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Voorwoord  
 
 
 
Voor u ligt het rapport ‘Ervaringen met de zorg en opvattingen over de eigen bijdrage aan 
de zorg van mensen met hart- en vaatziekten’. Het biedt inzicht in de ervaringen van 
mensen met hart- en vaatziekten met de zorg, en opvattingen over de eigen bijdrage aan 
de zorg, zowel voor (2008/2009) als na de invoering van de zorgstandaard Cardiovascu-
lair Risicomanagement (2012/2013). Tevens wordt beschreven of de ervaringen die 
mensen hebben met de zorg, en de opvattingen die zij hebben over de eigen bijdrage aan 
de zorg, verschillen naar de aanwezigheid van een of meerdere andere chronische 
aandoeningen naast een hart- en vaatziekte. 
 
De gegevens in dit rapport zijn afkomstig van het onderzoeksprogramma ‘Monitor zorg- 
en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte of beperking’ dat uitgevoerd wordt 
door het NIVEL. Voor deze monitor worden er door middel van halfjaarlijkse enquêtes 
gegevens verzameld onder de deelnemers aan het Nationaal Panel Chronisch zieken en 
Gehandicapten (NPCG). Het NPCG is een landelijk representatief panel van circa 3500 
mensen met een lichamelijke chronische ziekte en/of matige tot ernstige lichamelijke 
beperkingen. Voor dit rapport zijn de gegevens gebruikt van deelnemers aan het NPCG 
die een of meerdere hart- en vaatziekten hebben.  
 
Het Platform Vitale Vaten en de Hartstichting/Hart&Vaatgroep zullen de analyses 
gebruiken om te bezien welke resultaten behaald zijn na de introductie van de Zorg-
standaard Cardiovasculair Risicomanagement en om te bepalen welke onderwerpen in de 
toekomst nog extra aandacht vragen. Hierbij is het patiëntenperspectief van groot belang. 
 
Utrecht, februari 2014  
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Beleidssamenvatting  
 
 
 
In 2009 is de zorgstandaard Vasculair Risicomanagement ingevoerd. In 2013 verscheen 
een update van deze zorgstandaard en veranderde de naam in de Zorgstandaard Cardio-
vasculair Risicomanagement. De zorgstandaard biedt richtlijnen voor goede zorg en heeft 
betrekking op alle door artherosclerose veroorzaakte vaataandoeningen. Cardiovasculair 
Risicomanagement omvat daarbij identificatie, diagnostiek, behandeling – inclusief 
leefstijladviezen en begeleiding – en follow-up.  
In deze rapportage worden de ervaringen van mensen met hart- en vaatziekten met de 
zorg beschreven, evenals hun opvattingen over de eigen bijdrage die zij kunnen leveren 
aan hun zorg. Daarnaast werd onderzocht of de ervaringen met de zorg van mensen met 
hart- en vaatziekten met multimorbiditeit verschillen van de groep mensen met alleen 
hart- en vaatziekten. Door ervaringen van mensen met hart- en vaatziekten vóór (2008 en 
2009) en na de invoering van de zorgstandaard (2012 en 2013) te vergelijken biedt dit 
rapport inzicht in hoe ver het staat met de implementatie van de zorgstandaard.  
 
Eigen bijdrage aan de zorg 
Mensen met hart- en vaatziekten doen veel aan zelfmanagement: 60% tot 80% van de 
mensen met hart- en vaatziekten ziet in het dagelijks leven taken of uitdagingen voor 
zichzelf weggelegd met betrekking tot de omgang met de hart- en vaatziekte. Het gaat 
daarbij om taken met betrekking tot het medisch management maar ook om taken op het 
gebied van leefstijlaanpassingen, de contacten met zorgverleners en het omgaan met de 
gevolgen van de ziekte op lichamelijk, emotioneel en sociaal vlak.  
Ongeveer de helft van de mensen met hart- vaatziekten voelt zich daarbij voldoende toe-
gerust om met deze taken om te gaan en een actieve rol in hun zorg op zich te nemen. De 
andere helft van de mensen met hart- en vaatziekten heeft hier moeite mee. Zij missen de 
juiste kennis, vaardigheden of het vertrouwen om op een zelfstandige manier met de 
ziekte om te gaan in het dagelijks leven. Een groep mensen geeft dan ook aan behoefte te 
hebben aan (extra) ondersteuning bij het zelfmanagement Zo heeft men bijvoorbeeld 
behoefte aan extra ondersteuning bij de omgang met zorgverleners en bij de omgang met 
de gevolgen van een chronische ziekte 
 
Zorggebruik 
Er zijn veel verschillende zorgverleners betrokken bij de zorg voor mensen met hart- en 
vaatziekten. De huisarts, praktijkondersteuner en cardioloog zijn de zorgverleners die het 
meest worden genoemd door mensen met hart- en vaatziekten. Het zorggebruik van 
mensen met hart- en vaatziekten voor en na de invoering van de zorgstandaard verschilt 
nauwelijks. Opvallend is wel dat het aantal contacten met de praktijkondersteuner in 2012 
lager ligt dan in 2007. Het zou zo kunnen zijn dat mensen meer zelf zijn gaan doen en 
daarom het aantal contacten afneemt. Uit NIVEL-onderzoek naar de rol van POH’s in de 
huisartsenpraktijk blijkt dat de inbreng van de POH vooral leidt tot een kwalitatief betere 
eerstelijnszorg. Kwalitatief betere zorg kan leiden tot een verminderde behoefte aan 
contacten met de POH. Het percentage mensen dat contact heeft met de praktijkonder-
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steuner is hoger onder mensen met hart- en vaatziekten met multimorbiditeit dan onder de 
groep mensen met alleen hart- en vaatziekten.  
 
Ervaringen met de zorg 
Mensen met hart- en vaatziekten blijken tevreden met de zorg die zij ontvangen. Zij 
geven goede beoordelingen aan zorgverleners en aan het totaalpakket aan zorg dat zij 
krijgen. Echter merken zij, anno 2012 nog niet op alle punten evenveel van de program-
matische aanpak van de zorg en zelfmanagementondersteuning door zorgverleners. 
Relatief weinig mensen hebben ervaringen met een individueel zorgplan, terwijl dit wel 
een speerpunt is in de zorgstandaard. Ook follow-up van patiënten en het gebruiken van 
initiatieven binnen de gemeente ter ondersteuning van zelfmanagement maken nog geen 
structureel onderdeel uit van de zorg, zo is de ervaring van patiënten. Wel geven patië-
nten aan dat zorgverleners betrokken zijn bij hun leefstijl en hen daar ook vragen over 
stellen. Mensen met hart- en vaatziekten met multimorbiditeit waarderen de organisatie 
van de zorg als slechter en hebben nog minder ervaring met een individueel zorgplan dan 
mensen met hart- en vaatziekten zonder multimorbiditeit.  
 
Beschouwing  
Mensen met hart- en vaatziekten ervaren over het algemeen de regie over hun eigen leven 
te hebben en zien op veel gebieden een rol voor zichzelf weggelegd met betrekking tot 
het zelfmanagement van hun chronische aandoening. Een aanzienlijk gedeelte van de 
groep mensen met hart- en vaatziekten is actief bezig met het managen van hun aandoe-
ning en is ook tevreden over de zorg en de rol van zorgverleners bij de behandeling van 
en de omgang met hun aandoening. Naast de groep die goed slaagt in het verrichten van 
zelfmanagement is er ook een groep die (extra) ondersteuning nodig heeft en die nog niet 
voldoende toegerust is om een actieve rol in de zorg op zich te nemen.  Dat mensen met 
hart- en vaatziekten nog niet altijd iets merken van de programmatische aanpak van de 
zorg betekent dat er verbeteringen mogelijk zijn in de mate waarin de zorg aansluit bij de 
behoeften en verwachtingen van patiënten. Meer aandacht voor het ondersteunen van het 
zelfmanagement en meer aandacht voor de implementatie van de programmatische aan-
pak in de praktijk biedt wellicht mogelijkheden om de ervaringen met de zorg van men-
sen met hart- en vaatziekten en de omgang met de aandoening in het dagelijks leven te 
verbeteren. Speciale aandacht behoefte de groep mensen met multimorbiditeit. Bij deze 
groep lijkt nog verbetering mogelijk in de organisatie van de zorg en de inzichtelijkheid 
hiervan.  
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1 Inleiding 
 
 
 
Sinds de lancering van de zorgstandaard zijn veel inspanningen gedaan om tot landelijke 
implementatie te komen. De herziening van de zorgstandaard in 2012/2013 had als doel 
deze beter te laten aansluiten bij de in 2011 herziene richtlijn en het landelijk model voor 
de zorgstandaarden, dat vanuit het Coördinatieplatform Zorgstandaarden is ontwikkeld. 
De zorgstandaard biedt concrete handvaten voor de organisatie van de zorg die nodig is 
voor de aanpak van risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij mensen met (een ver-
hoogd risico op) hart- en vaatziekten. Er wordt beschreven op wat voor wijze de zorg-
verlener de zorg effectief kan organiseren en een ondersteunende rol kan vervullen bij het 
zelfmanagement van de patiënt. Een kernpunt van de zorgstandaard is dat de wensen en 
doelen van de patiënt centraal staan en dat de patiënt een actieve bijdrage levert aan de 
zorg. Dit onderzoek heeft als doel om in kaart te brengen wat de ervaringen van de patiënt 
zijn met de zorg, wat voor opvattingen zij hebben over hun eigen bijdrage aan de zorg en 
wat hun ervaringen zijn met zelfmanagementondersteuning door zorgverleners. Het 
patiëntenperspectief kan inzicht geven in de mate waarin zij ervaren dat de zorg aan de 
kwaliteitscriteria van de zorgstandaard voldoet. De ervaringen van de patiënt schetsen op 
deze wijze een beeld van hoe ver het staat met de implementatie van de zorgstandaard. 
 
 

1.1 Doel en onderzoeksvragen 
 
Om zicht te krijgen op hoe ver het staat met de implementatie van de zorgstandaard van-
uit patiëntenperspectief beschrijven wij in deze rapportage de opvattingen en ervaringen 
van mensen met hart- en vaatziekten in 2012/2013. Waar dit mogelijk is zullen de 
ervaringen van mensen met hart- en vaatziekten in 2008/2009 (voor de introductie van de 
zorgstandaard) en 2012/2013 met elkaar vergeleken worden. De onderzoeksvragen 
betreffen: 
1.  Welke opvattingen over en ervaringen met de zorg (en hun eigen bijdrage daarin) 

hebben mensen met hart- en vaatziekten na invoering van de zorgstandaard 
(2012/2013)? En verschilt dit van de opvattingen en ervaringen die deze groep voor de 
invoering (2008/2009) had? 

2.  In hoeverre zijn de opvattingen over en ervaringen met de zorg (en hun eigen bijdrage 
daarin) van mensen met hart- en vaatziekten (in 2012/2013) vergelijkbaar dan wel 
verschillend tussen mensen met hart- en vaatziekten met en zonder multimorbiditeit? 

 
Ter beantwoording van de onderzoeksvragen zijn gegevens gebruikt die in 2008/2009 en 
2012/2013 zijn verzameld bij deelnemers aan het Nationaal Panel Chronisch zieken en 
Gehandicapten (NPCG). 
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1.2 Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten 
 
Het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) bestaat uit circa 3.500 
thuiswonende mensen met chronische ziekten en/of matige tot ernstige lichamelijke be-
perkingen in de leeftijd vanaf 15 jaar. Deze mensen zijn voor het panel geselecteerd via 
een groot aantal huisartsenpraktijken (landelijke steekproeven) op basis van medische 
diagnoses en via bevolkingsonderzoek (POLS, WoON) op basis van een screenings-
instrument ter vaststelling van de aanwezigheid, aard en ernst van functiebeperkingen. 
Door de manier waarop het panel is opgezet vormt het een landelijk representatieve steek-
proef van mensen met chronische ziekten en/of beperkingen. Deelnemers aan het NPCG 
vullen twee keer per jaar een schriftelijke of internetenquête in, in april en oktober. Vaste 
onderwerpen van vragenlijsten zijn o.a. het gebruik van zorg, zelfmanagement en de 
behoefte aan ondersteuning daarbij, en de ervaren kwaliteit van zorg.  
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2 Methoden  
 
 
 

2.1 Onderzoeksgroep 
 
De onderzoeksgroep bestaat uit mensen met een medische diagnose van atheroscleroti-
sche hart- en vaatziekten (ICPC-codes binnen NPCG: K74-77, K89-92, K99), verder 
aangeduid als hart- en vaatziekten. 
Binnen deze groep zijn er ook mensen bij wie naast hart- en vaatziekten nog andere 
chronische ziekten zijn gediagnosticeerd (‘multimorbiditeit’). Onder multimorbiditeit 
rekenen we niet de eventueel ook aanwezige (klacht- en) diagnosecodes verwijzend naar 
een ‘hoog risico op hart- en vaatziekten’1, maar wel alle andere ICPC-diagnosecodes die 
als somatische chronische ziekten worden beschouwd. Voorbeelden van klachten en 
diagnoses die verwijzen naar een ‘hoog risico op hart- en vaatziekten’ zijn een verhoogde 
bloeddruk, reumatoïde artritis, overgewicht en vetstofwisselingsstoornissen. 
 
 

2.2 Gebruikte gegevens 
 
Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn gegevens uit zes NPCG-vragen-
lijsten gebruikt: de instroomvragenlijst (die alle NPCG-deelnemers bij aanvang van hun 
deelname invullen), de voor- en najaarslijst van 2008, de voorjaarslijst van 2009, de 
najaarslijst van 20122 en de voorjaarslijst van 2013. Daarnaast zijn enkele medische 
gegevens gebruikt die door de huisartsen van de NPCG-deelnemers (met hun toestem-
ming) zijn verstrekt. Bijlage 1 bevat een beschrijving van de vragen die uit de voor- en 
najaarslijsten zijn gebruikt voor de analyses.  
 
