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introductie

het bouwen van een infrastructuur
De titel van dit proefschrift is ‘Het bouwen van een infrastructuur ter verbetering van 

hartrevalidatie: van richtlijnen naar audit en feedback’. De introductie geeft een toelichting bij 

elk van de begrippen uit deze titel. Bij het bouwen van de infrastructuur hebben we gebruik 

gemaakt van het concept ‘Learning Health Systems‘ (LHS; lerend gezondheidssysteem). Het 

LHS concept benadrukt het belang van data en analyse om te leren van iedere patiënt. Om 

vervolgens verkregen kennis over ‘wat het beste werkt‘ terug te leveren aan zorgprofessionals 

en andere belanghebbende partijen. De gebouwde infrastructuur omvat zowel technische 

als organisatorische onderdelen voor het met elkaar in verbinding brengen van artsen, 

andere zorgprofessionals, managers, beroepsverenigingen, ontwikkelaars van elektronische 

patiënten dossiers (EPDs), patiënten en onderzoekers. Dit zodat alle partijen met elkaar kunnen 

samenwerken, van elkaar kunnen leren en opgedane kennis direct kunnen toepassen in concrete 

acties ter verbetering van de zorgprestaties in de dagelijkse zorg. 

ter verbetering van
Om volgens het LHS concept te komen tot een lerend gezondheidssysteem – op ieder niveau 

of schaal – is continue zelfstudie en verbetering nodig. Na het vaststellen van een relevant 

probleem kan dit worden bereikt door het doorlopen van een zogeheten ‘continue leercyclus’ 

bestaande uit zes stappen: 

1) Data verzamelen, 

2) Data bij elkaar brengen en 

3) Data analyseren, gevolgd door 

4) Interpretatie van de resultaten, als input voor 

5) Concrete verbetersuggesties en 

6) Uiteindelijke verbeteracties (zie Figuur 1 in de Introductie). 

Binnen een complexe gezondheidsorganisatie is de kans groot dat iedere belanghebbende 

partij zijn eigen relevante problemen definieert, wat zorgt voor meerdere, naast elkaar lopende 

leercycli. Dit is niet optimaal omdat iedere cyclus dan zijn eigen technologie, analisten, kosten enz. 

met zich meebrengt. Een LHS infrastructuur kan als platform dienen om meerdere cycli tegelijk 

te ondersteunen; bijvoorbeeld door het verzamelen van data in één database die beschikbaar is 

voor meerdere partijen om de eigen onderzoeksvragen te analyseren en beantwoorden. 

Het gebruik van het LHS concept houdt in dat de resultaten uit dit proefschrift steeds 

zullen worden gelinkt aan een of meerdere stappen van de leercyclus. Op deze manier dragen 

de resultaten bij aan het verbeteren van het hartrevalidatie veld in het algemeen maar ook in 

een toename van de kennis over succesfactoren voor het implementeren van een continue 

leerproces, met bijbehorende infrastructuur, ter verbetering van zorgprestaties. Deze kennis 

kan zowel worden toegepast binnen het hartrevalidatie veld als ter verbetering van andere 

domeinen binnen de gezondheidszorg.
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hartrevalidatie
Hartrevalidatie is voor iedereen die behandeld is vanwege zijn hart. Uit onderzoek blijkt dat 

hartrevalidatie veel kan opleveren: 50% minder kans op nieuwe hartproblemen; 30% minder 

kans op sterfte door hartproblemen; verbetering lichamelijke fitheid; vertraging snelheid 

slagaderverkalking; betere stemming, weer plezier hebben in leven; meer vertrouwen in 

toekomst en minder zorgen; weer deel kunnen nemen aan sociale leven. Hartrevalidatie wordt 

gegeven door een multidisciplinair team bestaande uit o.a. een cardioloog, fysiotherapeut, 

verpleegkundige, psycholoog, maatschappelijk werker en een diëtist. Het programma start 

na een uitgebreid intake gesprek met de coördinator (meestal de verpleegkundige), duurt 

gemiddeld 6 tot 12 weken en wordt afgesloten met een evaluatie. Tijdens het intake en evaluatie 

gesprek worden gegevens verzameld over de patiënt zijn medische, fysieke en psychosociale 

conditie en over zijn leefstijl. Gebaseerd op de intake resultaten en het gesprek met de patiënt 

wordt een revalidatieprogramma vastgesteld. Dit bestaat uit een aantal persoonlijke doelen 

(bijvoorbeeld ‘Verbeteren van lichamelijke fitheid’ of ‘Herstel emotionele balans’) en maximaal 

vier groepstherapieën: educatie, fysieke training, leefstijlverandering en ontspanning. Wanneer 

nodig wordt er ook nog individuele begeleiding geboden (bijvoorbeeld door de psycholoog 

of diëtist). Tijdens de evaluatie worden behaalde resultaten en blijvende aandachtspunten 

besproken, waar na terug verwijzing naar de huisarts en eventueel nog andere zorgverleners, 

plaatsvindt. 

Door de toenemende vergrijzing en de stijging in het aantal patiënten met hart- en 

vaatziekten heeft het begeleiden van patiënten bij gedragsverandering ter preventie van een 

nieuw hart incident de laatste jaren aan belang gewonnen. Na ontslag uit het ziekenhuis is het 

volgen van hartrevalidatie een essentiële eerste stap voor patiënten om de hartaandoening een 

plek te geven, de bezigheden of werk weer op te pakken, te werken aan een gezonde leefstijl 

en omgang met eventuele angst om te bewegen. Het revalidatieprogramma leert mensen weer 

grip te krijgen op hun leven. Uit een recent Nederlandse studie van onze onderzoeksgroep blijkt 

dat het volgen van hartrevalidatie geassocieerd is met 35% vermindering van de mortaliteit over 

een follow-up periode van vier jaar. Ondanks alle bewezen voordelen laten grote Europese en 

Amerikaanse studies echter zien dat doorverwijzing naar hartrevalidatie nog steeds laag is en 

dat hartrevalidatie instellingen vaak niet werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten.

van richtlijnen
Richtlijnen in de gezondheidszorg geven concrete aanbevelingen voor welke zorg dient 

te worden toegepast onder welke omstandigheden. Ze zijn gebaseerd op evidentie uit de 

literatuur, aangevuld met kennis van experts. Er zijn echter verschillende barrières waarom 

hartrevalidatie en andere zorgprofessionals richtlijnen niet altijd opvolgen. Bijvoorbeeld omdat 

ze een richtlijn niet kennen of ondersteunen (individuele barrières) of omdat ze beperkingen 

ondervinden binnen hun team, organisatie of verdere omgeving (externe barrières). Het gebruik 

van elektronische beslissingsondersteuning door professionals is effectief voor het verminderen 

van individuele barrières, omdat gericht advies wordt gegeven op de tijd en plaats waar hij of 
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zij zijn beslissingen neemt.

