvariabelen leeftijd, opleiding, 
ervaren gezondheid, ervaren geestelijke gezondheid, geslacht, ernst van de aandoening en aantal andere 
aandoeningen. 
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TOELICHTING 
 
Deze vragenlijst gaat over uw ervaringen met de zorg bij hartfalen. Wij stellen het zeer op prijs als u deze 
vragenlijst wilt invullen. Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als u ervoor kiest om deze vragenlijst niet 
in te vullen, zet u dan in dit vakje  een kruisje en stuurt u de vragenlijst terug in de antwoordenvelop. Een 
postzegel is niet nodig.  
 
De vragenlijst wordt anoniem verwerkt; dit betekent dat niemand weet welke antwoorden u heeft gegeven. Het wel 
of niet meedoen heeft geen enkel gevolg voor de zorg die u krijgt. 
 
U ziet een nummer op de voorpagina van deze vragenlijst staan. Dit nummer wordt ALLEEN gebruikt om te weten 
of u uw vragenlijst heeft teruggestuurd, zodat we u geen herinneringen hoeven te sturen.  
 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met [CONTACTGEGEVENS]. 

 

INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST 
 
♦ Er zijn geen goede of foute antwoorden. 
 
♦ Het is niet de bedoeling om de vragenlijst aan iemand anders door te geven. Het is belangrijk dat de vragen 

worden beantwoord door de persoon die op de begeleidende brief staat vermeld. 
 
♦ De vragen kunt u beantwoorden door een kruisje te zetten in het vakje van uw keuze of uw antwoord in 

blokletters op te schrijven in de daarvoor bestemde ruimte. Uw antwoorden worden met behulp van een 
computer ingelezen. Kruisjes en antwoorden die buiten de vakjes staan worden door dit apparaat niet gezien. 

 
♦ Bij sommige vragen kunt u zelf een antwoord opschrijven in plaats van aankruisen. Wilt u dit met blokletters 

doen in het aangewezen vakje. 
 
♦ Soms mag u een bepaalde vraag of groep vragen in deze vragenlijst overslaan. In dat geval ziet u een pijl met 

informatie over welke vraag u daarna moet beantwoorden, op de volgende manier:  
 
  Nee  Ga door naar vraag … 

  Ja  
 
♦ Heeft u een antwoord ingevuld, maar wilt u dat nog veranderen, zet het ingevulde hokje dan tussen haakjes en 

kruis een ander antwoord aan, op de volgende manier: 
 

 ( ) Nee (verkeerd ingevuld) 
  Ja 
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INTRODUCTIE 
 
Hartfalen is een aandoening waarbij de 
pompwerking van het hart is verminderd. Dit kan 
leiden tot kortademigheid en vermoeidheid, in rust of 
bij inspanning.  
 
Deze vragenlijst gaat over de zorg die u voor hartfalen 
heeft ontvangen in de afgelopen 12 maanden van 
[NAAM ZIEKENHUIS]. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om 
onderzoek en diagnostiek, behandeling, controles, 
gebruik van medicijnen en begeleiding. 
 
1.  Wanneer vertelde uw arts dat u chronisch 

hartfalen heeft?  
 Ik heb geen chronisch hartfalen  Deze 

vragenlijst is niet op u van toepassing. 
Wilt u zo vriendelijk zijn de vragenlijst 
terug te sturen in de bijgevoegde 
antwoordenvelop? Een postzegel is niet 
nodig. 

 Minder dan 12 maanden geleden 
 Tussen 1 en 5 jaar geleden 
 Tussen 5 en 10 jaar geleden 
 Tussen 10 en 15 jaar geleden 
 Meer dan 15 jaar geleden  
 Weet ik niet (meer)  
 

2.  Heeft u de afgelopen 12 maanden zorg 
ontvangen voor hartfalen in [NAAM 
ZIEKENHUIS]? (controles, onderzoek, 
behandeling, medicijnen, begeleiding) 
 Nee  Deze vragenlijst is niet op u van 

toepassing. Wilt u zo vriendelijk zijn de 
vragenlijst terug te sturen in de 
bijgevoegde antwoordenvelop? Een 
postzegel is niet nodig. 