De respondentengroep in 2008/2009 overlapt grotendeels. Hetzelfde geldt voor de res-
pondentengroep in 2012/2013. Bij de beschrijving van de onderzoeksgroepen per meting 
naar achtergrondkenmerken (tabel 3.3) zijn zij als uitsluitende groepen beschouwd. 
Omdat respondenten maximaal vier jaar participeren binnen het Nationaal Panel Chro-
nisch zieken en Gehandicapten, is er geen overlap mogelijk tussen de respondentgroepen 
die bij de analyses ter beantwoording van de twee onderzoeksvragen met elkaar verge-
leken worden. Degenen die in 2008 zijn ingestroomd, hebben in 2011 het panel verlaten. 
Degenen die in 2009 zijn ingestroomd hebben in 2012 het panel verlaten. 
De respondentgroepen die met elkaar vergeleken worden zijn de volgende: 
 Najaar 2008 & najaar 2012 
 Voorjaar 2008 & voorjaar 2013 
 Voorjaar 2009 & voorjaar 2013 

                                                      
1 Deze groep (ICPC-codes binnen NPCG: A29, K85-87, L88, T82-83, T93, U98-99) blijft in het 

onderzoek buiten beschouwing, omdat de groep binnen het NPCG klein is en bijzondere 

karakteristieken heeft. 
2 De vragenlijst van najaar 2013 wordt in de periode oktober-december afgenomen en derhalve 

waren hiervan geen data beschikbaar toen de gegevens voor dit rapport geanalyseerd werden. 
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2.3 Analyses en verslaglegging 
 
Allereerst wordt met behulp van beschrijvende statistiek een beeld geschetst van de 
samenstelling van de onderzoeksgroep naar diagnosecode, aanwezigheid van multi-
morbiditeit en type multimorbiditeit. Vervolgens wordt de onderzoeksgroep op de 
verschillende meetmomenten vergeleken naar demografische- en ziektekenmerken en 
wordt de groep mensen met hart- en vaatziekten mét en zonder multimorbiditeit in 
2012/2013 eveneens vergeleken naar deze kenmerken. 
Indien de onderzoeksgroep op de verschillende meetmomenten van elkaar verschilt, of 
indien de groepen mensen met hart- en vaatziekten met en zonder multimorbiditeit 
verschillen, is bij de beantwoording van de onderzoeksvragen voor verschillen in deze 
kenmerken gecorrigeerd. 
 
Bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen worden de volgende thema’s besproken: 
1. Kwaliteit van leven en beoordeling functioneren 
2. Ervaren regie over eigen leven 
3. Zelfmanagement en patiëntenactivatie 
4. Partners in Health Scale 
5. Gebruik van zorg 
6. Gebruik van internet voor gezondheid (eHealth) 
7. Ervaren kwaliteit van zorg 
 
De groep mensen met hart- en vaatziekten in 2008/2009 wordt (waar mogelijk) op boven-
staande thema’s vergeleken met de groep in 2012/2013. Omdat er bestaande data gezocht 
is bij de vragen van de Hartstichting is er niet voor alle thema’s informatie beschikbaar uit 
2008/2009. Waar er geen vergelijking is weergegeven tussen beide onderzoeksgroepen, 
ontbreekt deze data. Daarnaast wordt bij ieder thema tevens een vergelijking gemaakt 
tussen de groep mensen met en zonder multimorbiditeit in 2012/2013. Hiervoor worden t-
toetsen, chi-kwadraat toetsen, lineaire regressie analyses en logistische regressie analyses 
gebruikt, al naar gelang de uitkomstmaat. Bij de beschrijving van gemiddelden en percen-
tages wordt ook aangegeven om hoeveel mensen het gaat. Daarnaast wordt steeds het 
95% betrouwbaarheidsinterval tussen haakjes weergegeven. 
 
Daar waar mogelijk zullen de resultaten van de groep mensen met hart- en vaatziekten 
ook vergeleken worden met gegevens van de totale groep mensen met een chronische 
ziekte zoals die bekend is in het NPCG. Wanneer niet vermeld staat dat de weergegeven 
resultaten binnen de totale groep mensen met een chronische ziekte uit een ander jaar 
afkomstig zijn, is het meetjaar binnen deze groep identiek aan het meest recente meetjaar 
(2012 of 2013) dat gebruikt is binnen de groep mensen met hart- en vaatziekten. Wanneer 
de resultaten van de groep chronisch zieken gebaseerd zijn op data die speciaal voor dit 
onderzoek geanalyseerd zijn, worden de aantallen waarop deze analyses gebaseerd zijn 
weergegeven. Het gaat bij de totale groep mensen met een chronische ziekte om een 
dwarsdoorsnede van de zelfstandig woonachtig zijnde chronisch zieken populatie in 
Nederland van 15 jaar en ouder waar mensen met hart- en vaatziekten ook deel van uit 
maken. Bij het interpreteren van deze resultaten dient er in acht genomen te worden dat er 
bij de vergelijking van mensen met hart- en vaatziekten met de totale groep chronisch 
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zieken geen rekening is gehouden met verschillen in achtergrondkenmerken tussen beide 
groepen. In bijlage 2 staan de kenmerken van de standaardpopulatie van de totale groep 
mensen met een chronische ziekte weergegeven zoals die gebruikt wordt in de rappor-
tages Kerngegevens Zorg van het NPCG.  
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3 Resultaten 
 
 
 

3.1 Beschrijving onderzoeksgroep 
Over het algemeen kan men stellen dat de groep mensen met hart- en vaatziekten gemid-
deld genomen ouder is dan de totale groep mensen met een chronische ziekte, dat het 
aandeel mannen binnen de groep mensen met hart- en vaatziekten hoger ligt, dat men 
binnen deze groep vaker lijdt aan multimorbiditeit en dat er vaker sprake is van matige of 
ernstige lichamelijke beperkingen. De groep mensen met hart- en vaatziekten verschilt 
niet van de totale groep mensen met een chronische ziekte met betrekking tot 
opleidingsniveau.   
 

3.1.1 Frequentie aandoeningen onder mensen met hart- en vaatziekten  
De onderzoeksgroep van mensen met hart- en vaatziekten is samengesteld aan de hand 
van de volgende ICPC-codes binnen het NPCG: K74-77, K89-92, K99. 
Op basis van deze codes bestaat de totale onderzoeksgroep over de verschillende 
metingen heen uit 702 mensen. Een gedeelte van deze groep heeft meerdere van 
bovenstaande diagnosecodes; in totaal hebben deze 702 mensen 811 gediagnosticeerde 
hart- en vaatziekten. Tabel 3.1 laat zien hoe vaak de verschillende codes binnen de 
onderzoeksgroep voorkomen. De meest voorkomende diagnoses zijn acuut myocard-
infarct en angina pectoris. Circa één op de vijf heeft (ook) een beroerte gehad. 
 
 
Tabel 3.1: Frequentie gediagnosticeerde aandoeningen onder mensen met hart- en 

vaatziekten in het NPCG over de onderzoeksjaren 2008, 2009, 2012 en 2013 
(n=702) 

 
Aandoening Aantal diagnoses hart- en 

vaatziekten (n=811)  %

Acuut myocardinfarct (K75) 213 26
Angina Pectoris (K74) 180 22
Cerebrovasculair accident (CVA) (K90) 145 18

Andere/chronische ischemische hartziekte (K76) 
Coronairsclerose 
Vroeger myocardinfarct (> 4 wkn geleden) 102 13

Decompensatio cordis (K77) 51 6
Atherosclerose (K91) 42 5

Andere ziekte hart-/vaatstelsel (K99) 
Aneurysma aorta 
Slokdarmvarices 
Varicocele 
Chronisch veneuze insufficiëntie 
Arteriitis temporalis met/zonder polymyalgia rheumatica 
Perifere diabetische angiopathie 31 4

Andere ziekte(n) perifere arteriën (K92) 25 3
Passagère cerebrale ischemie/TIA (K89) 22 3 
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3.1.2 Multimorbiditeit 
Binnen de totale onderzoeksgroep (n=702) is over alle onderzoeksjaren heen bij 445 
mensen (63.4%) sprake van multimorbiditeit. Hierbij zijn, zoals eerder aangegeven, de 
eventueel ook aanwezige (klacht- en) diagnosecodes verwijzend naar een ‘hoog risico op 
hart- en vaatziekten’ niet meegerekend maar wel alle andere diagnose-codes die ver-
wijzen naar de aanwezigheid van andere somatische chronische aandoeningen dan hart- 
en vaatziekten. Van degenen met multimorbiditeit (n=445), heeft 44% één andere 
chronische ziekte naast de hart- en vaatziekte, 32% twee andere chronische ziekten en 
24% heeft drie of meer andere chronische ziekten.  
 
Om een beeld te schetsen van het type multimorbiditeit dat voorkomt binnen de groep 
mensen met hart- en vaatziekten wordt in tabel 3.2 een beschrijving gegeven van de 
meest voorkomende diagnosecodes. In totaal worden 86 andere aandoeningen genoemd 
die samen 651 keer voor komen bij de groep van 445 mensen met hart- en vaatziekten en 
multimorbiditeit. De 20 meest voorkomende aandoeningen staan vermeld in tabel 3.2. 
Een lijst van de overige 66 aandoeningen kunt u vinden in bijlage 3. 
 
 
Tabel 3.2: Meest gediagnosticeerde vormen van multimorbiditeit bij mensen met hart- 

en vaatziekten met multimorbiditeit (n=445) 
 
Chronische aandoening   Frequentie diagnoses 

(aantal diagnoses=651) % 

Diabetes Mellitus (T90) 155 23.8 
COPD (R95) 66 10.1 
Boezemfibrilleren (K78) 55 8.5 
Astma (R96) 25 3.8 
Knieartrose (L90) 23 3.5 
Jicht (T92) 19 2.9 
Hypothyreoïdie/myxoedeem (T86) 18 2.8 
Psoriasis (met of zonder artropathie) (S91) 14 2.2 
Maligniteit prostaat (Y77) 13 2.0 
Heupartrose (L89) 12 1.8 
Andere artrose/verwante aandoening(en) (L91) 10 1.5 
Colitis ulcerosa/chronische enteritis (regionalis) (D94) 10 1.5 
Osteoporose (L95) 9 1.4 
Maligniteit colon/rectum (D75) 9 1.4 
Migraine (N89) 9 1.4 
Andere perifere neuritis/neuropathie (N94) 9 1.4 
Artrose/spondylose wervelkolom (L84) 9 1.4 
Cataract/staar (F92) 9 1.4 
Diverticulose/diverticulitis (D92) 8 1.2 
Hooikoorts/allergische rhinitis (R97) 7 1.1 

 
 

3.1.3 Samenstelling onderzoeksgroep op verschillende meetmomenten 
De samenstelling van de onderzoeksgroep op de verschillende meetmomenten staat 
weergegeven in tabel 3.3. Zoals de tabel laat zien is de samenstelling van de onder-
zoeksgroep op de verschillende meetmomenten min of meer vergelijkbaar wat betreft 
geslachtsverdeling, leeftijd, aard en ernst van de lichamelijke beperkingen en huishoud-
samenstelling. Voor deze variabelen is het dan ook niet nodig om in analyses te corrigeren 
wanneer de resultaten van 2008/2009 en 2012/2013 met elkaar vergeleken worden. Wel 
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zijn er verschillen naar opleidingsniveau, aanwezigheid van multimorbiditeit en gemid-
delde ziekteduur. Over het algemeen kan men stellen dat de onderzoeksgroep in 
2012/2013 wat hoger opgeleid is, vaker lijdt aan multimorbiditeit en gemiddeld wat 
langer ziek is. Met deze verschillen zal in de analyses rekening gehouden worden. 
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3.1.4 Vergelijking mensen met hart- en vaatziekten mét en zonder multimorbiditeit in 
2012/2013 
In tabel 3.4 staan de achtergrondkenmerken van de groep mensen met hart- en vaat-
ziekten mét en zonder multimorbiditeit in 2012/2013. Zoals de tabel laat zien zijn er geen 
significante verschillen in achtergrondkenmerken tussen beide groepen, met uitzondering 
van ziekteduur en leeftijd. Mensen met hart- en vaatziekten met multimorbiditeit hebben 
een gemiddeld langere ziekteduur dan degenen zonder multimorbiditeit. Waar de gemid-
delde ziekteduur van respondenten met alleen hart- en vaatziekten ligt op circa 10 jaar, 
ligt deze bij respondenten met ook andere chronische aandoeningen op circa 15 jaar.  De 
gemiddelde leeftijd onder mensen met multimorbiditeit is 70 jaar in vergelijking met 68 
jaar onder mensen zonder multimorbiditeit.  
 
 
Tabel 3.4: Kenmerken van mensen met hart- en vaatziekten met en zonder 

multimorbiditeit, 2012/2013 
 
Variabele Geen multimorbiditeit  Wel multimorbiditeit   
 N M of % (BI) N M of % (BI)  p

Leeftijd M 89 68 (66-70) 226 70 (69-72)  p<0.05

Leeftijd (%) 
15 t/m 39 
40 t/m 64 
65 t/m 74 
75 en ouder 

-
32
40
17

-
36 (26-46)
45 (34-55)
19 (11-27)

-
55
87
84

 
- 

24 (19-30) 
34 (32-45) 
38 (31-44) 

 p<0.01

Man (%) 59 66 (56-76) 150 66 (60-73)  Ns

Opleidingsniveau (%) 
Laag 
Midden 
Hoog 

40
32
17

45 (34-55)
36 (26-46)
19 (11-27)

96
79
44

 
44 (37-50) 
36 (30-43) 
20 (15-25) 

 Ns

Samenstelling huishouden (%) 
Meerpersoonshuishouden 68 76 (67-85) 171

 
76 (71-82) 

 Ns

Aard lichamelijke beperking (%) 
Geen beperking 
Alleen motorisch 
Alleen zintuiglijk 
Motorisch en visueel 
Motorisch en auditief 
Motorisch en zintuiglijk 

50
19
1
5
6
1

61 (50-72)
23 (14-32)

1 (0-4)
6 (0-11)
7 (2-13)
1 (0-4)

122
64
5

10
11
4

 
56 (50-63) 
30 (23-36) 

2 (0-4) 
5 (2-7) 
5 (2-8) 
2 (0-4) 

 Ns

Ernst lichamelijke beperking (%) 
Geen of licht 
Matig beperkt 
Ernstig beperkt 

50
22
10

61 (50-72)
27 (17-37)
12 ( 5-19)

122
61
32

 
57 (50-63) 
28 (22-34) 

15 ( 10-20) 

 Ns

Gemiddelde ziekteduur in jaren M  89 9.7 ( 8-11) 225 14.6 (13-16)   p≤0.001

 
 

3.2 Kwaliteit van leven en beoordeling functioneren 
 
Jaarlijks worden er aan de panelleden een aantal vragen gesteld over hun functioneren en 
welbevinden. Hier is gebruik gemaakt van de volgende items: 
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 Subschaal ‘algemene gezondheidsbeleving’ van de RAND-36 vragenlijst (Van der 
Zee & Sanderman, 1993). De score kan variëren tussen 0 en 100, waarbij 0 de slechtst 
mogelijke ervaren gezondheid weergeeft en 100 de best mogelijke3 

 Een vraag over hoe panelleden (alles bij elkaar genomen) hun functioneren in huis, op 
hun werk en in hun vrije tijd zouden omschrijven. Er zijn daarbij vijf antwoord-
categorieën: uitstekend, zeer goed, goed, matig en slecht. De categorieën uitstekend, 
zeer goed en goed zijn samengenomen, en dit percentage wordt hier weergegeven.  