Ter ondersteuning van hartrevalidatie professionals, is tijdens eerder onderzoek het CARDSS 

(CArdiac Rehablitation Decision Support System) systeem ontwikkeld. Dit systeem is gebaseerd 

op de Multidisciplinaire Richtlijn voor Hartrevalidatie. Het ondersteund bij het uitvoeren van 

de dataverzameling tijdens de intake voor en evaluatie van de hartrevalidatie; het identificeert 

de geïndiceerde doelstellingen en bijbehorende therapieën voor het revalidatietraject van een 

patiënt (de beslissingsondersteuning), en voorziet in een EPD en aanverwante functionaliteit. 

Uit het voorgaande onderzoek blijkt dat het werken met het systeem effectief is voor het beter 

werken volgens de richtlijnen. Maar ook dat niet alle aanbevelingen uit de richtlijnen beter 

worden opgevolgd. Zo bleef er sprake van onder behandeling voor het verbeteren van leefstijl 

en was er grote praktijkvariatie in het aanbod van de hartrevalidatie. 

naar audit en feedback
Binnen andere domeinen in de gezondheidszorg wordt audit en feedback (A&F) regelmatig 

met succes ingezet voor het verminderen van externe barrières voor het verbeteren van zorg 

prestaties. Er bestaat geen duidelijke Nederlandse vertaling voor deze term; vrij vertaald zou je 

uitkomen op iets als ‘Nazien en terugkoppeling’. We blijven daarom ook hier de afkorting A&F 

gebruiken. Kort gezegd omvat A&F een objectieve samenvatting van de prestaties over een 

bepaalde periode, vaak in vergelijking met andere zorgprofessionals (benchmarken). Het kan 

hierbij gaan om bijvoorbeeld het slagingspercentage van een bepaalde operatie of hoe vaak een 

behandeling wordt aangeboden in overstemming met de richtlijnen. A&F kan worden gebruikt 

als input voor beslissingen op team en organisatieniveau. Kenmerken van succesvolle A&F zijn 

een combinatie met educatieve bezoeken, het vaker geven van A&F en het betrekken van het 

hele team tijdens het stellen van doelen en plannen van verbeteracties naar aanleiding van de 

A&F. 

Binnen het LHS concept kan een EPD met beslissingsondersteuning worden gezien als 

de afferente (aanvoerende) kant van de leercyclus: hiermee wordt de data verzameld die 

nodig is voor analyse en het verkrijgen van kennis. De A&F kan worden gezien als de efferente 

(afvoerende) kant: hiermee wordt verkregen kennis en advies voor verbetering terug geleverd 

aan zorgprofessionals en andere belanghebbende partijen zodat zij gerichte acties kunnen 

nemen ter verbetering van de prestaties.
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doelstelling van het proefschrift

Het doel van dit proefschrift was het bouwen van een infrastructuur, gebaseerd op het LHS 

concept, om de prestaties van zorgprofessionals in het hartrevalidatie veld te verbeteren in 

een continue leerproces. De infrastructuur omvat zowel technische als organisatorische 

onderdelen voor het in verbinding brengen van alle belanghebbende partijen. De technische 

onderdelen maken het hergebruik van EPD data mogelijk als input voor een A&F systeem. De 

organisatorische onderdelen zijn in eerste instantie gericht op het actief betrekken van alle 

belanghebbende partijen voor input en betrokkenheid bij het optimaal laten functioneren van 

de technische infrastructuur. Daarnaast hebben we een structuur opgezet met educatieve 

bezoeken aan multidisciplinaire hartrevalidatie teams ter ondersteuning van het daadwerkelijk 

gebruik van het A&F systeem in een leercyclus voor het verbeteren van de prestaties. 

Bij het bouwen van de infrastructuur hebben we ons gericht op drie thema’s: uitdagingen 

voor het verbeteren van het hartrevalidatie veld; het ontwikkelen van de infrastructuur en het 

effect van onze aanpak op de prestaties. Hieronder vindt u voor elk van deze drie thema’s 

de belangrijkste bevindingen en onze aanbevelingen voor onderzoekers, besluitvormers en 

ander belanghebbende partijen van zowel binnen als buiten het hartrevalidatieveld, zoals 

geformuleerd naar aanleiding van de discussie in Hoofdstuk 13.

resultaten per thema

1) uitdagingen voor het verbeteren van het hartrevalidatie veld

Samenvatting van de belangrijkste bevindingen

In Hoofdstuk 2 beschrijven we de resultaten van een kwalitatieve studie na afloop van de 

implementatie van het EPD voor hartrevalidatie met beslissingsondersteuning (het CARDSS 

systeem) ter verbetering van het werken volgens de richtlijn. We waren geïnteresseerd in welke 

barrières voor verbetering door het systeem verminderd waren en welke barrières er nog steeds 

aanwezig waren. We vonden dat het systeem richtlijn implementatie verbeterden door het 

vergroten van bekendheid van de gebruikers met de aanbevelingen en beslissystematiek uit 

de richtlijnen. Verder door het verminderen van vasthoudendheid aan de bekende manier 

van werken en het verminderen van richtlijncomplexiteit; bijvoorbeeld door het automatisch 

berekenen en interpreteren van resultaten op vragenlijsten. Ondanks de bewezen effectiviteit 

van het systeem vonden we echter ook een aantal onopgeloste barrières na implementatie 

van het systeem. Deze barrières waren ten eerste gerelateerd aan gebrek aan tijd of middelen, 

andere organisatorische beperkingen of een gebrek aan vergoedingen. Ten tweede waren ze 

gerelateerd aan de onderliggende richtlijnen van het systeem, bijvoorbeeld onduidelijkheden in 

de richtlijn, onderwerpen die misten of aanbevelingen die elkaar tegenspraken. 