 Ja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Met welke zorgverleners heeft u in de 
afgelopen 12 maanden contact gehad voor 
uw hartfalen? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 
 Cardioloog 
 (Hartfalen)verpleegkundige 
 Huisarts 
 Praktijkondersteuner huisarts (POH) 
 Apotheker of assistent 
 Internist 
 Fysiotherapeut 
 Diëtist 
 Maatschappelijk werker  
 Psycholoog 
 Psychiater 
 Ergotherapeut 
 Revalidatiearts 
 Thuiszorgmedewerker  
 Bedrijfsarts 
 Andere zorgverlener, namelijk: 

      
  (a.u.b. in blokletters) 
 
 
POLIKLINISCHE ZORG 
 
De volgende vragen gaan over uw ervaringen met de 
zorg voor hartfalen in de afgelopen 12 maanden op 
de polikliniek op de afdeling cardiologie van 
[NAAM ZIEKENHUIS]. Deze zorg bestaat uit het 
voorschrijven van medicijnen, controles, het geven 
van voorlichting en adviezen en begeleiding bij 
hartfalen. 
 
4. Werd u geïnformeerd over het 

vermoedelijke verloop van hartfalen? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
5. Kreeg u informatie over de verschillende 

behandelmogelijkheden voor hartfalen? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
6. Kon u als u dat wilde, meebeslissen over de 

behandeling voor uw hartfalen? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 
 Niet van toepassing  
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7. Kon u de vragen stellen die u wilde? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
8. Betrokken de zorgverleners uw naasten bij 

de zorg die u kreeg voor uw hartfalen? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 
 Weet ik niet 
 Niet van toepassing 

 
9. Zijn er vanuit het ziekenhuis afspraken met 

u gemaakt over wat u moet doen als uw 
klachten plotseling verergeren? 
 Nee 
 Ja 
 Weet ik niet (meer) 

 
10. Kreeg u advies over hoe u met hartfalen zo 

goed mogelijk kunt functioneren? 
(bijvoorbeeld over het uitvoeren van 
dagelijkse bezigheden, aan het werk blijven)  
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
11.  Heeft u in de afgelopen 12 maanden 

onderzoeken gehad vanwege hartfalen? 
(meerdere antwoorden mogelijk) 
 Nee  Ga door naar vraag 13 
 Ja, meten van de bloeddruk 
 Ja, bloedonderzoek 
 Ja, ECG (hartfilm) 
 Ja, echocardiografie (echo van het hart) 
 Ja, inspanningstest (bijvoorbeeld fiets- of 

looptest) 
 Ja, ICD controle (interne defibrillator) 
 Ja, anders namelijk: 

      
  (a.u.b. in blokletters) 
 
12.  Kreeg u een begrijpelijke uitleg over de 

uitslagen van de onderzoeken?  
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 
 Niet van toepassing, er zijn nog geen 

uitslagen 
 Niet van toepassing, ik kreeg geen uitleg 

 

13. Verwees de cardioloog u naar een 
hartrevalidatieprogramma? 
 Nee  Ga door naar vraag 15 
 Ja 
 Niet van toepassing: dit was niet nodig  

Ga door naar vraag 15 
 
14.  Was het hartrevalidatieprogramma 

aangepast aan uw wensen en 
mogelijkheden? 
 Nee, helemaal niet 
 Een beetje 
 Grotendeels 
 Ja, helemaal 

 
 
CARDIOLOOG 
 
De volgende vragen gaan over uw ervaringen in de 
afgelopen 12 maanden met de cardioloog in [NAAM 
ZIEKENHUIS] .  
 
15. Heeft de cardioloog genoeg tijd voor u? 

 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
16. Neemt de cardioloog u serieus? 

 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
17. Begrijpt u de uitleg van de cardioloog? 

 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
18. Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van 

de cardioloog? 
 Nee, helemaal niet 
 Een beetje 
 Grotendeels 
 Ja, helemaal 

 
19. Vraagt de cardioloog naar mogelijke 

emotionele problemen die te maken hebben 
met uw hartfalen? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 
 Niet van toepassing 
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20. Heeft u steeds dezelfde cardioloog in uw 
ziekenhuis? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
 
(HARTFALEN)VERPLEEGKUNDIGE 
 
De volgende vragen gaan over uw ervaringen in de 
afgelopen 12 maanden met de 
(hartfalen)verpleegkundige in [NAAM ZIEKENHUIS].  
 
21.  Heeft u in de afgelopen 12 maanden contact 

gehad met een (hartfalen)verpleegkundige 
voor uw hartfalen? 
 Nee  Ga door naar vraag 28 
 Ja 

 
22. Heeft de verpleegkundige genoeg tijd voor u? 

 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
23. Neemt de verpleegkundige u serieus? 

 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
24. Begrijpt u de uitleg van de verpleegkundige? 