 Een tweetal vragen over de mate waarin mensen tevreden zijn met het leven en 
gelukkig zijn. Beide vragen worden beantwoord op een vijf puntenschaal. De schaal 
over de mate van gelukkig zijn loopt van ‘erg gelukkig’ tot ‘ongelukkig’. De eerste 
twee categorieën (erg gelukkig en gelukkig) zijn samengenomen. Bij tevredenheid 
loopt de schaal van ‘uitermate tevreden’ tot ‘niet zo tevreden’. Daarbij zijn de eerste 
drie categorieën samengenomen (buitengewoon tevreden, zeer tevreden en tevreden).  

 
3.2.1 Respondenten in 2008/2009 en 2012/2013 

Tabel 3.5 laat zien dat de wijze waarop mensen met hart- en vaatziekten hun eigen 
gezondheid en functioneren beoordelen niet verschilt tussen beide meetmomenten. Ook 
de mate waarin men tevreden is met het leven of gelukkig is verschilt niet tussen beide 
momenten. Zowel in 2008/2009 en 2012/2013 beoordeelt ongeveer 75% van de mensen 
hun functioneren als (zeer) goed tot uitstekend. Driekwart van de mensen met hart- en 
vaatziekten geeft aan (zeer) tevreden en gelukkig te zijn met het leven. Het oordeel van 
mensen met hart -en vaatziekten over hun gezondheid verschilt ook niet van het oordeel 
van de totale groep chronisch zieken zoals die in het NPCG voorkomt. Wel voelen 
mensen met hart- en vaatziekten zich gelukkiger en zijn zij meer tevreden met het leven 
dan de totale groep chronisch zieken. Mensen met hart- en vaatziekten en de totale groep 
chronisch zieken beoordelen hun gezondheid en functioneren slechter dan mensen in de 
algemene bevolking. Ook zijn zij minder vaak (zeer) tevreden met het leven en voelen zij 
zich minder vaak (zeer) gelukkig (Jansen et al., 2012).  
 
 
Tabel 3.5: Beoordeling algemene gezondheid, functioneren, tevredenheid met het leven 

en ervaren geluk van mensen met hart- en vaatziekten (2008 en 2012/2013)  
en chronisch zieken (2010 en 2011) 

 
 Mensen met hart- en vaatziekten    Chronisch zieken
Variabele 2008/2009  2012/2013    2010 en 2011

 N M (BI) N M (BI) p  %
Algemene gezondheidsbeleving 
(0 -100)  253 50.2 (48-53) 239 51.7 (49-54) Ns

 
52.2 (51-53)1

 N % (BI) N % (BI) p  % 
Beoordeelt eigen functioneren als 
uitstekend tot goed 232 74.8 (70-80) 145 75.5 (69-82) Ns

 
-

Is (zeer) tevreden met leven  245 78.5 (74-83) 151 78.7 (73-84) Ns  65 (62-67)2

Voelt zich (zeer) gelukkig  224 71.8 (67-77) 144 75.4 (69-82) Ns  58 (55-61)2

 

1 cijfers 2011; 2 cijfers 2010.  

                                                      
3 Respondenten zijn meegenomen in de berekening van de schaalscore wanneer zij minimaal 3 

items (helft +1) van de tot de schaal behorende vragen hadden beantwoord. 
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3.2.2 Respondenten met en zonder multimorbiditeit 
Tabel 3.6 toont het oordeel van de mensen met hart- en vaatziekten met en zonder 
multimorbiditeit over de eigen gezondheid en functioneren en de mate waarin zij tevreden 
en gelukkig zijn. 
 
Hoewel het lijkt dat mensen met hart- en vaatziekten met multimorbiditeit hun algemene 
gezondheid iets slechter waarderen, hun functioneren minder vaak als uitstekend of (zeer) 
goed beoordelen en minder vaak (zeer) tevreden zijn met het leven en zich (zeer) 
gelukkig voelen, zijn gevonden verschillen niet significant. 
 
 
Tabel 3.6: Beoordeling functioneren en kwaliteit van leven van mensen met hart- en 

vaatziekten met en zonder multimorbiditeit, 2012/2013 
 
Variabele Geen multimorbiditeit  Wel multimorbiditeit    
 N M (BI) N M (BI)  p

Algemene gezondheidsbeleving (0 -100)  70 53.9 (49-59) 169 50.7 (48-54)  Ns

 N % (BI) N % (BI)  p

Beoordeelt eigen functioneren als 
uitstekend tot goed 34 79.1 (66-92) 111 74.5 (67-82) 

 
Ns

Is (zeer) tevreden met leven  34 79.1 (66-92) 117 78.5 (72-85)  Ns
Voelt zich (zeer) gelukkig  34 79.1 (66-92) 110 74.3 (67-81)  Ns

 
 

3.3 Ervaren regie over eigen leven 
 
Omdat steeds meer van patiënten wordt verwacht dat zij een actieve bijdrage leveren aan 
de zorg en hun gezondheid is het belangrijk dat mensen ook daadwerkelijk het gevoel 
hebben dat zij de regie over hun leven voeren. Ervaren regie over het eigen leven binnen 
de groep mensen met hart- en vaatziekten is gemeten met een item uit de ‘Impact op 
Participatie en Autonomie’ (IPA) vragenlijst. Met de vragenlijst worden belemmeringen 
in participatie en autonomie geëvalueerd (Cardol et al., 2002). Bij de gebruikte vraag uit 
deze vragenlijst konden respondenten door middel van een antwoord op een vijf punten-
schaal (van ‘zeer goed’ tot ‘slecht’) aangeven hoe zij de mogelijkheid beoordelen om te 
doen wat zij willen en te leven op de manier zoals zij dat willen. De antwoorden ‘zeer 
goed’ en ‘goed’ zijn hier samengenomen. 
 

3.3.1 Respondenten in 2012 
Van de respondenten in 2012 beoordeelt bijna twee derde (63%) de mogelijkheid om zelf 
te bepalen wat men doet en te leven op de manier waarop men dat wil als goed tot zeer 
goed. Zij beoordelen dit ongeveer even vaak als (zeer) goed als de totale groep chronisch 
zieken (tabel 3.7).  
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Tabel 3.7: Percentage mensen met hart- en vaatziekten en chronisch zieken dat de 
mogelijkheid om zelf te bepalen wat men doet en te leven op de manier 
waarop men dat wil als goed tot zeer goed beoordeelt, 2012 

 
Variabele Mensen met hart- 

en vaatziekten 
 Chronisch 

zieken
 N M (BI)  N M (BI)

Mensen die de mogelijkheid om zelf te bepalen wat men wil 
doen en te leven op de manier waarop men dat wil als goed tot 
zeer goed beoordelen.  121 63.0 (56-70)

 

835 60.7 (59-63)

 
 

3.3.2 Respondenten met en zonder multimorbiditeit 
Mensen die naast een hart- en vaatziekte geen andere chronische aandoeningen hebben, 
beoordelen de mogelijkheid om zelf te bepalen wat zij doen en te leven op de manier 
zoals zij dat willen significant vaker als (zeer) goed dan mensen met hart- en vaatziekten 
waarbij wel sprake is van multimorbiditeit. Van de mensen zonder multimorbiditeit 
beoordeelt 79% de mogelijkheid om te leven zoals zij dit willen als (zeer) goed, terwijl 
dit binnen de groep met multimorbiditeit 58% is (tabel 3.8).    
 
 
Tabel 3.8: Percentage mensen met hart- en vaatziekten mét en zonder multimorbiditeit 

dat de mogelijkheid om zelf te bepalen wat men doet en te leven op de 
manier waarop men dat wil als goed tot zeer goed beoordeelt, 2012 

 
Variabele Geen 

multimorbiditeit 
 Wel 

multimorbiditeit 
 

 
 N M (BI) N M (BI)   p

Mensen die de mogelijkheid om zelf te bepalen 
wat men wil doen en te leven op de manier waarop 
men dat wil als goed tot zeer goed beoordelen. 34 79.1 (66-92) 87

 

58.3(50-66) 

 

 p ≤0.01

 
 

3.4 Zelfmanagement en patiëntenactivatie 
 
De zorg voor een chronische ziekte is in toenemende mate een partnerschap tussen de 
patiënt en de betrokken zorgverleners. Om te meten in hoeverre patiënten over voldoende 
bagage beschikken om op een actieve wijze om te gaan met hun eigen ziekte en zorg is er 
in de Verenigde Staten een vragenlijst ontwikkeld die de aanwezigheid van kennis en 
vaardigheden meet voor zelfmanagement, alsmede het vertrouwen om deze kennis en 
vaardigheden toe te passen in de dagelijkse omgang met de ziekte: de Patient Activation 
Measure (PAM; Hibbard et al., 2004). De vragenlijst telt 13 items. Op basis van de scores 
op de 13 items (van 1 – helemaal niet mee eens – tot 4 – helemaal mee eens –) wordt een 
ruwe somscore berekend, die vervolgens wordt omgerekend in een theoretische score van 
0 tot 100. Op basis van deze theoretische score en bepaalde afkappunten worden mensen 
in één van de vier PAM-niveaus ingedeeld. De niveaus staan in figuur 3.1 omschreven. 
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Figuur 3.1. Vier niveaus van patiënt activatie. Bron: www.InsigniaHealth.com – NL 
vertaling NIVEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1 Respondenten in 2012 
Circa de helft van de mensen met hart- en vaatziekten (51%) bevindt zich in de laagste 
twee niveaus van activering (tabel 3.9). Voor deze mensen is een zelfstandige, actieve rol 
in hun eigen zorg op het moment niet goed mogelijk, omdat ze de benodigde motivatie, 
kennis en/of vaardigheden missen om deze actieve rol op zich te kunnen nemen. Voor 
deze mensen is gerichte ondersteuning nodig bij zelfmanagement. De andere helft van de 
mensen met hart- en vaatziekten bevindt zich echter in niveau drie of vier (49%) wat 
betekent dat deze mensen al wel een actieve bijdrage aan de eigen zorg kunnen leveren. 
Het percentage mensen dat zich in de laagste twee niveaus bevindt binnen de groep 
mensen met hart- en vaatziekten is in 2012 vergelijkbaar met het percentage dat gevonden 
is binnen de totale groep mensen met een chronische ziekte (51%). 
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Tabel 3.9: Gemiddelde activatiescore en activatieniveaus van mensen met hart- en 
vaatziekten en chronisch zieken, 2012 

 
Activatie  Mensen met hart- en 

vaatziekten 
 

Chronisch zieken 
 N M (BI)  N M (BI) 

Score PAM (0=laagst, 100=hoogst) 189 55.7 (54-58)  2019 55.5 (55-56) 

 N % (BI) 
 

N % (BI) 

Niveau 1 PAM  42 22.2 (17-29)  927 26.0 (24-28) 
Niveau 2 PAM 55 29.1 (23-36)  628 25.4 (24-27)  
Niveau 3 PAM 55 29.1 (23-36)  357 30.6 (29-33) 
Niveau 4 PAM  37 19.6 (14-26)  255 18.0 (16-20) 

 
 

3.4.2 Respondenten met en zonder multimorbiditeit 
Procentueel gezien bevindt een iets groter deel van de mensen met hart- en vaatziekten 
met multimorbiditeit zich in de hoogste twee activatieniveaus. De verschillen tussen 
mensen met en zonder multimorbiditeit met betrekking tot het activatieniveau zijn echter 
niet significant. Dit heeft vermoedelijk ook te maken met de kleine groep mensen zonder 
multimorbiditeit. De gemiddelde activatiescore verschilt eveneens niet significant tussen 
beide groepen. Eerder onderzoek onder een grotere groep chronisch zieken liet zien dat 
mensen met multimorbiditeit vaker in de hogere niveaus van activering zitten, waar-
schijnlijk ook omdat de dagelijkse omgang met meerdere ziektes ingewikkelder is en zij 
dus meer zelf moeten doen. Verder liet datzelfde onderzoek zien dat de mate van activatie 
met name samenhangt met het opleidingsniveau en de aanwezigheid van beperkingen bij 
mensen met een chronische ziekte (Heijmans et al., submitted).Tabel 3.4 liet al zien dat 
de mensen met hart- en vaatziekten met en zonder multimorbiditeit op deze aspecten niet 
significant verschilden. 
 
 
Tabel 3.10:  Activatie niveau van mensen met hart- en vaatziekten met en zonder 

multimorbiditeit, 2012 
 
Patient activatie niveau  Geen multimorbiditeit  Wel multimorbiditeit   

 N M (BI)  N M (BI)  p

Gemiddelde score (0=laagst, 100=hoogst) 42 53.5 (50-57)  147 56.3 (54-58)  Ns

 N % (BI)  N % (BI)  p

Niveau 1 PAM 6 14.3 (  5-29)  36 24.5 (18-32)  

Ns

Niveau 2 PAM 16 38.1 (24-54)  39 26.5 (20-34)  
Niveau 3 PAM 14 33.3 (20-50)  41 27.9 (21-36)  
Niveau 4 PAM 6 14.3 (  5-29)  31 21.1 (15-29)  

 
 

3.5 Zelfmanagementtaken en behoefte aan ondersteuning 
 
In 2013 is aan de panelleden van het NPCG een vragenlijst voorgelegd met 19 zelfmana-
gement taken. Vervolgens werd gevraagd in welke mate (nooit/soms/meestal/altijd) men 
deze taken als onderdeel van de dagelijkse omgang met de ziekte beschouwt. De 19 zelf-
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managementtaken zijn onder te verdelen in vier categorieën. De eerste categorie omvat 
taken die te maken hebben met de medische behandeling van de chronisch ziekte. Hierbij 
worden onderscheiden: medicijnen innemen volgens voorschrift, zelf klachten en sympto-
men in de gaten houden, zelfzorgtaken uitvoeren (bijvoorbeeld wondverzorging, insuline 
spuiten en steunkousen aantrekken) thuis oefeningen doen, de eigen gezondheid in de 
gaten houden (bijvoorbeeld door het meten van de bloeddruk) en het gebruik van hulp-
middelen. De tweede categorie gaat over het omgaan met zorgverleners. Hieronder vallen 
gesprekken die worden aangegaan met zorgverleners, op bezoek gaan bij artsen en andere 
zorgverleners, medische informatie begrijpen en hulp inroepen als dat nodig is. De derde 
categorie behelst het leren omgaan met de gevolgen van een chronische ziekte waarbij het 
gaat om omgaan met pijn, omgaan met een beperkte energie, omgaan met emoties en 
spanningen, omgaan met een onzekere toekomst, en omgaan met beperktere mogelijkhe-
den om bijvoorbeeld uit te gaan of op vakantie te gaan. Een vierde categorie heeft be-
trekking op het aanpassen van de leefstijl. Hieronder vallen voldoende bewegen, op de 
voeding letten, gezond leven (bijvoorbeeld stoppen met roken en niet teveel alcohol) en 
het opgeven van ongezonde leefgewoontes. Daarnaast is er aan degenen die een taak voor 
zich weggelegd zien ook gevraagd in hoeverre zij daar (extra) hulp of ondersteuning bij 
zouden willen. De vragenlijst is tot stand gekomen op basis van focusgroepen en 
literatuur. 
 