In Hoofdstuk 3 hebben we een continue verbeterstrategie ontwikkeld die gericht is 

op het verminderen van zowel de nog aanwezige organisatorische als richtlijn gerelateerde 



chapter 14

262

barrières uit Hoofdstuk 2. Deze continue verbeterstrategie omvat twee verschillende leercycli 

die in aanvulling op de beslissingsondersteuning in het EPD worden toegepast (zie Figuur 1 

in Hoofdstuk 13). Ten eerste stellen we een richtlijn-onderhoud cyclus voor, gericht op het 

verbeteren van de toepasbaarheid van de richtlijnen in de dagelijkse praktijk (de binnen cyclus 

in Figuur 1 in Hoofdstuk 13). Deze cyclus gebruikt de routinematig verzamelde EPD data vanuit 

het hartrevalidatiedossier als input voor een richtlijn revisie proces. Ten tweede stellen we een 

benchmark-feedback cyclus voor, gericht op het verbeteren van de samenwerking binnen teams 

en de omstandigheden in de organisatie (de buiten cyclus in Figuur 1 in Hoofdstuk 13). In deze 

cyclus wordt dezelfde EPD data gebruikt voor het periodiek opstellen van feedback rapporten 

voor de hartrevalidatieteams en hun managers. We ontvingen veel positieve reacties op deze 

rapporten tijdens een case studie, waarin 21 hartrevalidatieteams eenmalig een rapport met 

resultaten op hun prestaties ontvingen. Naast de eigen resultaten werd er ook een benchmark 

score gegeven: het gemiddelde van alle centra. Een aantal centra gaven aan dat het bespreken 

van deze feedback, samen met de manager, effectief was voor bijvoorbeeld het verkrijgen 

van middelen om het hartrevalidatieprogramma te verbeteren. Echter, veel centra vonden het 

moeilijk om voldoende tijd vrij te maken om het rapport te bespreken.

Hoofdstuk 4 beschrijft een studie naar het aantal patiënten wat in Nederland hartrevalidatie 

krijgt en onderzoekt welke factoren samen gaan met het wel of niet volgen van hartrevalidatie. 

Uit een grote Europese studie kwam eerder een schatting naar voren dat minder dan de helft van 

de patiënten die ervoor in aanmerking komen, daadwerkelijk hartrevalidatie krijgt. Om dit voor 

de Nederlandse situatie exact inzichtelijk te maken hebben we samengewerkt met een grote 

zorgverzekeraar. Door gebruik te maken van hun database met declaratiegegevens konden we 

zowel bepalen welke mensen in aanmerking kwamen (bijv. declaratie voor een hartoperatie) 

als welke mensen ook echt hartrevalidatie gevolgd hebben (bijv. declaratie voor een fysiek 

trainingsprogramma). De resultaten laten zien dat, onder patiënten met een diagnose van ofwel 

een acuut coronair syndroom (ACS, zowel een myocard infarct [MI, hartaanval] als instabiele 

angina pectoris [AP, pijn op de borst]) en/of een hartoperatie (CABG [omleidingsoperatie], 

klepoperatie of PCI [dotterprocedure]), slechts 28,5% hartrevalidatie volgt in het jaar na hun 

ziekenhuisopname. Groepen die minder vaak deelnemen aan hartrevalidatie zijn vrouwen, 

ouderen patiënten (70+), patiënten na een geplande PCI in vergelijking met patiënten na een 

acute PCI of CABG, patiënten met instabiele AP klachten in vergelijking met een MI, een langere 

reisafstand naar de dichtstbijzijnde aanbieder van hartrevalidatie (>15 km) en patiënten die ook 

nog andere ziekten onder de leden hebben (co-morbiditeit). 

Deze resultaten waren voor de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Hart&Vaatgroep (H&V, patiëntenorganisatie) 

aanleiding om samenwerking en een aantal concrete verbeter initiatieven te starten. Onder 

ander het verbeteren van de declaratiestructuur, twee landelijke enquêtes voor de Staat van de 

Gezondheidszorg van de IGZ, het stimuleren van het gebruik van een digitaal EPD (i.p.v. papier) 

ten behoeve van data verzameling, nieuw informatiemateriaal over de voordelen voor patiënten 
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en aandacht tijdens landelijke bijeenkomsten en congressen. Al deze nationale aandacht zorgde 

mede voor een toenemende interesse vanuit het veld voor uitvoer van de door ons voorgestelde 

benchmark-feedback cyclus ter verbetering van processen en uitkomsten van de hartrevalidatie 

zorg in Nederland.

Aanbevelingen gericht op de verschillende uidagingen in het hartrevalidatieveld

We hebben de volgende aanbevelingen gedefinieerd voor nationale organisaties, onderzoekers 

en andere belanghebbende partijen in het hartrevalidatieveld. De aanbevelingen zijn gebaseerd 

op de resultaten uit de Hoofdstukken 2, 3 en 4, de discussie daarvan in Hoofdstuk 13 in de 

bredere context van het LHS concept en onze eigen ervaringen tijdens, maar ook na afloop 

van de studies. De aanbevelingen kunnen ook gebruikt worden als input voor het aantonen en 

verbeteren van uitdagingen in andere domeinen van de gezondheidszorg.

 - Gezien het effect van het hartrevalidatie EPD op het navolgen van de richtlijnen door 

het verbeteren van kennis en attitude van hartrevalidatieprofessionals, raden we 

aan om het gebruik hiervan voort te zetten en te stimuleren. Omdat onderliggende 

richtlijnen en werkprocessen van professionals over de tijd veranderen, zou het EPD 

met de beslissingsondersteuning regelmatig moeten worden ge-update door de 

ontwikkelaars, samen met de gebruikers. Op deze manier kan optimaal gebruik voor 

het registreren van data en het effect op het werken volgens de richtlijnen en op 

uitkomsten voor patiënten, gegarandeerd worden in de toekomst.