 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
25. Heeft u vertrouwen in de deskundigheid van 

de verpleegkundige? 
 Nee, helemaal niet 
 Een beetje 
 Grotendeels 
 Ja, helemaal 

 
26. Vraagt uw (hartfalen)verpleegkundige naar 

mogelijke emotionele problemen die te 
maken hebben met uw hartfalen? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 
 Niet van toepassing 

 
 
 

27. Heeft u steeds dezelfde 
(hartfalen)verpleegkundige in uw 
ziekenhuis? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
 
LEEFSTIJL 
 
De volgende vragen gaan over de informatie over 
een gezonde leefstijl en begeleiding die u hierbij 
vanuit [NAAM ZIEKENHUIS] kreeg in de afgelopen 
12 maanden. Bij leefstijl kunt u denken aan wat u eet 
en drinkt, of u rookt en uw dagelijkse beweging.  
 
28. Is bij controle(s) door het ziekenhuis 

gevraagd naar:  
 (meerdere antwoorden mogelijk) 

 Uw zoutgebruik 
 Uw vochtgebruik 
 Hoe vaak u zich weegt 
 Uw dagelijkse beweging 
 Geen van bovenstaande 
 Niet van toepassing 

 
29. Kreeg u van het ziekenhuis schriftelijke 

informatie over leefstijl? (zoutgebruik, 
vochtgebruik, bewegen) 
 Nee 
 Ja 
 Weet ik niet (meer) 

 
30. Paste de begeleiding van het ziekenhuis bij 

uw voedingspatroon bij uw persoonlijke 
situatie? 
 Nee, helemaal niet 
 Een beetje 
 Grotendeels 
 Ja, helemaal 
 Niet van toepassing: ik kreeg ergens 

anders begeleiding bij voeding 
 Niet van toepassing: ik kreeg geen 

begeleiding bij voeding 
 
31. Paste de begeleiding van het ziekenhuis bij 

uw beweegpatroon bij uw persoonlijke 
situatie? 
 Nee, helemaal niet 
 Een beetje 
 Grotendeels 
 Ja, helemaal 
 Niet van toepassing: ik kreeg ergens 

anders begeleiding bij bewegen  
 Niet van toepassing: ik kreeg geen 

begeleiding bij bewegen 
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ZIEKENHUISOPNAME 
 
De volgende vragen gaan over uw ervaringen met 
opname(s) in [NAAM ZIEKENHUIS] vanwege 
hartfalen in de afgelopen 12 maanden. De vragen 
gaan over ingrepen en operaties vanwege hartfalen 
en over opname in verband met plotselinge 
verergering van klachten . 
 
32. Bent u de afgelopen 12 maanden 

opgenomen in een ziekenhuis vanwege 
hartfalen? 
 Nee  Ga door naar vraag 40 
 Ja 

 
 
Als u in de afgelopen 12 maanden meerdere malen 
bent opgenomen, vult u dan de volgende vragen in 
voor uw laatste ziekenhuisopname. 
 
33. Bent u de afgelopen 12 maanden 

opgenomen vanwege een geplande operatie 
in verband met hartfalen?  
 Nee  Ga door naar vraag 38 
 Ja 

  
34. Is verteld wat er tijdens de operatie of 

ingreep precies ging gebeuren?  
 Nee, helemaal niet 
 Een beetje 
 Grotendeels 
 Ja, helemaal 

 
35. Heeft de arts u verteld wat de risico’s van 

de operatie of ingreep waren? 
 Nee, helemaal niet 
 Een beetje 
 Grotendeels 
 Ja, helemaal 

 
36. Kreeg u na ontslag uit het ziekenhuis zo 

snel als u wilde een controle- of 
vervolgafspraak? 
 Nee  
 Ja 

 
37. Is afgesproken bij welke zorgverlener u met 

vragen terecht kunt na de opname? 
 Nee 
 Ja 

 
38. Bent u in de afgelopen 12 maanden in een 

ziekenhuis opgenomen omdat uw klachten 
erger werden?  
 Nee  Ga door naar vraag 40 
 Ja 

 

39. Kon u toen meteen in het ziekenhuis 
terecht? 
 Nee 
 Ja 

 
 
MEDICIJNEN  
 
De volgende vragen gaan over uw ervaringen met 
medicijnen voor hartfalen in de afgelopen 12 
maanden. Het gaat hierbij om ervaringen met [NAAM 
ZIEKENHUIS]. 
 