3.5.1 Respondenten in 2013 
Allereerst wordt weergegeven welk percentage mensen met hart- en vaatziekten een 
bepaalde zelfmanagementtaak voor zichzelf weggelegd ziet en daarna welk percentage 
daar (extra) hulp of ondersteuning bij zou willen (tabel 3.11). Er is daarbij een onder-
scheid gemaakt tussen ‘nooit’ en ‘soms, meestal of altijd’. Het percentage dat ‘soms, 
meestal of altijd’ antwoordde is weergegeven. Voor de 4 groepen zelfmanagementtaken 
(medische taken, omgaan met de gevolgen, leefstijlaanpassingen en omgang met zorg-
verleners) is ook een gemiddelde schaalscore berekend, zowel voor de aanwezigheid van 
taken als de ondersteuningsbehoeften hierbij, die loopt van 0 – 14. Hogere scores duiden 
op meer taken op dit terrein en meer ondersteuningsbehoeften. Gemiddelde scores op de 
vier schalen zijn weergegeven in tabel 3.125. Tevens staat hier het gemiddeld aantal taken 
dat mensen voor zich weggelegd zien.  
 
 
 
 
  

                                                      
4
  In 2009 en 2013 zijn de vragen over zelfmanagementtaken en ondersteuningsbehoeften anders gesteld. In 2009 waren er 

dichotome antwoord categorieën ‘nee’ en ‘ja’ en in 2013 werd er geantwoord op een 4 punten schaal van ‘nooit’ tot 

‘altijd’ . We hebben de antwoorden nu gedichotomiseerd voor 2013 door ‘soms’, ‘meestal’ en ‘altijd’ samen te nemen. 

Vanwege de beperkte vergelijkbaarheid tussen de resultaten van 2009 en 2013 hebben wij ervoor gekozen slechts de 

resultaten uit 2013 weer te geven.  
5
  Het aspect ‘omgaan met emoties en spanningen’ is niet meegenomen in de constructie van schalen. De schalen bestaan 

dus uit een totaal van 18 items.  
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Mensen met hart- en vaatziekten hebben, net als de totale groep chronisch zieken, veel 
verschillende taken te vervullen bij het zelfmanagement van hun chronische ziekte. 
Ongeveer 60% tot 80% van de mensen ziet taken voor zichzelf weggelegd op het gebied 
van medisch management, het omgaan met de gevolgen van een chronische ziekte, het 
maken van leefstijlaanpassingen en de omgang met zorgverleners (tabel 3.11). Mensen 
zien relatief het grootste aantal taken voor zich weggelegd als het gaat om de medische 
behandeling en het omgaan met de gevolgen van een chronische ziekte (tabel 3.12). 
Tussen één derde en de helft van degenen die taken voor zich weggelegd zien heeft 
daarbij, naast de zorg die zij al ontvangen, behoefte aan extra ondersteuning. Dit betekent 
dat er in veel gevallen wellicht nog mogelijkheden zijn om het zelfmanagement te ver-
beteren wanneer zorgverleners ondersteuning bieden die beter aansluit bij de wensen en 
behoeften van de patiënt. De ondersteuningsbehoefte is het grootst bij de omgang met 
zorgverleners en bij de omgang met de gevolgen van de chronische ziekte. Een kleiner 
gedeelte van de respondenten heeft behoefte aan (extra) ondersteuning bij taken gerela-
teerd aan de medische behandeling van de aandoening. Wanneer we naar specifieke 
ondersteuningsbehoeften kijken zien we dat een vrij groot gedeelte van de mensen met 
hart- en vaatziekten meer ondersteuning zou willen bij de omgang met pijn of beperking 
en de omgang met een onzekere toekomst, bij het inroepen van hulp wanneer dit nodig is 
en bij het begrijpen van de informatie van artsen en andere zorgverleners. Het bieden van 
emotionele ondersteuning bij de impact van een chronische ziekte, het onder de aandacht 
brengen van mogelijkheden voor begeleiding of zorg en het aanbieden van begrijpelijke 
en toegankelijke informatie zijn aspecten van de zorg die centraal staan in de kwaliteits-
criteria CVRM (Idema, 2013).  
 
Mensen met hart- en vaatziekten verschillen nauwelijks van de totale groep mensen met 
een chronische ziekte in de zelfmanagementtaken waar zij mee te maken krijgen en de 
ondersteuningsbehoefte die zij hebben. Wel geven zij minder vaak aan taken te hebben in 
de omgang met emoties en spanningen en hebben zij daar ook minder vaak (extra) hulp of 
ondersteuning bij nodig. Mensen met hart- en vaatziekten hebben relatief weinig te 
maken met het gebruik van hulpmiddelen. Dit is wellicht te verklaren vanuit het feit dat 
het gebruik van hulpmiddelen voornamelijk gerelateerd is aan beperkingen bij het lopen, 
die bij mensen met hart- en vaatziekten over het algemeen minder expliciet aanwezig 
zijn. Mensen met hart- en vaatziekten hebben vaker dan de totale groep chronische zieken 
te maken met taken gerelateerd aan het in de gaten houden van hun eigen gezondheid. Dit 
wordt wellicht veroorzaakt door taken die voor mensen met hart- en vaatziekten 
gemeengoed zijn, zoals het meten van de eigen bloeddruk. 
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Tabel 3.12: Zelfmanagementtaken en ondersteuningsbehoeften bij mensen met hart- en 
vaatziekten, 2013 

 
Variabele Mensen met hart- en vaatziekten
 N M (BI)

Taken medische behandeling (0-1) 228 0.69 (0.66-0.73)
Gemiddeld aantal taken (0-5) 3.4 (3.2-3.6)
Behoefte aan (extra) hulp of ondersteuning 144 0.33 (0.28-0.38)

Omgaan met zorgverleners (0-1) 224 0.67 (0.63-0.71)
Gemiddeld aantal taken (0-4) 2.7 (2.5-2.8)
Behoefte aan (extra) hulp of ondersteuning 117 0.50 (0.44-0.56)

Omgaan met de gevolgen (0-1) 238 0.70 (0.66-0.74)
Gemiddeld aantal taken (0-5) 3.4 (3.2-3.6)
Behoefte aan (extra) hulp of ondersteuning 148 0.48 (0.42-0.54)

Het maken van leefstijlaanpassingen (0-1) 236 0.69 (0.65-0.73)
Gemiddeld aantal taken (0-4) 2.7 (2.6-2.9)
Behoefte aan (extra) hulp of ondersteuning 123 0.41 (0.34-0.47)

 
 
Figuur 1: Zelfmanagementtaken en ondersteuningsbehoeften bij mensen met hart- en 

vaatziekten, 2013 (score 0-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Ervaringen met de zorg en de eigen bijdrage aan de zorg van mensen met hart- en vaatziekten, NIVEL 2014 29 

3.5.2 Respondenten met en zonder multimorbiditeit 
De taken die mensen met hart- en vaatziekten voor zich zien als het gaat om de omgang 
met hun chronische aandoening(en) verschillen niet significant tussen mensen met en 
zonder multimorbiditeit (tabel 3.13). Hoewel mensen met multimorbiditeit op drie van de 
vier domeinen iets hoger scoren op een schaal van 0-1 (met uitzondering van het maken 
van leefstijlaanpassingen), zijn de verschillen niet significant. Ook zijn er geen signifi-
cante verschillen tussen deze twee groepen als het gaat om de ondersteuningsbehoeften. 
Uit onderzoek onder de totale groep chronisch zieken bleek dat de ondersteuningsbe-
hoeften bij zelfmanagement niet zozeer worden verklaard door de aanwezigheid van 
multimorbiditeit als wel door het opleidingsniveau, de aanwezigheid van beperkingen en 
het activatieniveau van mensen. Mensen die hoog opgeleid zijn, geen of slechts lichte 
fysieke beperkingen of een hoog niveau van activatie hebben, hebben minder behoefte 
aan ondersteuning bij zelfmanagement dan respectievelijk mensen die laag opgeleid zijn, 
bij wie sprake is van matige of ernstige beperkingen of die een laag activatieniveau 
hebben (Heijmans et al., submitted). Het ontbreken van een verschil tussen de groep 
mensen met en zonder multimorbiditeit kan ook veroorzaakt worden door het relatief 
kleine aantal mensen zonder multimorbiditeit.  
 
 
Tabel 3.13: Zelfmanagementtaken en ondersteuningsbehoefte bij mensen hart- en 

vaatziekten met en zonder multimorbiditeit, 2013  
 
Variabele Geen multimorbiditeit Wel multimorbiditeit  
 N M (BI) N M (BI)  p

Taken medische behandeling (0-1) 69 0.67 (0.61-0.73) 159 0.70 (0.66-0.74)  Ns
Gemiddeld aantal taken (0-5) 3.3 (3.0-3.6) 3.4 (3.2-3.7)  Ns
Heeft behoefte aan (extra) hulp of ondersteuning 45 0.30 (0.21-0.40) 99 0.35 (0.29-0.41)  Ns

Omgaan met zorgverleners (0-1) 68 0.64 (0.56-0.71) 156 0.69 (0.63-0.74)  Ns
Gemiddeld aantal taken (0-4) 2.5 (2.2-2.8) 2.7 (2.5-2.9)  Ns
Heeft behoefte aan (extra) hulp of ondersteuning 36 0.50 (0.37-0.62) 81 0.50 (0.43-0.58)  Ns

Omgaan met de gevolgen (0-1) 70 0.69 (0.62-0.76) 168 0.70 (0.65-0.75)  Ns
Gemiddeld aantal taken (0-5) 3.4 (3.0-3.7) 3.4 (3.1-3.6)  Ns
Heeft behoefte aan (extra) hulp of ondersteuning 47 0.49 (0.38-0.60) 101 0.48 (0.41-0.55)  Ns

Het maken van leefstijlaanpassingen (0-1) 70 0.70 (0.63-0.77) 166 0.69 (0.64-0.73)  Ns
Gemiddeld aantal taken(0-4) 2.7 (2.4-3.0) 2.7 (2.5-2.9)  Ns
Heeft behoefte aan (extra) hulp of ondersteuning 40 0.41 (0.30-0.53) 83 0.40 (0.32-0.49)  Ns
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3.6 Partners in Health Scale 
 
De ‘Partners in Health Scale’ (PiH) is een vragenlijst bestaande uit 12 vragen (beant-
woord op een achtpuntenschaal) die aspecten meet die over het algemeen van belang 
worden geacht voor zelfmanagement. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het hebben van 
kennis over de aandoening, behandeling en medicijnen, therapietrouw, betrokkenheid bij 
de behandeling en het gevoel dat men kan omgaan met de fysieke, emotionele en sociale 
gevolgen van de chronische ziekte. Op basis van de scores op de 12 items is een gemid-
delde berekend waarbij een hogere score aangeeft dat men meer aan zelfmanagement 
doet6. Naast de gemiddelde schaal-score (0-8) wordt hier op verzoek van de Hartstichting 
tevens de score op twee losse items weergegeven.  
 

3.6.1 Respondenten in 2013 
Mensen met hart- en vaatziekten doen veel aan zelfmanagement en hebben over het 
algemeen het gevoel dat zij om kunnen gaan met de gevolgen van een chronische aan-
doening. Zij scoren hoog met een gemiddelde van 6.8 op de Partners in Health Scale 
(tabel 3.14). Ook de totale groep chronisch zieken scoort over het algemeen hoog, het 
gemiddelde ligt binnen deze een fractie lager dan binnen de groep mensen met hart- en 
vaatziekten. Kijken we naar de score op de twee losse items dan is zichtbaar dat mensen 
met hart- en vaatziekten ongeveer even vaak als de totale groep chronisch zieken aan-
geven dat ze beslissingen over de (behandeling van) hun aandoening nemen samen met 
de arts of zorgverlener en ook ongeveer even vaak zelf (vervolg)afspraken regelen die 
hun arts of zorgverlener voorstelt en daar ook naar toe gaan. 
 
 
Tabel 3.14: Score van mensen met hart- en vaatziekten en chronisch zieken op de 

Partners in Health Scale, 2013 
 
Variabele Mensen met hart- en 

vaatziekten  Chronisch zieken 
 N M (BI) N M (BI)

Regie in de zorg (Partners in health) (0-8) 240 6.8 (6.6-6.9) 2426 6.7 (6.6-6.7)
Participatie in beslissingen over behandeling van 
aandoening (0-8) 240 7.2 (7.0-7.4) 2425 7.1 (7.0-7.1)
Zelf regelen en houden van zorgafspraken die de arts of 
zorgverlener voorstelt (0-8) 237 7.5 (7.4-7.7) 2412 7.5 (7.5-7.6)

 
 

3.6.2 Respondenten met en zonder multimorbiditeit 
Zowel mensen met als zonder multimorbiditeit scoren hoog op de Partners in Health 
Scale. Dit geldt voor de algemene score op de schaal, en ook voor hun score op de twee 
specifieke aspecten van zelfmanagement die apart geanalyseerd zijn (tabel 3.15). De 
resultaten lijken erop te wijzen dat beide groepen er in slagen om actieve rol in hun zorg 
op zich te nemen. 

                                                      
6 Respondenten zijn meegenomen in de berekening van de schaalscore wanneer zij minimaal 7 items (helft +1) van de tot 

de schaal behorende vragen hadden beantwoord 
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Tabel 3.15: Score op de Partners in Health Scale van mensen met hart- en vaatziekten 
met en zonder multimorbiditeit, 2013 

 
Variabele Geen multimorbiditeit  Wel multimorbiditeit    

 N M (BI) N M (BI)  p

Regie in de zorg (Partners in health) (0-8)  69 6.6 ( 6.4-6.9) 171 6.8 (6.7-7.0)  Ns
Participatie in beslissingen over behandeling 
van aandoening (0-8) 69 7.2 (6.9-7.6) 171 7.2 (6.9-7.4)  Ns
Zelf regelen en houden van zorgafspraken die 
de arts of zorgverlener voorstelt (0-8) 66 7.5 (7.1-7.8) 171  7.6 (7.4-7.7)  Ns

 
 

3.7 Gebruik van zorg 
 

3.7.1 Respondenten in 2008 en 2013 
Er zijn veel verschillende zorgverleners betrokken bij de zorg voor mensen met hart- en 
vaatziekten en het zorggebruik onder deze groep is hoog. Een zeer groot gedeelte heeft 
contact met de huisarts, en ook twee derde geeft aan contact te hebben met de cardioloog. 
Bij de helft van de mensen met een hart- en vaatziekte is de praktijkondersteuner van de 
huisarts betrokken bij hun zorg.   
 