 - Na de implementatie van een richtlijn zou er regelmatig onderzoek moeten plaatsvinden 

naar nog aanwezige barrières voor het werken volgens de richtlijn. Deze informatie kan 

als input dienen voor een richtlijn-onderhoud cyclus om het werken met de richtlijn 

te optimaliseren. Ook de hartrevalidatierichtlijnen zouden regelmatig ge-update 

moeten worden volgens deze continue leercyclus. Hierbij zou gebruik gemaakt moeten 

worden van zowel recente evidentie uit wetenschappelijk literatuur als ervaringen van 

professionals uit de dagelijkse praktijk om onduidelijkheden, missende onderwerpen 

of aanbevelingen die elkaar tegenspreken, op te lossen. 

 - Een interventie met een continue karakter zou moeten worden opgezet om 

hartrevalidatieteams, inclusief hun managers en organisaties, te betrekken in een 

leercyclus voor het verbeteren van hun prestaties. Zo kunnen ze inzicht verkrijgen in, en 

werken aan, het verminderen van aanwezige barrières voor verbetering van prestaties 

binnen de eigen organisatie.

 - Binnen ieder domein van de gezondheidszorg is samenwerking met nationale 

organisaties zoals beroepsverenigingen en de IGZ, van belang voor het verkrijgen 

van nationale aandacht voor aanwezige uitdagingen. Data verzameling, analyse en 

publicaties zijn noodzakelijk om deze organisaties te informeren over de huidige 

uitdagingen in het veld, zoals bijvoorbeeld onze publicatie met de lage deelname 

percentages aan hartrevalidatie. Aanlevering van, en communicatie met, deze nationale 

organisaties zou regelmatig moeten worden uitgevoerd om zo hun betrokkenheid en 

samenwerking te verkrijgen binnen een leercyclus om de uitdaging op te lossen.
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2) het ontwikkelen van een infrastructuur voor continue verbetering

Samenvatting van de belangrijkste bevindingen

Ter ondersteuning van een continue leerproces binnen de hartrevalidatie, hebben we een 

infrastructuur ontwikkeld die bestaat uit meerdere componenten om de verschillende 

belanghebbende partijen, en de verspreid aanwezige data met elkaar in verbinding te brengen. 

De vier hoofstukken in dit deel van het proefschrift gaan elk over een ander onderdeel van 

deze infrastructuur (zowel technisch en/of organisatorisch), wat nodig is voor de uitvoer van 

de richtlijn-onderhoud cyclus en de benchmark-feedback cyclus zoals beschreven in het eerste 

deel. Volgens het LHS concept starten beide cycli met, en zijn ze afhankelijk van, routinematig 

verzamelde EPD data om kennis te generen vanuit de dagelijkse zorg (met minimale dataregistratie 

last). Dit maakt EPD data over zorgprocessen en patiënten uitkomsten die compleet en van 

hoge kwaliteit is, een essentieel start punt. 

In Hoofdstuk 5 hebben we een usability (vrij vertaald als ‘gebruikersgemak’) studie 

uitgevoerd naar de data registratie in het hartrevalidatie EPD. Figuur 3 in Hoofdstuk 13 geeft 

een overzicht van de bijbehorende leercyclus. Tijdens de studie hebben we aanbevelingen 

gedaan aan de software ontwikkelaars om de usability te verbeteren. De data invoer in het 

vernieuwde design is flexibeler georganiseerd rond een overzichtsscherm. Dit sluit beter aan bij 

hoe gebruikers eerder met resultaten op vragenlijsten werkten in hun papieren dossier. Bij het 

opnieuw vaststellen van de usability in het vernieuwde design zagen we dat de veranderingen 

resulteerden in een toename van het aantal compleet uitgevoerde data registratie taken en een 

afname in het aantal benodigde navigatie acties. Nog aanwezige problemen betroffen met 

name flexibiliteit (bijv. gebruik aan op maat instellingen per centrum) en consistentie (vooral 

over lay-out en positie van items op het scherm. Dit laat zien dat er nog meer ruimte is voor het 

verminderen van de data registratie last voor hartrevalidatie professionals.

In Hoofdstuk 6 hebben we de richtlijn-onderhoud cyclus uitgevoerd zoals voorgesteld 

in Hoofdstuk 3. Om de implementatie verder te verbeteren hebben we de Beslisboom 

Hartrevalidatie herzien. Deze beslisboom beschrijft de stappen voor het vaststellen van een 

revalidatieprogramma op maat tijdens het intake gesprek. Hierbij hebben we gebruik gemaakt 

van een combinatie van routinematig verzamelde EPD data, kennis van academische experts 

en praktijkervaring van hartrevalidatie professionals. In de data zagen we een grote variatie in 

het vaststellen van het revalidatieprogramma tussen de verschillende centra. De Beslisboom 

Hartrevalidatie werd daarom uitgebreid met meetinstrumenten (vragenlijsten) voor het vaststellen 

van angst en depressie, cardiovasculaire risicofactoren, stress, aanwezigheid van de partner en 

kenmerken van de leefstijl (roken, fysieke activiteit en alcoholgebruik). Het vaststellen van het 

programma op basis van enkel klinische ervaring werd beperkt; bijvoorbeeld alleen wanneer een 

patiënt de Nederlandse taal onvoldoende beheerst voor het invullen van vragenlijsten of cognitie 

problemen heeft. Een jaar na het verschijnen van de update bleken er nieuwe inzichten te zijn 

over een aantal meetinstrumenten, deze inzichten resulteerden in een tweede rondgang van de 

richtlijn-update cyclus en een tweede update. De aanpassingen gingen over het vaststellen van 
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angst en depressie, sociale steun en eventuele problemen met werkhervatting. Deze tweede 

herziening benadrukt het belang van een organisatie die verantwoordelijk is en de middelen 

heeft voor data verzameling en analyse als input voor regelmatige updates van de richtlijnen.