40. Heeft u in de afgelopen 12 maanden 

medicijnen voor uw hartfalen gebruikt? 
 Nee  Ga door naar vraag 45 
 Ja 

 
41. Kreeg u van het ziekenhuis op een 

begrijpelijke manier uitleg over hoe u de 
medicijnen moet gebruiken? 
 Nee, helemaal niet 
 Een beetje 
 Grotendeels 
 Ja, helemaal 

 
42. Werd aan u gevraagd of het u lukt om de 

medicijnen volgens de voorschriften te 
gebruiken? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
43. Kreeg u van het ziekenhuis uitleg over 

mogelijke bijwerkingen van uw medicijnen? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
44.  Werd aan u gevraagd of u last had van 

bijwerkingen van de medicijnen? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 
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BEREIKBAARHEID 
 
De volgende vragen gaan over de bereikbaarheid 
van de afdeling cardiologie in [NAAM ZIEKENHUIS] 
in de afgelopen 12 maanden.  
 
45. Was de afdeling cardiologie buiten 

kantooruren (’s avonds, ’s nachts, en in het 
weekend) telefonisch bereikbaar voor 
spoedgevallen? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 
 Niet van toepassing, ik heb niet gebeld voor 

spoedgevallen ‘ 
 
46. Had u in het ziekenhuis één vast 

contactpersoon waar u met uw vragen over 
hartfalen terecht kon? 
 Nee  Ga door naar vraag 48 
 Ja 

 
47. Was uw contactpersoon overdag goed te 

bereiken? (telefonisch of per e-mail) 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 
 Niet van toepassing, ik heb geen contact 

gezocht 
 
 
SAMENWERKING 
 
Deze vragen gaan over de samenwerking tussen 
verschillende zorgverleners over uw hartfalen in de 
afgelopen 12 maanden.  
 
48. Had u in de afgelopen 12 maanden contact 

met meer dan één zorgverlener voor uw 
hartfalen? 
 Nee  Ga door naar vraag 53 
 Ja 

 
49.  Waren de verschillende zorgverleners op  
 de hoogte van uw medische situatie? 

 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
 
 
 
 
 

50. Sloot de zorg van de verschillende 
zorgverleners goed op elkaar aan? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 
 Weet ik niet 

 
51. Gaven de zorgverleners u tegenstrijdige 

informatie? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 

 
52. Werkten de zorgverleners in het ziekenhuis 

en de huisarts goed met elkaar samen? 
 Nooit 
 Soms 
 Meestal 
 Altijd 
 Weet ik niet 
 Niet van toepassing 

 
 
ALGEMEEN OORDEEL 
 
53. Welk cijfer geeft u de zorg voor hartfalen in 

[NAAM ZIEKENHUIS]? Een 0 betekent: heel 
erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend. 
 0 Heel erg slechte zorg  
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 Uitstekende zorg 

 
54.  Hoe waarschijnlijk is het dat u [NAAM 

ZIEKENHUIS] aan iemand anders met 
chronisch hartfalen zult aanbevelen? Een 0 
betekent: beslist niet aanbevelen. Een 10 
betekent: beslist wel aanbevelen 
 0 Beslist niet aanbevelen 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 Beslist wel aanbevelen 
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55. Waarvoor zou u het ziekenhuis een 
compliment willen geven? 

 
[INDIEN VAN TOEPASSING VOLGENDE 
PASSAGE TOEVOEGEN]  
Let op! Het antwoord op deze vraag wordt 
anoniem doorgegeven aan het ziekenhuis en de 
zorgverzekeraar. 
 
 
 
 
 
 

 (a.u.b. in blokletters) 
 
56. Wat zou u anders willen aan de zorg voor 

mensen met hartfalen in het ziekenhuis? U 
mag één ding noemen.  

 
[INDIEN VAN TOEPASSING VOLGENDE 
PASSAGE TOEVOEGEN]  
Let op! Het antwoord op deze vraag wordt 
anoniem doorgegeven aan het ziekenhuis en de 
zorgverzekeraar. 
 
 
 
 
 
 

 (a.u.b. in blokletters) 
 
 
OVER UZELF 
 
57.  Voert u thuis zelf controles uit door uw 

waardes (bloeddruk, gewicht) te 
registreren? 
 Nee  ga door naar vraag 58 
 Ja 

 
58. Geeft u uw waardes (bloeddruk, gewicht 

en/of hartslag) door aan de zorgverleners 
van het ziekenhuis? 
 Nee  
 Ja, via internet, computer of telefoon 
 Ja, op papier bij het volgende bezoek aan 

de poli 
 Ja, anders, namelijk: 

      
  (a.u.b. in blokletters) 
 
 
 