Er zijn weinig verschuivingen zichtbaar in het zorggebruik van mensen met hart- en vaat-
ziekten tussen 2007 (gerapporteerd in 2008) en 2012 (gerapporteerd in 2013). In beide 
jaren heeft ongeveer 90% van de mensen contact met de huisarts. Daarbij is het gemid-
deld aantal contacten met de huisarts gedaald tussen 2009 en 2012 (van 5.5 naar 4.9), 
maar het verschil tussen beide meetmomenten is niet significant. Ook bij chronisch 
zieken zien we een daling in het aantal contacten met de huisarts over de jaren heen 
(Jansen et al., 2012). Uit onze analyses blijkt dat het aantal contacten met de huisarts 
significant wordt beïnvloedt door het opleidingsniveau en de ziekteduur. Mensen die 
hoger opgeleid zijn hebben minder contact met de huisarts dan mensen die laag opgeleid 
zijn. Het aantal contacten met de huisarts stijgt significant naarmate men langer ziek is.  
Het percentage mensen met hart- en vaatziekten dat contact heeft met de praktijkonder-
steuner verschilt niet tussen beide jaren. Wel ligt het percentage aanzienlijk hoger dan bij 
de totale groep chronisch zieken. NPCG data over de totale groep chronisch zieken laten 
zien dat het contact met een POH voor diabetespatiënten al jaren het hoogst is, gevolgd 
door mensen met COPD en hart- en vaatziekten (Jansen et al., 2012). Het aantal contacten 
met de praktijkondersteuner onder mensen met hart- en vaatziekten verschilt wél signifi-
cant tussen beide meetmomenten (tabel 3.16). Er is een daling zichtbaar van gemiddeld 
4.0 contacten in 2007 naar 3.3 contacten in 2012.  
Naast het contact met eerstelijnszorgverleners, heeft ook een groot gedeelte van de men-
sen met een hart- en vaatziekte contact met een specialist; ongeveer 65% heeft jaarlijks 
contact (66% in 2007 en 63% in 2012) met de cardioloog. Het percentage mensen met 
contact met de hart-/vaatverpleegkundige ligt lager; dit percentage lag in 2007 op 20% en 
in 2012 op 25%. Gemiddeld heeft men zowel met de cardioloog als de hart-/vaatverpleeg-
kundige 2 keer per jaar contact. Het aantal contacten met de cardioloog ligt significant 
hoger bij mensen die langer ziek zijn.  
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Vrijwel iedereen gebruikt medicijnen voor het hart, de bloedvaten of de bloeddruk op 
recept (99.5%), en slechts een klein gedeelte gebruikt hiervoor ook medicijnen zonder 
recept (slechts 2%).   
Het percentage mensen dat deelgenomen heeft aan een groepsconsult in 2012 ligt laag: 
slechts 2% van alle mensen in de onderzoeksgroep geeft aan hieraan deelgenomen te 
hebben. Dit is bij de totale groep chronisch zieken niet anders. 
 
 
Tabel 3.16: Gebruik van zorg bij mensen met hart- en vaatziekten ( 2007 en 2012) en 

chronisch zieken (2010) 
 
 Mensen met hart en vaatziekten  Chronisch zieken 
Variabele 2007 2012  2010
 N M of % (BI) 1 N M of % (BI) 1 p M of % (BI)1

Contact huisarts (%) 239 89.5 (86-93) 209 90.9 (86-94) Ns 91 (89-92)
Aantal contacten huisarts (M) 224 5.5 (4.9-6.1) 203 4.9 (4.3-5.4) Ns 4.9 (4.6-5.2)
Contact praktijkondersteuner (%) 129 49.1 (43-55) 119 51.7 (45-58) Ns 36 (32-39)
Aantal contacten praktijkondersteuner 
(M) 119 4.9 (3.0-6.7) 116 3.3 (2.8-3.7) p≤0.05 3.5 (3.2-4.0)
Contact cardioloog (%) 138 66.4 (60-73) 135 63.4 (57-70) Ns -
Aantal contacten cardioloog (M) 135 2.2 (1.9-2.5) 131 2.3 (1.9-2.6) Ns -
Contact hart-/vaat verpleegkundige (%) 46 20.4 (15-26) 51 24.6 (19-31) Ns -
Aantal contacten hart-/vaat 
verpleegkundige (M) 43 2.9 ( 2.2-3.6) 49 2.3 (1.8-2.8) Ns -
Gebruik medicijnen voor het hart, de 
bloedvaten of de bloeddruk op recept 
(%) - 202 99.5 (97-100) - -
Gebruik medicijnen voor het hart, de 
bloedvaten of de bloeddruk zonder 
recept (%) - 4 2 (0.5-5) - -
Deelgenomen groepsconsult (%) - 4 1.8 (0.5-4.5) - -
 

1
 Er worden percentages weergegeven wanneer er bij de variabele niet specifiek staat weergegeven dat het 
om aantallen gaat. 

 
 

3.7.2 Respondenten met en zonder multimorbiditeit 
In hun zorggebruik verschillen mensen met hart- en vaatziekten met multimorbiditeit 
nauwelijks van mensen met hart- en vaatziekten zonder multimorbiditeit. Het enige punt 
waarop zij significant verschillen is het contact met de praktijkondersteuner. Van de 
mensen zonder multimorbiditeit heeft 39% contact met de POH, dit is significant hoger 
onder mensen met multimorbiditeit: van hen heeft 57% jaarlijks contact met de POH. 
Ook het gemiddeld aantal contacten ligt hoger, maar het gevonden verschil is niet 
significant. 
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Tabel 3.17: Gebruik van zorg bij mensen met hart- en vaatziekten met en zonder 
multimorbiditeit, 2012 

 
Variabele Geen multimorbiditeit Wel multimorbiditeit  
 N M of % (BI) 1 N  M of % (BI)1  p

Contact huisarts (%) 63 92.7 (84-98) 146 90.1 (84-94)  Ns
Aantal contacten huisarts (M) 62 3.9 (3.2-4.7) 141 5.3 (4.5-6.0)  Ns
Contact praktijkondersteuner (%) 27 39.1 (28-52) 92 57.1 (49-65)  p≤0.05
Aantal contacten praktijkondersteuner (M) 26 2.7 (1.9-3.5) 90 3.4 (2.9-3.9)  Ns
Contact cardioloog (%) 44 66.7 (55-78) 91 61.9 (54-70)  Ns
Aantal contacten cardioloog (M) 44 2.1 (1.5-2.6) 87 2.3 (1.8-2.8)  Ns
Contact hart-/vaat verpleegkundige (%) 18 29.5 (18-41) 33 22.6 (16-29)  Ns
Aantal contacten hart-/vaat verpleegkundige 
(M) 18 1.9 (1.4-2.5) 31 2.5 (1.8-3.2)  Ns
Gebruik medicijnen voor het hart, de 
bloedvaten of de bloeddruk op recept (%) 60 98.4 (91-100) 142 100 (97-100)  Ns
Gebruik medicijnen voor het hart, de 
bloedvaten of de bloeddruk zonder recept (%) 2 3.3 (0.4-11) 2 1.4 (0.2-5)  Ns
Deelgenomen groepsconsult (%) 0 0 (0-5.6) 4 2.5 ( 0.7-6.4)  Ns 
 
1 Er worden percentages weergegeven wanneer er bij de variabele niet specifiek staat weergegeven dat het 

om aantallen gaat. 

 
 

3.8 Gebruik van internet voor gezondheid/eHealth 
 

3.8.1 Respondenten in 2013  
In Nederland zijn er talrijke initiatieven op het gebied van eHealth en de verwachting is 
dat toepassingen van eHealth een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het versterken 
van de zelfredzaamheid van patiënten (Hofstede & Heijmans, 2012). Mensen met hart- en 
vaatziekten gebruiken internet echter nog weinig voor hun gezondheid (tabel 3.18). De 
huisarts wordt nauwelijks per e-mail geconsulteerd (slechts 2%) en ook wordt er weinig 
contact gezocht met andere mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte 
(eveneens 2%). Hoewel de totale groep chronisch zieken iets vaker gebruik maakt van 
internet en eHealth, is ook het aandeel binnen deze groep beperkt. Bij het vergelijken van 
het gebruik van internet en eHealth van de groep mensen met hart- en vaatziekten en de 
totale groep chronisch zieken, is het belangrijk om in acht te nemen dat de groep mensen 
met hart- en vaatziekten gemiddeld ouder is. Het meest voorkomende gebruik van inter-
net is het bestellen van medicijnen via internet; 16% van de respondenten met hart- en 
vaatziekten geeft aan het internet hier voor gebruikt te hebben. Wij weten van onderzoek 
onder mensen met astma of COPD wel dat het internet vaker gebruikt wordt voor bij-
voorbeeld het opzoeken van informatie over gezondheidsklachten, het aanvragen van 
online herhaal recepten en het maken van afspraken met zorgverleners (Hofstede & 
Heijmans, 2012). Deze toepassingen zijn in het kader van deze rapportage niet bevraagd.  
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Tabel 3.18: Gebruik van internet voor gezondheid/eHealth bij mensen met hart- en 
vaatziekten (n=195) en chronisch zieken (n=1559), 2012 

 
Variabele Mensen met hart- en 

vaatziekten Chronisch zieken 
 N % (BI) N % (BI)

Consult gehad met huisarts via email  3 2.4 (0.5-6.9)  76 4.9 (3.8-5.9)
Medicijnen besteld via internet  20 16.1 (10.1-23.8)  371 23.8 (21.7-25.9)
Via internet contact gezocht met andere mensen met een 
lichamelijke beperking of chronische ziekte  3 2.4 (0.5-6.8)

 
94 6.1 (4.9-7.2)

 
 

3.8.2 Respondenten met en zonder multimorbiditeit 
Procentueel gezien bestellen mensen met hart- en vaatziekten met multimorbiditeit vaker 
medicijnen via internet dan mensen met hart- en vaatziekten zonder multimorbiditeit 
(tabel 3.19). Het verschil tussen beide groepen is echter niet significant. De 
betrouwbaarheidsintervallen bij beide groepen zijn zeer groot en overlappen sterk. De 
kleine aantallen in de groepen maken het moeilijk om betrouwbare uitspraken te doen 
over verschillen.  
 
 
Tabel 3.19: Gebruik van internet voor gezondheid/eHealth bij mensen met hart- en 

vaatziekten met (n=44) en zonder (n=138) multimorbiditeit, 2012 
 
Variabele Geen multimorbiditeit Wel multimorbiditeit  
 N % (BI) N % (BI)  p

Consult gehad met huisarts via email  0 0 (0-11.9) 3 3.2 (0.7-9.0)  Ns
Medicijnen besteld via internet  2 6.9 (0.8-22.8) 18 19.0 (11.6-28.2)  Ns
Via internet contact gezocht met andere 
mensen met een lichamelijke beperking of 
chronische ziekte  1 3.4 (0.1-17.8) 2 2.1 (0.3-7.3)  Ns

 
 

3.9 Ervaren kwaliteit van zorg 
 
Er is aan mensen gevraagd om verschillende zorgverleners te beoordelen met een cijfer 
op een schaal van 0-10. Daarbij is gevraagd naar een beoordeling van de huisarts, de 
praktijkondersteuner, de medisch specialist en de gespecialiseerd verpleegkundige. 
Eveneens is er gevraagd naar algemene beoordeling van de organisatie van de zorg en het 
totaal aan zorg dat mensen ontvangen hebben. Ook is er nagegaan wat mensen met een 
chronische ziekte in de praktijk merken aan zelfmanagementondersteuning volgens een 
programmatische aanpak. Hiervoor is gebruik gemaakt van de Nederlandse vertaling van 
de Patient Assessment of Chronic Illness Care vragenlijst (PACIC, Glasgow et al., 2005). 
De vragenlijst meet vijf aspecten van chronisch zorg: patiëntgerichtheid (de mate waarin 
de patiënt gestimuleerd wordt actief mee te denken over de behandeling en het nemen van 
beslissingen), organisatie van de zorg, het stellen van gezamenlijke doelen, het 
gezamenlijk zoeken naar oplossingen van problemen, en follow-up en coördinatie. 
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3.9.1 Respondenten in 2008 en 2012 
Mensen met hart- en vaatziekten zijn tevreden over de zorg die zij ontvangen; gemiddeld 
beoordelen mensen met hart- en vaatziekten de zorg met een ruime voldoende (tabel 
3.20). Er zijn geen verschillen tussen de beoordeling van de zorg in 2008 en in 2012. 
Mensen met hart- en vaatziekten zijn in beide jaren positief, zowel in de beoordeling van 
afzonderlijke zorgverleners als in hun beoordeling van het totaal aan zorg en de 
organisatie van die zorg. Zij verschillen niet van de totale groep chronisch zieken in de 
mate waarin zij tevreden zijn over de zorg die zij krijgen van de huisarts en de medisch 
specialist.  
 