Om de uitvoer van de benchmark-feedback cyclus zoals beschreven in Hoofdstuk 3, 

mogelijk te maken, hebben we in Hoofdstuk 7 een set met indicatoren ontwikkeld voor het 

monitoren en evalueren van de kwaliteit van hartrevalidatie zorg. Deze indicatoren waren nodig 

ter ondersteuning van de data analyse en interpretatie stappen in de leercyclus en bestonden 

nog niet voor de Nederlandse hartrevalidatie. Tijdens de ontwikkeling hebben we een 

combinatie gebruikt van verschillende ontwikkelmethoden om input te krijgen uit verschillende 

bronnen en van verschillende belanghebbende partijen. Door het gebruik van deze zogeheten 

samengestelde Rand methode, konden we resultaten van een literatuurstudie en richtlijn 

overzicht combineren met kennis van een expert- en een patiëntenpanel, in een uitgebreide 

beoordeling en consensus procedure. Alle verschillende bronnen hebben bijgedragen aan de 

uiteindelijke set van 18 kwaliteitsindicatoren voor hartrevalidatie. De set omvat bijvoorbeeld 

proces indicatoren zoals ‘Complete data verzameling tijdens het intake gesprek‘ en uitkomst 

indicatoren zoals ‘Percentage patiënten wat stopt met roken tijdens de hartrevalidatie‘.

In Hoofdstuk 8 hebben we een A&F system ontwikkeld die de implementatie van de gehele 

benchmark-feedback cyclus uit Hoofdstuk 3 mogelijk maakt als input voor het verbeteren van 

de beslissingen binnen het team en de organisatie. Om alle stappen uit de leercyclus uit te 

voeren hebben we een back-end systeem gemaakt die de data uit het hartrevalidatie EPD 

verzameld in een database voor het automatisch berekenen van de scores op de indicatoren 

uit Hoofdstuk 7 en deze vervolgens presenteert op een door ons ontwikkelde A&F website. De 

A&F wordt aangeboden inclusief benchmark informatie, suggesties voor verbetering (volgens 

stoplichtkleuren: groene en oranje vinkjes of een rood uitroepteken) en ondersteuning bij het 

opstellen van verbeteracties. In meer detail ondersteund het A&F systeem, genaamd CARDSS 

Online, vier taken: 

1) Monitoren van zorg prestaties (resultaten op indicatoren), 

2) Selecteren van specifieke zorgprocessen en patiënten uitkomsten die verbetering 

behoeven (ondersteuning door de stoplichticonen), 

3) Het stellen van doelen en plannen van verbeteracties (invullen verbeterplan), 

4) Aanpassen van de geselecteerde processen, uitkomsten, doelen en acties in het plan 

tijdens herhaald gebruik van het systeem om zo een continue karakter te garanderen. 

Het systeem is in eerste instantie ontwikkeld om gebruikt te worden tijdens educatieve bezoeken 

door een externe onderzoeker met kennis van kwaliteitsverbetering, aan het multidisciplinaire 

hartrevalidatieteam. Tijdens deze bezoeken krijgt het team uitleg en ondersteuning bij het 

werken met het systeem om alle stappen van de leercyclus uit te voeren en worden best practices 

uit andere instellingen gedeeld. In het begin is deze ondersteuning intensief, na verloop van tijd 

kan er zelfstandig met het systeem gewerkt worden.
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Een beperking van onze A&F interventie is dat verbetering van het deelnamepercentage 

aan hartrevalidatie geen specifiek onderdeel is. In Hoofdstuk 4 vonden we echter dat dit een 

belangrijk verbeter uitdaging is. De last voor dataverzameling hierover vanuit meerdere afdelingen 

in een ziekenhuis werd echter te hoog ervaren voor opname in de indicatoren set en onze data 

registratie. Echter, als gevolg van samenwerking met, en de genoemde nationale aandacht door 

o.a. de NVVC, IGZ en H&V kwam het vaak voor dat het verbeteren van deelname besproken 

werd tijdens onze educatieve bezoeken en er doelen en verbeteracties voor gesteld werden. 

Het cijferboek van de Hartstichting laat zien dat het deelname percentage aan hartrevalidatie 

inmiddels gestaag gestegen is tot zo’n 40% in de groep na een ACS of hartoperatie. Ondanks 

dat dit nog niet gefaciliteerd wordt door een complete technische infrastructuur, heeft de 

data analyse en publicatie van de deelnamepercentages in feite dus wel geresulteerd in een 

eerste rondgang van de leercyclus ter verbetering van de deelname (zie Figuur 2 in Hoofdstuk 

13). Tijdens aandacht voor het deelnamepercentage op het landelijke hartrevalidatiecongres 

afgelopen jaar, werd echter benadrukt dat blijvende aandacht voor dit onderwerp van belang is 

voor het bereiken van een acceptabel deelname percentage in de nabije toekomst.

Aanbevelingen voor het bouwen van een infrastructuur ter ondersteuning van verbetering in 

een continue leerproces

We hebben de volgende aanbevelingen opgesteld voor onderzoekers en besluitnemers in het 

hartrevalidatie veld voor het instellen van een infrastructuur, die verbetering in een continue 

leerproces mogelijk maakt. De aanbevelingen kunnen ook worden gebruikt bij het bouwen van 

een vergelijkbare infrastructuur in andere domeinen van de gezondheidszorg. De aanbevelingen 

zijn gebaseerd op de resultaten uit de Hoofdstukken 5, 6, 7 en 8, de discussie daarvan in 

Hoofdstuk 13 in de bredere context van het LHS concept en onze eigen ervaringen tijdens, maar 

ook na afloop van de studies.

 - Data verzameling is een essentiële eerste stap in iedere leercyclus. Om hoge kwaliteit 

data verzameling vanuit de dagelijkse zorg mogelijk te maken met minimale 

dataregistratie last, is optimalisatie van de usability van het EPD noodzakelijk. Hiervoor 

is organisatie nodig van de samenwerking tussen EPD ontwikkelaars, usability experts 

en eindgebruikers in een continue optimalisatie proces. Dit proces begint bij het 

opstellen van de voorwaarden tot en met regelmatige updates na implementatie 

voor het oplossen van blijvende of nieuwe usability problemen. Deze aanbeveling kan 

ook breder worden toegepast voor het optimaliseren van andere systemen binnen de 

gezondheidszorg, bijvoorbeeld beslissingsondersteunende systemen of A&F systemen. 