59.  Welke gevolgen heeft uw hartfalen voor uw 
dagelijks functioneren? (één antwoord 
mogelijk) 
 Geen last van kortademigheid of 

vermoeidheid 
 Kortademigheid of vermoeidheid bij forse 

inspanning 
 Kortademigheid of vermoeidheid bij matige 

inspanning 
 Kortademigheid of vermoeidheid bij lichte 

inspanning en in rust 
 

60. Wat is uw leeftijd? 
 18 t/m 24 jaar 
 25 t/m 34 jaar 
 35 t/m 44 jaar 
 45 t/m 54 jaar 
 55 t/m 64 jaar 
 65 t/m 74 jaar 
 75 t/m 84 jaar 
 85 jaar of ouder 

 
61. Bent u een man of een vrouw? 

 Man 
 Vrouw 

 
62. Wat is uw burgerlijke staat? 

 Gehuwd / geregistreerd partnerschap 
 Ongehuwd samenwonend 
 Ongehuwd, nooit gehuwd geweest 
 Gescheiden 
 Weduwe/weduwnaar 

 
63. Hoe zou u over het algemeen uw 
 gezondheid noemen? 

 Uitstekend 
 Zeer goed 
 Goed 
 Matig 
 Slecht 

 
64. Hoe zou u over het algemeen uw psychische 

gezondheid noemen? 
 Uitstekend 
 Zeer goed 
 Goed 
 Matig 
 Slecht 
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65.  Heeft u naast hartfalen nog een andere 
ziekte of aandoening? (meerdere antwoorden 
mogelijk) 

   Nee 
   Ja, astma en/of COPD 
   Ja, diabetes (suikerziekte) 
   Ja, andere hart- of vaatziekten 
   Ja, maagklachten 
   Ja, kwaadaardige aandoening of kanker 
   Ja, slecht werkende nieren 
  (nierinsufficiëntie) 
   Ja, bloedarmoede (anemie) 
   Ja, pulmonale hypertensie / hoge bloeddruk 
  Ja, depressie 
   Ja, andere ziekte of aandoening, namelijk: 

 
   (a.u.b. in blokletters) 
 
66. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 

 Geen opleiding (lager onderwijs: niet 
afgemaakt) 

 Lager onderwijs (basisschool, speciaal 
basisonderwijs) 

 Lager of voorbereidend beroepsonderwijs 
(zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO) 

 Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs 
(zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO-t) 

 Middelbaar beroepsonderwijs en 
beroepsbegeleidend onderwijs (zoals  
MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) 

 Hoger algemeen en voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs (zoals HAVO, 
VWO, Atheneum, Gymnasium, HBS, MMS) 

 Hoger beroepsonderwijs (zoals HBO, HTS, 
HEAO, HBO-V, kandidaats wetenschap-
pelijk onderwijs) 

 Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 
 Anders, namelijk: 

      
  (a.u.b. in blokletters) 
 
67. Wat is het geboorteland van uzelf? 

 Nederland 
 Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
 Suriname 
 Marokko 
 Turkije 
 Duitsland 
 Nederlandse Antillen 
 Aruba 
 Anders, namelijk:  

      
  (a.u.b. in blokletters) 

68. Wat is het geboorteland van uw vader? 
 Nederland 
 Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
 Suriname 
 Marokko 
 Turkije 
 Duitsland 
 Nederlandse Antillen 
 Aruba 
 Anders, namelijk: 

      
  (a.u.b. in blokletters) 
 
69. Wat is het geboorteland van uw moeder? 

 Nederland 
 Indonesië/voormalig Nederlands-Indië 
 Suriname 
 Marokko 
 Turkije 
 Duitsland 
 Nederlandse Antillen 
 Aruba 
 Anders, namelijk: 

      
  (a.u.b. in blokletters) 
 
70. Welke taal praat u thuis het meest? 

 Nederlands 
 Fries  
 Nederlands dialect 
 Indonesisch 
 Sranan (Surinaams) 
 Marokkaans-Arabisch 
 Turks 
 Duits 
 Anders, namelijk: 

      
  (a.u.b. in blokletters) 
 
71. Heeft iemand u geholpen bij het invullen 

van deze vragenlijst? 
 Nee  Einde vragenlijst 
 Ja 

 
72. Hoe heeft die persoon u geholpen? 

(meerdere antwoorden mogelijk) 
 Heeft de vragen voorgelezen 
 Heeft mijn antwoorden opgeschreven 
 Heeft de vragen in mijn plaats beantwoord 
 Heeft de vragen in mijn taal vertaald 
 Heeft op een andere manier geholpen, 

namelijk: 
 

  (a.u.b. in blokletters)
 

 
HARTELIJK BEDANKT VOOR HET INVULLEN VAN DE VRAGENLIJST 

Graag deze lijst opsturen in de bijgevoegde antwoordenvelop. Een postzegel is niet nodig. 
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