 
Tabel 3.20:  Ervaren kwaliteit van zorg bij mensen met hart- en vaatziekten en chronisch 

zieken, 2008 en 2012 
 
 Mensen met hart- en vaat ziekten  Chronisch zieken
Variabele 2008 2012  2012
 N M (BI) N M (BI) P  N M (BI)

Rapportcijfer huisarts  173 8.0 (7.8-8.1) 270 8.0 (7.8-8.2) Ns  1882 7.8 (7.7-7.9)
Rapportcijfer praktijkondersteuner  - 94 7.9 (7.6-8.1) -  -
Rapportcijfer medisch specialist  243 8.0 (7.9-8.1) 145 7.8 (7.5-8.0) Ns  1427 7.7 (7.6-7.7)
Rapportcijfer gespecialiseerd 
verpleegkundige  140 7.9 (7.8-8.1) 55 7.9 (7.6-8.2) Ns  -
Rapportcijfer organisatie zorg  - 186 7.4 (7.2-7.6) -  -
Rapportcijfer voor totale ontvangen zorg  - 188 7.5 (7.3-7.7) -  -

 
 
Ervaren zorg volgens Chronic Care Model 
De gemiddelde score op de PACIC bedraagt 2.5 (op een schaal van 1 tot 5). Een score 
van rond twee duidt er op dat mensen met een chronische ziekte ‘soms’ iets merken van 
een programmatische aanpak van de zorg. Mensen met hart- en vaatziekten scoren even 
hoog op de PACIC als de totale groep chronisch zieken. Wanneer we kijken naar 
individuele items zien we dat mensen hoog scoren op de tevredenheid met de organisatie 
van de zorg en de betrokkenheid bij hun leefstijl. Dit zijn aspecten die in de 
kwaliteitscriteria CVRM naar voren komen als belangrijke indicatoren voor goede zorg. 
Uit onderzoek bleek al eerder dat slechts een klein gedeelte van de mensen met hart- en 
vaatziekten een individueel zorgplan heeft (Idema, 2013), dit is wellicht de reden voor de 
lage score bij de vraag of men een kopie ontvangen heeft. Ook scoort men laag op follow-
up. Hoewel in de zorgstandaard het belang van follow-up benadrukt wordt, geven mensen 
met hart- en vaatziekten nog weinig aan dat er na een bezoek aan de zorgverlener contact 
opgenomen werd om nog eens te vragen hoe het ging. Ook is de ervaring dat een 
verwijzing naar een cursus of (groeps-)bijeenkomst die mensen met hart- en vaatziekten 
zou kunnen helpen om te gaan met hun chronische aandoening, weinig voorkomt 
(gemiddelde score van 1.8). 
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Tabel 3.21: Ervaren zorg volgens Chronic Care Model bij mensen met hart- en 
vaatziekten en chronisch zieken, 2012 

 
Variabele Mensen met hart- 

en vaatziekten  
Chronisch 

zieken 
 N M (BI)  N M (BI)

Totaalscore    

Ervaren zorg volgens Chronic Care Model (1=laagste, 
5=hoogste) 167 2.5 (2.4-2.6)  1847 2.5 (2.5-2.5)
Per item    
Werden mij keuzes in de behandeling gegeven waar ik over 
na kon denken 171 2.8 (2.6-3.0)  1875 3.0 (2.9-3.0)
Was ik tevreden over de organisatie van de zorg die ik kreeg 170 3.9 (3.7-4.0)  1879 3.9 (3.9-4.0)
Werd ik geholpen om specifieke doelen op te stellen om 
mijn eetgedrag en bewegingspatroon te verbeteren 166 2.6 (2.4-2.8)  1821 2.6 (2.5-2.7)
Werd mij een kopie van mijn behandelplan gegeven 165 1.9 (1.7-2.1)  1810 1.9 (1.8-1.9)
Werd ik aangemoedigd om naar een cursus of groeps-
bijeenkomst te gaan die mij zou kunnen helpen om te gaan 
met mijn chronische aandoening of beperking 166 1.8 (1.6-1.9)  1821 1.8 (1.7-1.8)
Werden mij direct of in onderzoek vragen gesteld over mijn 
leefstijl (roken, bewegen, eten etc.) 170 3.1 (2.9-3.4)  1843 3.0 (3.0-3.1)
Werd ik geholpen een behandelplan te maken dat ik in mijn 
dagelijks leven kon toepassen 166 2.2 (2.0-3.7)  1822 2.2 (2.1-2.2)
Werd ik geholpen om vooruit te plannen zodat ik zelfs als ik 
me ziek of niet lekker voel met mijn chronische aandoening 
of beperking kan omgaan 167 2.2 (2.0-2.4)  1830 2.2 (2.1-2.3)
Werd mij gevraagd hoe mijn chronische aandoening of 
beperking mijn leven beïnvloedt 167 2.4 (2.2-2.6)  1826 2.5 (2.5-2.6)
Werd na een bezoek aan de huisarts, specialist of 
verpleegkundige contact met mij opgenomen om nog eens te 
vragen hoe het met mij ging 165 2.0 (1.8-2.2)  1819 1.9 (1.8-1.9)
Werd mij verteld waarom mijn bezoek aan andere 
specialisten, zoals de oogarts of cardioloog, belangrijk zijn 
in mijn behandeling 167 2.6 (2.4-2.8)  1795 2.4 (2.4-2.5)

 
 

3.9.2 Respondenten met en zonder multimorbiditeit 
In de beoordeling van de zorg verschillen mensen met hart- en vaatziekten met multi-
morbiditeit niet van mensen zonder multimorbiditeit. Er zijn op geen enkel gebied 
significante verschillen tussen de rapportcijfers die beide groepen geven (tabel 3.22). 
 
 
Tabel 3.22: Ervaren kwaliteit van zorg bij mensen met hart- en vaatziekten met en 

zonder multimorbiditeit, 2012 
 
Variabele Geen 

multimorbiditeit  
Wel 

multimorbiditeit   

 N M (BI)  N M (BI)   p 

Rapportcijfer huisarts  40 7.9 (7.5-8.3)  133 8.0 (7.8-8.2)  Ns 
Rapportcijfer praktijkondersteuner  20 7.7 (7.3-8.1)  74 7.9 (7.6-8.2)  Ns 
Rapportcijfer medisch specialist  28 7.7 (7.2-8.2)  117 7.8 (7.5-8.0)  Ns 
Rapportcijfer gespecialiseerd verpleegkundige  10 8.0 (7.3-8.7)  45 7.9 (7.6-8.2)  Ns 
Rapportcijfer organisatie zorg  41 7.6 (7.1-8.0)  145 7.4 (7.1-7.6)  Ns 
Rapportcijfer voor totale ontvangen zorg 42 7.6 (7.2-8.1)  146 7.4 (7.2-7.7)  Ns 
Ervaren zorg volgens Chronic Care Model  36 2.6 ( 2.3-2.9)  131 2.4 (2.3-2.6)  Ns 
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Ervaren zorg volgens Chronic Care Model 
Mensen zonder multimorbiditeit verschillen in het algemeen niet in hun score op de 
PACIC van mensen met multimorbiditeit. Mensen met multimorbiditeit scoren echter wel 
lager als het gaat over de tevredenheid met de organisatie van de zorg die zij krijgen en 
geven minder vaak aan dat zij een kopie van hun behandelplan kregen (tabel 3.23). 
Hoewel zij niet veel van mensen zonder multimorbiditeit verschillen in het rapportcijfer 
dat zij geven aan de organisatie van de zorg (tabel 3.22), geven zij wel aan hierover iets 
minder tevreden te zijn.  
 
 
Tabel 3.23: Ervaren zorg volgens Chronic Care Model bij mensen met hart- en 

vaatziekten met en zonder multimorbiditeit, 2012 
 
Variabele Geen 

multimorbiditeit  
Wel 

multimorbiditeit    
 N M (BI)  N M (BI)  p 

Totaalscore      

Ervaren zorg volgens Chronic Care Model 
(1=laagste, 5=hoogste) 36 2.6 (2.3-2.9)  131 2.4 (2.3-2.6)  Ns 
Per item      
Werden mij keuzes in de behandeling 
gegeven waar ik over na kon denken 37 2.8 (2.4-3.3)  134 2.8 (2.6-3.0)  Ns 
Was ik tevreden over de organisatie van de 
zorg die ik kreeg 36 4.2 (3.9-4.5)  134 3.8 (3.6-4.0)  p≤0.05 
Werd ik geholpen om specifieke doelen op 
te stellen om mijn eetgedrag en bewegings-
patroon te verbeteren 37 2.6 (2.2 -3.1)  129 2.5 (2.3-2.8)  Ns 
Werd mij een kopie van mijn behandelplan 
gegeven 36 2.3 (1.8-2.7)  129 1.8 (1.6-2.0)  p≤0.05 
Werd ik aangemoedigd om naar een cursus 
of groepsbijeenkomst te gaan die mij zou 
kunnen helpen om te gaan met mijn 
chronische aandoening of beperking 35 2.1 (1.6-2.5)  131 1.7 (1.5-1.9)  Ns 
Werden mij direct of in onderzoek vragen 
gesteld over mijn leefstijl (roken, bewegen, 
eten etc.) 37 3.2 (2.7-3.6)  133 3.1 (2.8-3.3)  Ns 
Werd ik geholpen een behandelplan te 
maken dat ik in mijn dagelijks leven kon 
toepassen 36 2.4 (2.0-2.8)  130 2.1 (1.9-2.3)  Ns 
Werd ik geholpen om vooruit te plannen 
zodat ik zelfs als ik me ziek of niet lekker 
voel met mijn chronische aandoening of 
beperking kan omgaan 37 2.4 (2.0-2.8)  130 2.1 (1.9-2.3)  Ns 

Werd mij gevraagd hoe mijn chronische 
aandoening of beperking mijn leven 
beïnvloedt 37 2.3 (1.9-2.7)  130 2.5 (2.2-2.7)  Ns 
Werd na een bezoek aan de huisarts, 
specialist of verpleegkundige contact met 
mij opgenomen om nog eens te vragen hoe 
het met mij ging 36 2.1 (1.7-2.5)  129 2.0 (1.7-2.2)  Ns 
Werd mij verteld waarom mijn bezoek aan 
andere specialisten, zoals de oogarts of 
cardioloog, belangrijk zijn in mijn 
behandeling 35 2.7 (2.2-3.1)  132 2.6 (2.3-2.8)  Ns 
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4 Belangrijkste bevindingen 
 
 
 
 
In Nederland zijn er meer dan één miljoen mensen met een hart- en vaatziekte. In de 
zorgstandaard Cardiovasculair Risicomanagement wordt beschreven hoe goede zorg voor 
mensen met hart- en vaatziekten eruit hoort te zien. Het doel van deze rapportage was het 
verkrijgen van inzicht in de ervaringen die mensen met hart- en vaatziekten momenteel 
met de zorg hebben en of dit verschilt van de ervaringen van mensen met hart- en vaat-
ziekten een aantal jaren geleden. Daarnaast wilden wij ook onderzoeken of de ervaringen 
van mensen met hart- en vaatziekten met de zorg verschillen naar de aanwezigheid van 
een of meerdere andere chronische aandoeningen naast een hart- en vaatziekte. De erva-
ringen op verschillende meetmomenten en van verschillende patiëntgroepen met hart- en 
vaatziekten schetsen een beeld van hoe ver het staat met de implementatie van de zorg-
standaard en de mate waarin de zorg passend is voor mensen met een complexere 
zorgvraag. 
 
Onderzoeksgroep  
De totale onderzoeksgroep waarop dit rapport is gebaseerd bestaat uit 702 mensen met 
hart- en vaatziekten uit het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten. Van 
deze 702 mensen heeft 64% naast een hart- en vaatziekte ook een of meerdere andere 
chronische aandoeningen. Wij onderscheiden een onderzoeksgroep in 2008/2009 en een 
onderzoeksgroep in 2012/2013. De onderzoeksgroep in 2012/2013 is gemiddeld genomen 
iets hoger opgeleid dan de onderzoeksgroep in 2008/2009, lijdt iets vaker aan multimor-
biditeit en is gemiddeld iets langer ziek. Er lijkt geen directe reden te zijn om aan te 
nemen dat het percentage mensen met multimorbiditeit tussen beide jaren daadwerkelijk 
gestegen is. Mogelijk heeft een verbeterde registratie door zorgverleners geleidt tot een 
toename in het percentage mensen met multimorbiditeit. Binnen de onderzoeksgroep van 
2012/2013 wordt er een uitsplitsing gemaakt tussen mensen met en zonder multimorbi-
diteit. Van de onderzoeksgroep in 2012/2013 heeft 72%  multimorbiditeit. Om de resul-
taten van mensen met hart- en vaatziekten in een context te plaatsen wordt daar waar 
mogelijk een vergelijking met de totale groep chronisch zieken gemaakt7.   
 
Kwaliteit van leven  
Mensen met hart- en vaatziekten beoordelen hun gezondheid en functioneren, net als de 
totale groep mensen met een chronische ziekte, slechter dan binnen de algemene bevol-
king. Ook geeft een kleiner gedeelte van hen aan (zeer) tevreden te zijn met het leven en 
(zeer) gelukkig te zijn. Desalniettemin geeft bijna driekwart van de groep mensen met 
hart- en vaatziekten aan (zeer) tevreden te zijn met het leven en (zeer) gelukkig te zijn. 
Het aandeel mensen dat (zeer) gelukkig is ligt binnen de groep mensen met hart- en 

                                                      
7 Daarbij is het van belang om te melden dat de groep mensen met hart- en vaatziekten gemiddeld genomen ouder is dan de 

totale groep mensen met een chronische ziekte, ook ligt het aandeel mannen hoger, is er vaker sprake van multimorbiditeit 
en is er vaker sprake van matige of ernstige lichamelijke beperkingen.  
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vaatziekten hoger dan onder de totale groep mensen met een chronische ziekte. Wellicht 
wordt dit verschil veroorzaakt door het feit dat de groep mensen met hart- en vaatziekten 
gemiddeld genomen ouder is. Onderzoek laat zien dat de levenstevredenheid relatief hoog 
ligt onder mensen ouder dan 60 (Veenhoven, 2006). De onderzoeksgroep in 2008/2009 
verschilt niet in de beoordeling van de gezondheid en het functioneren, en in de mate van 
ervaren tevredenheid en geluk met de onderzoeksgroep in 2012/2013. Eveneens zijn er 
binnen de groep mensen met hart- en vaatziekten geen verschillen naar de aanwezigheid 
van multimorbiditeit.  
 
Ervaren regie over eigen leven  
In toenemende mate ligt de nadruk op de verantwoordelijkheid die patiënten hebben voor 
hun gezondheid en de behandeling van hun ziekte. Om een actieve bijdrage aan de eigen 
zorg te leveren is het belangrijk dat mensen ervaren dat zij zelf de regie over hun eigen 
leven hebben. Voor meer dan 60% van de mensen met hart- en vaatziekten is dit het 
geval; zij geven aan dat zij de mogelijkheid om zelf te bepalen wat men doet en te leven 
op de manier waarop zij dat willen als (zeer) goed ervaren. Dit geldt ook voor ongeveer 
een even groot gedeelte van de totale groep mensen met een chronische ziekte. Mensen 
met hart- en vaatziekten met multimorbiditeit beoordelen de mogelijkheid om zelf te be-
palen wat zij doen en te leven op de manier zoals dat willen significant minder vaak als 
(zeer) goed dan mensen met hart- en vaatziekten zonder multimorbiditeit. Een com-
plexere gezondheidstoestand en daarmee een zwaardere zorgvraag maakt het voor deze 
groep wellicht moeilijker om zelf de regie te voeren over hun leven.  
 