 - Bij het ontwikkelen van een LHS infrastructuur is het essentieel om niet alleen 

nationale data verzameling te ondersteunen, maar ook om organisaties aan te 

stellen die verantwoordelijk zijn en de middelen hebben om routinematig, data te 

analyseren, resultaten in kennis te interpreteren en deze kennis te vertalen naar 

concrete aanbevelingen voor de praktijk, bijvoorbeeld in richtlijnen en bijbehorende 

kwaliteitsindicatoren. Deze organisatie(s) moet expliciet in de gelegenheid zijn voor 
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het uitnodigen, motiveren van en samenwerken met alle belanghebbende partijen 

in dit proces. Zonder data analyse en concrete aanbevelingen, is de stap naar actie 

voor verbetering in de praktijk een moeilijke opgave voor de professionals die de data 

verzamelen tijdens de dagelijkse zorg.

 - Voor het optimaliseren van de leercyclus ter verbetering van de deelname percentage 

aan hartrevalidatie is er input van andere belanghebbende partijen nodig omdat dit 

geen onderdeel is wat aan bod komt in onze A&F interventie. Om de benodigde 

patiënten data beschikbaar te krijgen voor analyse, is samenwerking tussen EPD 

ontwikkelaars, hartrevalidatiecentra en een analyserende partij noodzakelijk (zie 

Figuur 2 in Hoofdstuk 13). Zolang deze data op patiëntniveau nog niet beschikbaar is, 

blijven andere nationale bronnen (zoals de database van een zorgverzekeraar) nodig 

om realistische resultaten over deelname aan hartrevalidatie te verkrijgen als input 

voor de leercyclus ter verbetering van dit percentage.

3) effect van een online audit en feedback systeem in combinatie met 
educatieve bezoeken op de prestaties van zorgprofessionals

Samenvatting van de belangrijkste bevindingen

De efferente (afvoerende) kant van de infrastructuur ondersteund het maken van beslissingen en 

het uitvoeren van verbeteracties door multidisciplinaire teams. Om de effectiviteit hiervan te meten 

hebben we een cluster gerandomiseerd onderzoek uitgevoerd in 18 hartrevalidatie instellingen 

met het A&F systeem in combinatie met de educatieve bezoeken. Hoofdstuk 9 beschrijft 

het studieprotocol voor dit onderzoek met details over de interventie en de achterliggende 

rationale. De interventie is gebaseerd op een combinatie van het raamwerk van Cabana en 

collega‘ s die het onderscheid in interne en externe barrières voor richtlijnimplementatie maken, 

en de leercyclus zoals omschreven in het Model voor Verbetering van Langley en collega’s. Alle 

hartrevalidatiecentra die met een EPD voor hartrevalidatie met beslissingsondersteuning tijdens 

het intake gesprek werkten, konden deelnemen aan onze studie. De uitkomstmaten van de 

studie hadden betrekking op het verbeteren van de prestaties van zorgprofessionals, zowel 

gemeten als verandering in zorgprocessen en patiënten uitkomsten uit de indicatoren set en 

verandering in het voorschrijven van de vier hartrevalidatie therapieën volgens de richtlijn.

In Hoofdstuk 10 worden onze voorlopige resultaten beschreven met betrekking op enkel 

werken volgens de richtlijnen zoals gepresenteerd op een internationaal congres. Er werden 

geen significante verschillen gevonden voor het voorschrijven van een of meer van de vier 

hartrevalidatietherapieën. 

De uiteindelijke resultaten in Hoofdstuk 11 beschrijven alle uitkomstmaten. Tijdens 

het onderzoek werden er in totaal 233 verbeterdoelen gesteld door de deelnemende 

hartrevalidatieteams. Van deze doelen werden er 49 (21%) behaald tijdens de studie periode. 

Onze A&F interventie zorgde voor een bescheiden verbetering in data compleetheid in het 

hartrevalidatie EPD (4.5% verbetering per jaar; 95% betrouwbaarheidsinterval 0.65 tot 8.36) 
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en motiveerde teams tot het stellen van doelen ter verbetering van hun prestaties. Onze 

interventie zorgde echter niet voor verbetering in de klinische prestaties van de multidisciplinaire 

hartrevalidatieteams. We vonden geen significante verandering in de gemeten zorgprocessen, 

patiënten uitkomsten of het werken volgens de richtlijn. 

In Hoofdstuk 12 hebben we een gestructureerde kwalitatieve methode gebruikt, genaamd 

concept mapping, om ervaringen vast te stellen van hartrevalidatie teams die aan het onderzoek 

met de A&F interventie hebben meegedaan. In deze studie hebben 49 professionals in totaal 

vijf thematische clusters geïdentificeerd die nodig zijn voor succesvolle implementatie van een 

verbeterinterventie in een multidisciplinaire setting. De beschikbaarheid van een online A&F 

systeem en een externe onderzoeker met kennis van kwaliteitsverbetering werden zeker als 

behulpzaam ervaren voor het verkrijgen van inzicht in de eigen prestaties en het formuleren van 

verbeteracties. Echter team ‘commitment’ (vrij vertaald in ‘overtuiging en betrokkenheid’) en 

organisatie ‘readiness’ (‘bereidwilligheid’) werden gezien als essentieel voor het daadwerkelijk 

implementeren en uitvoeren van de verbeteracties. Aanwezige barrières tijdens de studie met 

betrekking tot de commitment van de eigen teams waren: gebrek aan mandaat voor het 

uitvoeren van verbeteracties; gebruik aan een coördinator voor het blijvend motiveren van de 

teamleden; gebrek aan betrokkenheid van alle disciplines bij het uitvoeren van hun eigen acties 

(met name de manager en cardioloog). Aanwezige barrières tijdens de studie met betrekking tot 

de eigen organisatie waren: gebruik aan tijd en expertise bij het registreren van de data in het 

recent nieuw geïmplementeerde hartrevalidatie EPD; gebrek aan ervaren steun voor verbetering 

vanuit de raad van bestuur van het centrum; en gebrek aan beschikbare tijd voor verbetering in 

verband met bijvoorbeeld een fusie of ingevoerde bezuinigingsmaatregelen. 

