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Patiëntenorganisatie Harteraad 
verbindt, versterkt en 

vertegenwoordigd mensen met hart-
en vaataandoeningen en hun naasten. 



- Wat zijn het?
- Hoe ontwikkeld? 
- Wat is de inhoud?
- Wat kun je er mee?  

Kwaliteitscriteria
CVA



“Iedere zorgverlener werkt vanuit zijn eigen 

discipline, het is voor mij een rommelig 

geheel dat alleen zorgverleners kennen”

“Ik had te weinig mee gekregen; informatie, 

revalidatie, problemen… Ik wist niet waar 

te beginnen”

“Toen ik thuis kwam, was ik echt 

aangewezen op mezelf”



- Samenvatting van wat CVA-patiënten en 
hun naasten verwachten van goede zorg

- Met prioritering (knelpunten en goede 
punten)

- Ontwikkeld volgens methode Kwaliteit in 
Zicht  

Wat zijn het? 



- Deskresearch 
- Drie focusgroepgesprekken (18 

patiënten en 6 naasten)
- Digitale vragenlijst 420 patiënten en 115 

naasten.  

- Herseninfarct, hersenbloeding en TIA
- Kort en lang geleden   
- Landelijke dekking

Hoe ontwikkeld?



- Wat gaat/ging goed in de zorgverlening? 
- Wat kan/kon beter in de zorgverlening?

- Reactie op onderwerpen uit 
deskresearch

- Mogelijkheid aandragen nieuwe 
onderwerpen

Vraagstelling:
uit eigen ervaring 



- Samenvatting in 24 
kwaliteitscriteria

- Top 10 knelpunten
- Top 3 positieve punten

Wat is de inhoud? 



1. De betrokken zorgverleners werken goed 
samen. Oók als het gaat om zorgverleners 
van verschillende disciplines (bijvoorbeeld 
de cardioloog en neuroloog). 

2. De zorgverlener biedt informatie die past bij 
de patiënt.

3. De zorgverlener bereidt de patiënt en zijn 
naasten goed voor op het ontslag uit het 
ziekenhuis. 

Top 3 knelpunten



1. De zorgverlener betrekt de naasten 
o.a. partner, kinderen, ouders.  

2. De patiënt snapt wat er met hem 
gebeurd is en wat de gevolgen van 
zijn CVA zijn op de korte en lange 
termijn.

3. De zorgverlener is deskundig en 
ervaren. 

Top 3 positieve punten 



- Bijv. update richtlijn en indicatoren DICA
- Patiënteninformatie
- Zorgverbetering

Set kwaliteitscriteria
Toelichting
Uitgebreide rapportage
Verhalen en citaten 

Wat kun je er mee? Input: 



- Maak het specifiek! 
- Bespreek met zorgverleners of de zorg in jouw 

regio voldoet aan (een selectie van) de criteria.
- Bespreek/vraag patiënten of de zorg in jouw regio 

voldoet aan (een selectie van) de criteria.

Zorgverbetering



https://www.harteraad.nl/kennis-
tools/kwaliteitscriteria/

Harteraad werkt aan goede CVA-zorg

anne.kors@harteraad.nl
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