Zelfmanagement en patiëntenactivatie  
Hoewel een groot gedeelte van de mensen met hart- en vaatziekten ervaart dat zij de regie 
voeren over hun leven, is dit dus voor circa 40% niet het geval. Dit betekent dat het 
leveren van een actieve bijdrage aan de eigen zorg wellicht niet voor iedere patiënt even 
gemakkelijk is. Uit de resultaten blijkt ook dat er verschillen zijn in de mate waarin 
mensen met een hart- en vaatziekte toegerust zijn om de verantwoordelijkheid voor de 
omgang met hun ziekte te nemen. Voor ongeveer de helft van de mensen met hart- en 
vaatziekten in 2012 (51%) is het moeilijk om een zelfstandige, actieve rol in de zorg op 
zich te nemen omdat zij de benodigde motivatie, kennis en/of vaardigheden missen voor 
zelfmanagement. De andere helft van de mensen met hart- en vaat ziekten slaagt hier 
beter in. Hierin verschillen mensen met hart- en vaatziekten niet significant van de totale 
groep chronisch zieken. Mensen met hart- en vaatziekten met multimorbiditeit verschillen 
hierin ook niet van mensen zonder multimorbiditeit. Hoewel mensen met multimorbidi-
teit minder vaak ervaren zelf de regie te voeren over hun eigen leven, liet eerder onder-
zoek wel zien dat mensen met multimorbiditeit vaak wel meer toegerust zijn om een 
actieve rol in hun eigen zorg te nemen. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door het feit 
dat zij al meer zelf moeten doen omdat de dagelijkse omgang met meerdere ziektes 
ingewikkelder is (Heijmans et al., submitted).  
 
Mensen met hart- en vaatziekten geven aan met verschillende zelfmanagement taken te 
maken krijgen bij de dagelijkse omgang met hun ziekte. Deze taken kunnen onderver-
deeld worden in vier categorieën: taken die te maken hebben met de medische behande-
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ling van de chronische ziekte, het omgaan met zorgverleners, het omgaan met de 
gevolgen van een chronische ziekte in het dagelijks leven, en het maken van leefstijlaan-
passingen. Ongeveer 60% tot 80% van de mensen ziet op deze terreinen taken voor zich-
zelf weggelegd. Tussen één derde en de helft van de groep die taken voor zich weggelegd 
ziet heeft daarbij behoefte aan (extra) ondersteuning van zorgverleners, naast de onder-
steuning die men nu krijgt van professionele zorgverleners en het informele netwerk. Zo 
heeft men bijvoorbeeld behoefte aan extra ondersteuning bij de omgang met zorgverle-
ners en bij de omgang met de gevolgen van een chronische ziekte. Dit betekent dat de 
zorg nog niet volledig voldoet aan de wensen en behoeften van de patiënt en dat er nog 
verbeteringen mogelijk zijn in de mate waarin de zorg aansluit bij de verwachtingen die 
patiënten hebben. In de perceptie van taken en de ondersteuningsbehoefte die mensen 
daarbij hebben, zijn er nauwelijks verschillen tussen mensen met hart- en vaatziekten en 
de totale groep chronisch zieken. Ook verschillen mensen zonder multimorbiditeit 
nauwelijks van mensen met multimorbiditeit.  
 
Partners in Health Scale  
Scores op de Partners in Health Scale in 2012 laten zien dat mensen met hart- en vaat-
ziekten al veel aan zelfmanagement doen en zij zich ook in staat achten om met hun 
ziekte om te gaan in het dagelijks leven. Helaas hebben wij geen gegevens van de score 
op de Partners in Health Scale in eerdere jaren; wij zien nu dat ze het goed doen maar 
kunnen niet zeggen in hoeverre dat samenhangt met de invoering van de Zorgstandaard. 
Mensen met hart- en vaatziekten doen ongeveer evenveel aan zelfmanagement als de 
totale groep chronisch zieken en zij zijn ongeveer even vaak betrokken bij beslissingen 
over de behandeling van hun aandoening en regelen zelf zorgafspraken die door hun 
zorgverlener aan hun voorgesteld worden. Er is daarbij binnen de groep mensen met hart- 
en vaatziekten geen verschil naar de aanwezigheid van multimorbiditeit. Hoewel zowel 
de totale groep mensen met een chronische ziekte als mensen met hart- en vaatziekten 
hoog scoren en zelfmanagement hen goed af lijkt te gaan, lieten de resultaten zien dat een 
groot deel van de mensen nog een onvervulde ondersteuningsbehoefte heeft bij het zelf-
management. Dit betekent dat er wellicht nog mogelijkheden zijn om het zelfmanagement 
van mensen met hart- en vaatziekten verder te verbeteren wanneer zij op alle fronten de 
juiste en voldoende ondersteuning krijgen.  
 
Gebruik van zorg 
Er zijn veel verschillende zorgverleners betrokken bij de zorg voor mensen met hart- en 
vaatziekten en het zorggebruik binnen deze groep is consistent hoog. Er zijn dan ook 
nauwelijks verschuivingen in het zorggebruik van mensen met hart- en vaatziekten tussen 
2007 en 2012. De enige uitzondering hierop is het gemiddeld aantal contacten met de 
praktijkondersteuner; dit ligt in 2012 lager dan in 2007. Het percentage mensen met hart- 
en vaatziekten dat contact heeft met de praktijkondersteuner is hoger dan onder de totale 
groep chronisch zieken en ligt binnen de groep mensen met hart- en vaatziekten hoger 
onder mensen met multimorbiditeit dan onder mensen zonder multimorbiditeit.  
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Gebruik van internet voor gezondheid/eHealth  
Hoewel er veel verwacht wordt van de rol van eHealth en internet bij het ondersteunen 
van de zorg en het zelfmanagement van mensen met een chronische ziekte, blijkt dat 
mensen met hart- en vaatziekten internet nauwelijks voor hun gezondheid gebruiken. Ook 
binnen de totale groep mensen met een chronische ziekte is het gebruik beperkt. Het feit 
dat de groep mensen met hart- en vaatziekten gemiddeld ouder is veroorzaakt wellicht dat 
het percentage binnen de totale groep mensen met een chronische ziekte iets hoger ligt. 
Mensen met hart- en vaatziekten consulteren de huisarts nog weinig via e-mail en leggen 
via internet ook nauwelijks contact met andere mensen met een lichamelijke beperking of 
een chronische ziekte. Circa één op de zes mensen met hart- en vaatziekten geeft aan 
medicijnen besteld te hebben via internet. Er zijn binnen de groep mensen met hart- en 
vaatziekten geen verschillen in het gebruik van internet voor gezondheid/eHealth naar de 
aanwezigheid van multimorbiditeit. Uit onderzoek van het NIVEL binnen de groep 
mensen met astma of COPD blijkt dat internet, naast het bestellen van medicijnen, ge-
bruikt wordt voor het opzoeken van informatie over gezondheidsklachten, het aanvragen 
van online herhaalrecepten en het maken van afspraken met zorgverleners (Hofstede & 
Heijmans, 2012). Wellicht zou bij een bredere inventarisatie van de gebruiksmogelijk-
heden van internet en eHealth onder mensen met hart- en vaatziekten het percentage 
mensen dat hiervan gebruik maakt hoger blijken. 
 
Ervaren kwaliteit van zorg  
Mensen met hart- en vaatziekten zijn over het algemeen tevreden over de zorg die zij 
krijgen en beoordelen deze met een ruime voldoende. Dit geldt zowel voor afzonderlijke 
zorgverleners als voor de beoordeling van het totaal aan zorg en de organisatie van de 
zorg. Zij verschillen hierin niet van de totale groep chronisch zieken. Mensen met hart- en 
vaatziekten merken soms iets van de programmatische aanpak van de zorg en de onder-
steuning van zorgverleners bij het zelfmanagement. Zij zijn positief over (de inzichtelijk-
heid van) de organisatie van de zorg en de betrokkenheid van zorgverleners bij hun 
leefstijl. Dat er nog wel verbeteringen mogelijk zijn blijkt uit het feit dat relatief weinig 
mensen met hart- en vaatziekten een kopie van hun zorgplan ontvangen en dat zij weinig 
merken van follow-up zorg. Ook worden patiënten in eigen ogen nog weinig aangemoe-
digd om naar een cursus of (groeps-)bijeenkomst te gaan die hen zouden kunnen helpen 
om te gaan met hun chronische aandoening. Mensen met multimorbiditeit scoren lager op 
hun beoordeling van de organisatie van de zorg en geven nog minder vaak dan mensen 
zonder multimorbiditeit aan dat zij een kopie van hun zorgplan hebben ontvangen. 
Ondanks dat er veel aandacht gegeven wordt aan de integratie en afstemming van de zorg 
voor mensen met multimorbiditeit, lijkt het bij deze groep nog wel moeilijker om de 
organisatie van de zorg inzichtelijk te maken en een passend zorgaanbod te realiseren.  
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Bijlage 1: Gebruikte meetinstrumenten 
 
 
 
Kwaliteit van leven en beoordeling functioneren  
 
Algemene gezondheidsbeleving SF36 (Voorjaar 2008 en voorjaar 2013) :  

Wat vindt u, over het algemeen genomen, van uw gezondheid?

 Uitstekend

 Zeer goed

 Goed

 Matig

 Slecht 

 

Wilt u het antwoord kiezen dat het beste weergeeft hoe juist of onjuist u elk van de volgende 

uitspraken voor uzelf vindt. 

 
  Vol-

komen 
juist 

Groten-
deels juist

Weet 
ik niet 

Groten-
deels 

onjuist 
Volkomen 

onjuist 
 Ik lijk gemakkelijker ziek te worden dan 

andere mensen  ............................................       

 Ik ben net zo gezond als andere mensen die ik 
ken  ..............................................................       

 Ik verwacht dat mijn gezondheid achteruit zal 
gaan  ............................................................       

 Mijn gezondheid is uit- 
stekend  ........................................................       

 

 

Beoordeling eigen functioneren (Najaar 2008 en najaar 2012): 

Hoe zou u, alles bij elkaar genomen, uw functioneren in huis, op het werk en in uw vrije tijd 

omschrijven?

 Uitstekend

 Zeer goed

 Goed

 Matig 

 Slecht  

 

Tevredenheid met het eigen leven (Najaar 2008 en najaar 2012): 

In welke mate bent u tevreden met het leven dat u op dit moment leidt? 

 Buitengewoon tevreden 

 Zeer tevreden 

 Tevreden 

 Tamelijk tevreden 

 Niet zo tevreden 
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Gelukkig zijn (Najaar 2008 en najaar 2012):  

In welke mate vindt u zichzelf een gelukkig mens?

 Erg gelukkig

 Gelukkig

 Niet gelukkig, niet ongelukkig

 Niet zo gelukkig

 Ongelukkig 

 

Ervaren regie over eigen leven  
 

Ervaren regie over eigen leven (Najaar 2012): 

Wilt u nog eens in het algemeen aangeven of u vindt dat u zelf voldoende kunt bepalen wat 

u wilt (laten) doen? Mijn mogelijkheid om te leven op de manier zoals ik het wil is (in het 

algemeen): 

 Zeer goed 

 Goed 

 Redelijk 

 Matig 

 Slecht  

 

Zelfmanagement en patiëntenactivatie  
 

Waargenomen zelfmanagementtaken en gerelateerde behoefte aan ondersteuning (PAST-

questionnaire) (Voorjaar 2009 en najaar 2012)1: 

Wilt u bij ieder van onderstaande opgaven of uitdagingen aangeven of u hier mee te maken heeft? 

En wilt u vervolgens aangeven of u hier extra hulp of ondersteuning bij zou willen? Bij 

ondersteuning kunt u denken aan hulp van familie, een zorgverlener of zorgverlenende instantie, 

maar ook aan extra informatie. 
 
 
 
Hoe vaak moet u…..   Hoe vaak zou u hierbij (extra) 

hulp of ondersteuning willen? 
 Nooit Soms Meestal Altijd  Nooit Soms Meestal Altijd 

Omgaan met pijn of beperkingen           
Medicijnen innemen volgens voor-
schrift           
Op bezoek gaan bij artsen en andere 
zorgverleners           
Op uw voeding letten           
Voldoende bewegen           
Gezond leven (stoppen met roken, niet 
te veel alcohol)           
Omgaan met een beperkte energie           
Omgaan met emoties en spanningen           
Hulp inroepen als dat nodig is           
Ongezonde leefgewoonten opgeven           
Thuis oefeningen doen           
Hulpmiddelen gebruiken          
De informatie van artsen en andere 
zorgverleners begrijpen           
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Hoe vaak moet u…..   Hoe vaak zou u hierbij (extra) 
hulp of ondersteuning willen? 

 Nooit Soms Meestal Altijd  Nooit Soms Meestal Altijd 
Omgaan met beperktere mogelijk-
heden om bijvoorbeeld uit te gaan, op 
vakantie te gaan           
Zelf uw klachten en symptomen in de 
gaten houden           
Zelfzorgtaken uitvoeren zoals uw 
wond verzorgen, steunkousen aan-
trekken, uw medicijnen innemen           
Uw eigen gezondheid in de gaten 
houden door bijvoorbeeld het meten 
van uw suiker of uw bloeddruk           
Gesprekken aangaan met 
zorgverleners          
Omgaan met een onzekere toekomst            
Anders, nl 
1  .............................................................
2  .............................................................
3  .............................................................















 















 

 

1  - In 2009 had deze vraag bij beide onderdelen (perceptie zelfmanagementtaken en ondersteuningsbehoefte) 
slechts twee antwoordmogelijkheden: ‘Nee’ en ‘Ja’. 