Aanbevelingen voor het vergroten van het effect van A&F interventies op de prestaties van 

zorgprofessionals: van het stellen van doelen naar het afronden van acties

We hebben de volgende aanbevelingen opgesteld voor onderzoekers in het veld van A&F 

over hoe het effect van A&F interventies op prestaties van zorgprofessionals verbeterd kan 

worden met toekomstig onderzoek. De aanbevelingen zijn gebaseerd op de resultaten uit de 

Hoofdstukken 9, 10, 11 en 12, onze eigen ervaringen tijdens deze studies en de discussie 

daarvan in Hoofdstuk 13 in de bredere context van zowel het LHS concept als de Control Theory. 

Onderzoekers, besluitvormers en andere belanghebbende partijen in het hartrevalidatieveld 

kunnen deze aanbevelingen ook gebruiken voor het verder verbeteren van de prestaties van 

hartrevalidatie professionals. 

 - Toekomstige A&F studies zouden zich apart moeten richten op de ‘Ontwikkel intentie 

voor verandering’ en ‘Vertaal intentie naar effectieve actie’ stappen waarin door Control 

Theory onderscheid wordt gemaakt tijdens de laatste ‘Maak actie voor verbetering’ 

stap in de LHS leercyclus (een specificatie van stap 6 in twee delen). Wanneer dit 

wordt gedaan tijdens zowel het ontwerp als de evaluatie van nieuwe interventies, dan 

kunnen er nieuwe inzichten worden gekregen over welke interventies effect hebben 

op beide aparte onderdelen van het feedback mechanisme (intentie vs. actie). 
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 - Omdat de toegevoegde waarde van aanbieden van ondersteunende, praktische 

verbeter ‘tools’ (‘hulpmiddelen’) binnen een A&F interventie, op het verbeteren van de 

vaardigheden en kennis van professionals voor het vertalen van verbeterintenties naar 

effectieve acties, nog niet onderzocht is, zou dit een goed onderwerp voor toekomstig 

onderzoek zijn.

 - Om beter rekening te houden met de complexiteit van een implementatie proces 

wat bestaat uit verschillende componenten (professional, team, taken, systemen en 

technologieën, onderliggende organisatie en bredere context) die continue met elkaar 

in contact staan en elkaar veranderen, zouden toekomstige studies kunnen overwegen 

om gebruik te maken socio-technische modellen als onderliggend theoretisch 

raamwerk bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van A&F interventies. 

conclusie

Het onderzoek in dit proefschrift laat zien hoe we een infrastructuur gebouwd hebben, 

gebaseerd op het LHS concept, ter verbetering van prestaties van zorgprofessionals in meerdere 

continue leercycli. Om effectief te zijn stellen we in onze conclusie dat zo een infrastructuur 

succesvol zou moeten:

a) Ondersteunen bij data registratie (stap 1 van de leercyclus) en verzameling (stap 2) 

door professionals vanuit de dagelijkse zorg met minimale dataregistratie last, om 

accurate kennis (stap 3) en interpretatie van de eigen zorgprestaties te verkrijgen 

(stap 4),

b) Aanleveren van concrete verbetersuggesties (stap 5) voor het stimuleren van adequate 

intenties bij zorgprofessionals voor het verbeteren van hun prestaties wanneer die niet 

aan de standaard voldoen (eerste stap van het feedback mechanisme, specificatie van 

stap 6), en

c) Professionals voorzien van de noodzakelijke vaardigheden en kennis voor het 

uitvoeren en daadwerkelijk afronden van effectieve verbeteracties (tweede stap van 

het feedback mechanisme, specificatie van stap 6).

Voor elk van deze stappen dienen alle belanghebbende partijen bereid te zijn om betrokken te 

worden, overtuiging te hebben voor het bereiken van dezelfde doelen en in de gelegenheid 

om voldoende middelen te vrij te maken voor het bereiken van deze doelen, om zo continue 

verbetering met de infrastructuur over de tijd te kunnen garanderen. Zo een infrastructuur moet 

systematisch worden gepland, eenduidig worden beheerd en evenwichtig in de kosten en baten 

zijn voor alle betrokken belanghebbende partijen. 

Tijdens de ontwikkeling van onze infrastructuur voor het verbeteren van de prestaties van 

hartrevalidatie professionals zijn we geslaagd in het succesvol bijeenbrengen van routinematig 

verzamelde EPD data in een centrale database. We zijn ook succesvol geweest in het maken van 

connecties met de verschillende belanghebbende partijen om de verzamelde data te vertalen 

naar kennis en concrete verbetersuggesties. Dit hebben we gedaan zowel op een nationaal 
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niveau; tijdens de richtlijn-onderhoud cyclus, als op centrum niveau; tijdens de ontwikkeling 

en implementatie van het online A&F systeem en de educatieve bezoeken. Met betrekking 

tot de laatste stap van leercyclus, is onze A&F interventie er wel in geslaagd om teams actief 

te betrekken bij het opstellen van lokale doelen ter verbetering van de prestaties, maar is het 

niet gelukt om hen te ondersteunen bij het daadwerkelijk afronden van de verbeteracties 

noodzakelijk om de doelen te behalen. Toekomstig onderzoek zou zich kunnen focussen op het 

verbeteren van de actiegerichtheid van feedback op zorg prestaties en zou nadrukkelijk meer 

het socio-technische perspectief kunnen betrekken tijden de ontwikkeling, implementatie en 

evaluatie van A&F interventies. 
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phd portfolio

Name PhD student:  Mariëtte M. van Engen-Verheul

PhD period:   September 2008 – March 2016

Promotores:   Prof. dr. N.F. de Keizer and Prof. dr. M.W.M. Jaspers

Co-promotores:   Dr. N.B. Peek and Dr. H.M.C. Kemps

1. phd training

year
Workload 
(hours/ 
ects)

general courses amc graduate school

Introduction EndNote. 2014 0.1

Basic Course Qualitative Health Research. 2013 1.9

Career Development. 2011 0.8

Good Clinical Practice. 2010 0.9

Scientific Writing in English for publication. 2010 1.5

Oral Presentation in English. 2010 0.8

Practical Biostatistics. 2009 1.1

Clinical Epidemiology – The Essentials. 2009 0.25

Evidence based searching in PubMed. 2009 0.1

Reference manager basis. 2008 0.1

The AMC world of Science. 2008 0.7

specific courses

Continuing Nursing Education Hartrevalidatie
2015: ‘Het falend hart in beweging’.
2014: ‘Perifeer vaatlijden en leefstijl’.
2013: ‘Ethiek binnen de hartrevalidatie’.
2012: ‘Nieuwe ontwikkelingen binnen de hartrevalidatie’.
NVHVV, Utrecht, Nederland.