 

Partners in Health Scale 
 
Partners in health – scale (Voorjaar 2013): 
 
In het algemeen weet ik van mijn aandoening(en):  
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
     Heel weinig              Een beetje    Veel 
     
In het algemeen weet ik over de behandeling en de medicijnen voor mijn aandoening(en): 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
     Heel weinig               Een beetje     Veel 
 
Ik gebruik de medicijnen en voer de behandelingen uit die mijn arts of zorgverlener heeft voorgesteld: 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
     Nooit                   Soms     Altijd 
 
Beslissingen over (de behandeling van) mijn aandoening(en) neem ik samen met mijn arts of zorgverlener: 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
       Nooit                    Soms      Altijd 
 
Ik ben in staat om met mijn zorgverlener te regelen, dat ik de zorg krijg die ik nodig heb en die past bij mijn 
cultuur, waarden en opvattingen: 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
       Nooit                    Soms    Altijd 
 
Ik regel de (vervolg)afspraken die mijn arts of zorgverlener voorstelt en ga er ook naar toe: 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
       Nooit                    Soms     Altijd 
 

  



48  Ervaringen met de zorg en de eigen bijdrage aan de zorg van mensen met hart- en vaatziekten, NIVEL 2014 

Ik houd zelf symptomen en signalen van mijn lichaam in de gaten (zoals bloedsuikerwaarden, peak flow, 
gewicht, kortademigheid, pijn, slaapproblemen, stemming): 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
        Nooit                    Soms     Altijd 
 
Ik grijp zelf in als mijn lichaam signalen afgeeft en symptomen erger worden: 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
        Nooit                    Soms     Altijd 
 
Ik kan omgaan met de gevolgen van mijn aandoening(en) voor mijn lichamelijke activiteiten (zoals wandelen, 
huishoudelijk werk): 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
   Niet zo goed                    Goed     Heel goed 
 
Ik kan omgaan met de gevolgen van mijn aandoening(en) voor hoe ik mij voel (dat wil zeggen mijn emoties 
en geestelijk welbevinden): 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
   Niet zo goed                    Goed     Heel goed 
 
Ik kan omgaan met de gevolgen van mijn aandoening(en) voor mijn sociale contacten (dat wil zeggen de 
omgang met andere mensen): 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
   Niet zo goed                    Goed     Heel goed 
 
In het algemeen lukt het mij om gezond te leven (bijv. niet roken, matig alcoholgebruik, gezond eten, 
regelmatig bewegen, omgaan met stress): 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
   Niet zo goed                    Goed     Heel goed 

 
 
 
Gebruik van zorg  
 

Gebruik van zorg (Voorjaar 2008 en voorjaar 2013):  
 
Hoe vaak heeft u in 2012 voor uzelf contact gehad met de huisarts?

 Geen contact gehad

 Wel contact gehad, namelijk  ...........................................   keer  
 
Hoe vaak heeft u in 2012 voor uzelf contact gehad met een praktijkondersteuner of 

praktijkverpleegkundige (niet de doktersassistente) in de huisartspraktijk? 
 
Een praktijkondersteuner van de huisarts of de praktijkverpleegkundige is iemand die zich voor-

namelijk bezighoudt met de begeleiding of periodieke controle van mensen met een hoge bloed-

druk en mensen met een chronische ziekte, zoals diabetes, astma, COPD of hart- en vaatziekten. 

De begeleiding bestaat meestal uit voorlichting (bijvoorbeeld omgaan met medicijnen, stoppen met 

roken, of voedings- en bewegingsadviezen), of daadwerkelijke controle van bijvoorbeeld het 

bloedsuikergehalte of de bloeddruk. 

 Geen contact gehad ga door naar vraag 3

 Wel contact gehad, namelijk  ............................................  keer  
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Heeft u in 2012 voor uzelf contact gehad met één of meer van de hieronder genoemde specialisten 

en hoe vaak? 

Cardioloog  ....................................................   ………… keer 

 

 

Gespecialiseerd verpleegkundigen 

De volgende vragen gaan over uw contacten met gespecialiseerd verpleegkundigen, zoals de 

diabetesverpleegkundige of longverpleegkundige in het ziekenhuis of de thuiszorg. Contacten 

tijdens een opname in het ziekenhuis of in een kliniek of contacten in het kader van dagbehan-

deling tellen niet mee. 

 

Heeft u in 2012 voor uzelf contact gehad met één of meer van de hieronder genoemde 

gespecialiseerd verpleegkundigen en hoe vaak? 
 Geen 

contact 
Wel 

contact 
 Aantal keer 

contact in 2012 

Hart- en vaatverpleegkundige  ...........    . . . . . keer 
 

 

Groepsconsulten 

In een aantal ziekenhuizen en huisartspraktijken is het ook mogelijk om een groepsconsult te 

volgen. Tijdens een groepsconsult komen een aantal patiënten met dezelfde soort klacht of 

aandoening samen op het spreekuur. Het groepsconsult vervangt uw gewone controle.  

 
Heeft u in 2012 deelgenomen aan een groepsconsult?

 Nee 

 Ja 

 
Hieronder ziet u een lijst medicijnen. Wilt u aankruisen welke daarvan u de laatste 14 dagen heeft 

gebruikt? Waren deze medicijnen voorgeschreven door een arts (met een recept) en/of zelf 

gekocht zonder recept (bijvoorbeeld bij de drogisterij)? (Beide antwoorden zijn mogelijk) 

 
Voorgeschreven (met 

recept) 
Zonder 
recept 

U kunt beide hokjes aankruisen 

Medicijnen voor het hart, de bloedvaten of de bloeddruk  ................   
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Gebruik internet voor gezondheid/ehealth  
 

Gebruik internet voor gezondheid/Ehealth (Najaar 2012): 

 

Kunt u hieronder aangeven hoe vaak u gebruik maakt van het internet voor bankieren, bestellen 

van goederen, consult of medicijnen? Gaat u hierbij uit van uw internetgebruik in het afgelopen 

half jaar.  
 

Het afgelopen half jaar heb ik via internet.… 
Regelmatig Soms (Vrijwel) 

nooit 

Een consult gehad met mijn huisarts via email     
Medicijnen besteld     
 

Kunt u hieronder aangeven hoe vaak u gebruik maakt van het internet in de vrije tijd, voor werk of 

sociaal contact? Gaat u hierbij uit van uw internetgebruik in het afgelopen half jaar.  
 

Het afgelopen half jaar heb ik via inernet... 
Minstens 1x 

per week 

Minstens 
1x per 
maand 

Minder 
dan 1x 

per 
maand 

Zelden 
of 

nooit
Contact gezocht met andere mensen met een lichamelijke 
beperking of chronische ziekte      

 

 

Ervaren kwaliteit van zorg  
 

Ervaren kwaliteit van zorg (Najaar 2008 en najaar 2012):   

 

Hieronder ziet u een lijstje met zorgverleners. Kunt u aangeven of u met deze zorgverleners 

contact heeft gehad in de afgelopen 12 maanden en zo ja, welk cijfer u aan de zorg van deze 

zorgverlener zou geven. Indien u de zorg van deze zorgverlener als heel goed beoordeelt, geeft u 

een hoog cijfer. Indien u niet tevreden bent, geeft u een laag cijfer. 

 
 Contact gehad? Cijfer
 Nee Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Huisarts � �→ � � � � � � � � � � � 
Praktijkondersteuner 
huisarts � �→ � � � � � � � � � � � 
Medisch specialist � �→ � � � � � � � � � � � 
Gespecialiseerd 
verpleegkundige � �→ � � � � � � � � � � � 

 

Welk cijfer geeft u de manier waarop uw totaal aan zorg georganiseerd is?  

Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend. 

 

 
  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

Heel erg slecht Uitstekend 
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Welk cijfer geeft u de totale zorg die u ontvangt?  

Een 0 betekent: heel erg slecht. Een 10 betekent: uitstekend.  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

Heel erg slecht Uitstekend 

 

 
Toen ik zorg ontving voor mijn chronische aandoening of beperking, gedurende de laatste 6 maanden: 
 Bijna 

Nooit 
Over het 
algemeen  
niet 

Soms Meestal Bijna 
altijd 

Werden mij keuzes in de behandeling gegeven waar ik 
over na kon denken

     

Was ik tevreden over de organisatie van de zorg die ik 
kreeg

     

Werd ik geholpen om specifieke doelen op te stellen om 
mijn eetgedrag en bewegingspatroon te verbeteren

     

Werd mij een kopie van mijn behandelplan gegeven      
Werd ik aangemoedigd om naar een cursus of 
(groeps)bijeenkomst te gaan die mij zou kunnen helpen 
om te gaan met mijn chronische aandoening of beperking

     

Werden mij direct of in onderzoek vragen gesteld over 
mijn leefstijl (roken, bewegen, eten etc.)

     

Werd ik geholpen een behandelplan te maken dat ik in 
mijn dagelijks leven kon toepassen

     

Werd ik geholpen om vooruit te plannen, zodat ik zelfs als 
ik me ziek of niet lekker voel met mijn chronische 
aandoening of beperking kan omgaan

     

Werd mij gevraagd hoe mijn chronische aandoening of 
beperking mijn leven beïnvloedt

     

Werd na een bezoek aan de huisarts, specialist of 
verpleegkundige contact met mij opgenomen om nog eens 
te vragen hoe het met mij ging

     

Werd mij verteld waarom mijn bezoek aan andere 
specialisten, zoals de oogarts of de cardioloog, belangrijk 
zijn in mijn behandeling

     

 
  



52  Ervaringen met de zorg en de eigen bijdrage aan de zorg van mensen met hart- en vaatziekten, NIVEL 2014 

  



Ervaringen met de zorg en de eigen bijdrage aan de zorg van mensen met hart- en vaatziekten, NIVEL 2014 53 

Bijlage 2: Standaardpopulatie van de groep mensen met 
een chronische ziekte in 2011 

 
 
 Standaard- 

populatie 
chronisch zieken – 15 

jaar en ouder 
  
Sekse (%) 
- man 
- vrouw 

 
44 
56 

Leeftijd (%) 
- 15 t/m 39 jaar  
- 40 t/m 64 jaar 
- 65 t/m 74 jaar 
- 75 jaar of ouder 

10 
48 
24 
18 

Opleidingsniveau (%) 
- laag 
- midden 
- hoog 

 
42 
40 
18 

Chronische ziekte* 
- hart- en vaatziekten 
- astma / COPD 
- aandoeningen bewegingsapparaat 
- kanker 
- diabetes 
- neurologische ziekten 
- spijsverteringsziekten 
- overige chronische ziekten 

15 
19 
16 
5 

17 
7 
4 

18 
 
Aantal chronische ziekten (%) 
- een 
- twee 
- drie of meer 

 
59 
27 
14 

Aanwezigheid matige/ernstige beperkingen 
- Niet aanwezig 
- Wel aanwezig  

 
65 
35 
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Bijlage 3: Vervolg frequentie aandoeningen onder 
mensen met hart- en vaatziekten met 
multimorbiditeit 

 
Tabel 5.1.  Vervolg frequentie gediagnosticeerde aandoeningen onder mensen met hart- 

en vaatziekten met multimorbiditeit in het NPCG over de onderzoeksjaren 
2008, 2009, 2012 en 2013 (n=445) 

 

Chronische aandoening  
Frequentie diagnoses 

(aantal diagnoses=651) Percentage 

Hyperthyreoïdie/thyreotoxicose (T85) 6 0.92 
Varices benen [ex. S97] (K95) 6 0.92 
Contact eczeem/ander eczeem (S88) 6 0.92 
Glaucoom/verhoogde oogdruk (F93) 6 0.92 
(Spastisch colon/IBSD93) 6 0.92 
(F83) Retinopathie 5 0.77 
Maculadegeneratie  (F84) 5 0.77 
Epilepsie (alle vormen) (N88) 5 0.77 
Andere ziekte(n) huid/subcutis (S99) 5 0.77 
Chronische bronchtis/bronchiëctasieën (R91) 4 0.61 
 Constitutioneel eczeem (S87) 4 0.61 
Niet-reumatische klepaandoening (K83) 4 0.61 
Benigne prostaathypertrofie (Y85) 4 0.61 
Maligniteit bronchus/long (R84) 4 0.61 
Maligniteit blaas (U76) 4 0.61 
Maligniteit huid/subcutis (S77) 4 0.61 
 Andere ziekte(n) bewegingsapparaat (L99) 4 0.61 
Andere/meerdere symptomen/klachten bewegingsapparaat (L29) 4 0.61 
Rug symptomen/klachten (L02) 4 0.61 
Presbyacusis (H84) 3 0.46 
Lage-rugpijn zonder uitstraling [ex. L86] (L03) 3 0.46 
 Paroxysmale tachycardie (K79) 3 0.46 
Maligniteit nier (U75) 3 0.46 
Hernia diafragmatica/hiatus (D90) 3 0.46 
Cluster headache (N90) 3 0.46 
Parkinsonisme, ziekte van Parkinson (N87) 3 0.46 
Seborroïsch eczeem/roos (S86) 3 0.46 
Maligniteit borst vrouw (X76) 3 0.46 
Vertigosyndroom/labyrinthitis [ex. N17] (H82) 2 0.31 
Stoornis maagfunctie (D87) 2 0.31 
Multiple sclerose (N86) 2 0.31 
Purpura/stollingsstoornis/afwijkende trombocyten (B83) 2 0.31 
Andere ziekte(n) zenuwstelsel (N99) 2 0.31 
Andere ziekte(n) endocriene klieren/metabolisme/voeding (T99) 2 0.31 
Andere maligniteit bloed/lymfestelsel (B74) 2 0.31 
Benigne neoplasma zenuwstelsel (N75) 1 0.31 
Ijzergebrekanemie (B80) 1 0.15 
Heup symptomen/klachten (L13) 1 0.15 
Struma/noduli [ex. T85,T86] (T81) 1 0.15 
Symptomen/klachten prostaat (Y06) 1 0.15 
Andere maligniteit urinewegen (U77) 1 0.15 
Trigeminus neuralgie (N92) 1 0.15 
Refractie afwijking(en) (F91) 1 0.15 
Andere infectie(s) luchtwegen (R83) 1 0.15 
Cirrose/andere leverziekte (D97) 1 0.15 
 Andere symptomen/klachten borsten zwangerschap/kraambed 
(W20) 1 0.15 
 Otosclerose (H83) 1 0.15 
Thrombophlebitis/flebotrombose (K94) 1 0.15 
Andere hartziekte(n) (K84) 1 0.15 
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Chronische aandoening  
Frequentie diagnoses 

(aantal diagnoses=651) Percentage 
Andere maligniteit geslachtsorganen/borsten man (Y78) 1 0.15 
Andere maligniteit luchtwegen (R85) 1 0.15 
Ander letsel bewegingsapparaat (L81) 1 0.15 
Gegeneraliseerde pijn (A01) 1 0.15 
Ziekte van Hodgkin (B72) 1 0.15 
Virus hepatitis (D72) 1 0.15 
Spierpijn (L18) 1 0.15 
 Blindheid (elke graad/vorm) (F94) 1 0.15 
Syndroom cervicale wervelkolom (L83) 1 0.15 
Facialis parese/Bell's palsy (N91) 1 0.15 
Tuberculose luchtwegen [ex. A70] (R70) 1 0.15 
Ulcus cruris/decubitus/chronisch ulcus (S97) 1 0.15 
Lage-rugpijn met uitstraling (L86) 1 0.15 
Ander letsel zenuwstelsel (N81) 1 0.15 
 Longembolie/longinfarct (K93) 1 0.15 
Andere problemen ademhaling (R04) 1 0.15 
Acute/chronische sinusitis (R75) 1 0.15 
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