2015
2014
2013
2012

1

Studiedag Hartrevalidatie: Begeleiding bij psychisch herstel en sociale participatie.
Medilex, Amersfoort, Nederland.

2012 0.25

Introductory Course on Epidemiology.
ERA-EDTA, AMC Amsterdam, Nederland.

2012 0.25

Geneeskunde module: Cardiovasculaire aandoeningen (Lectures).
AMC/ Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, Nederland.

2010 2.5

NIHES Course: Principles of Epidemiologic Data-analysis .
Winter program Erasmus MC, Rotterdam, Nederland.

2009 0.7

Course ‘Cardiovasculaire preventie en hartrevalidatie: een DBC waard’.
CVOI – NVVC, Utrecht, Nederland.

2009 0.25

Master MIK module: Guideline based decision support (Lectures).
AMC/ Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, Nederland.

2008 0.25
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seminars, workshops and masterclasses

Concept Systems’ 1st European Users Seminar: ‘Networking Europe – Supporting Quality 
Research through Group Concept Mapping’.
Concept Systems Inc.,  Heerlen, the Netherlands.

2014 0.25

Masterclass: ‘Uitkomstmeting in de revalidatie’.
De Hoogstraat/ UMC Utrecht, Utrecht, Nederland.

2013 0.25

Workshop Systematische reviews van meetinstrumenten.
Kenniscentrum Meetinstrumenten, Afdeling Epidemiologie en Biostatistiek, VUmc, 
Amsterdam, Nederland.

2011 0.25

VMBI lezing ‘Beslissingsondersteuning door IT’.
VMBI, Oudaen Utrecht, Nederland.

2009 0.1

Expert meeting on ICT & cardiovascular disease management.
KIK AMC/ NIPED/ PHILIPS Research/ MEDECS BV, Amsterdam, Nederland.

2008 0.25

oral presentations (international)

Improving guideline concordance in multidisciplinary teams:  preliminary results of a cluster-
randomized trial evaluating the effect of a web-based audit and feedback intervention with 
outreach visits (full paper).
AMIA Congress 2015, San Francisco, USA.

2015 1.5

How to use concept mapping to identify barriers and facilitators of an electronic quality 
improvement intervention (full paper).
MIE Congress 2015, Madrid, Spain.

2015 1.5

Which factors influence implementation of quality improvement by means of a web-based 
application within the field of cardiac rehabilitation? An explanatory concept mapping study 
(abstract).
Concept Systems’ 1st European Users Seminar, Heerlen, the Netherlands.

2014 0.5

A Web-based System to Facilitate Local, Systematic Quality Improvement by Multidisciplinary 
Care Teams: Development and First Experiences of CARDSS Online (full paper).
MedInfo Congress 2013, Copenhagen, Denmark.

2013 1.5

Usability evaluation of a guideline implementation system for cardiac rehabilitation: think 
aloud study (full paper).
MIE Congress 2012, Pisa, Italy.

2012 1.5

Modified Rand method to derive quality indicators: a case study in cardiac rehabilitation (full 
paper).
MIE Congress 2011, Oslo, Norway (presented by N.B. Peek).

2011 1

Usability Evaluation of a Guideline Implementation System for Cardiac Rehabilitation: Think 
Aloud Study (abstract).
Human Factors in Engineering in Health Informatics 2011, Trondheim, Norway (presented by 
N.B. Peek).

2011 0.5

Design of a continuous multifaceted guideline-implementation strategy based on CDS (full 
paper). 
MedInfo Congress 2010, Cape Town, South Africa.

2010 1.5

oral presentations (national)

Nationaal Congres Hartrevalidatie 
2015: ‘Kwaliteitsverbetering van de hartrevalidatie in Nederland’.
2012: ‘CARDSS-II: Onderzoek naar kwaliteitsverbetering van de Hartrevalidatie’.
2010: ‘Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie 2010’.
Ede/Amersfoort, Nederland.

2015
2012
2010

1.5
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MI PhD days 
2015: ‘Building the bridge: from guidelines towards improving clincial performance in 
cardiac rehabilitation’.
2012: ‘CARDSS-II: Implementation of the cardiac rehabilitation guidelines by a multifaceted 
decision support, feedback and educational outreach visit intervention: Study protocol’.
2011: ‘CARDSS-II trial: A multifaceted guideline implementation strategy based on 
computerized decision support’.
2010: ‘CARDSS-II Project’.
2009: ‘CARDSS-II: Standardized individual tailoring of multidisciplinary treatment in cardiac 
rehabilitation’.
Breukelen/Amsterdam/Renesse, the Netherlands.

2015
2012
2011
2010
2009

1.25

Hartrevalidatie en CARDSS: Kick-off bijeenkomst regio Twente en Oost-Achterhoek.
Kick Off NVVC Connect Netwerk Acute Zorg Euregio, Enschede, Nederland.

2015 0.5

Update: Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie 2011. 
Presentatie Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011, Maastricht, Nederland.

2011 0.5

CARDSS-II project & Implementatie Beslisboom Hartrevalidatie 2010.
CarVasZ Congres 2010, Utrecht, Nederland.

2010 0.5

Aanpassing Beslisboom Hartrevalidatie 2010 & CARDSS-II project.
Regio overleg Revalidatie Centra Amsterdam, Amsterdam, Nederland.

2010 0.25

Het CARDSS Project: Implementatie en aanpassing Beslisboom Hartrevalidatie.
Congres VHVL (op: FysioCongres 2009), RAI Amsterdam, Nederland.

2009 0.5

CARDSS-II project & Aanpassing Beslisboom Hartrevalidatie 2009. 
Landelijk Overleg Werkgroep Cardiopsychologie, Bilthoven, Nederland.

2009 0.25

CARDSS Mediscore, CARDSS-II, beslisboom, nationale registratie hartrevalidatie. 
Regio overleg Revalidatie Centra Amsterdam, Amsterdam, Nederland.

2008 0.25

Interventie CARDSS II project.
Regio overleg Hartrevalidatie Oost, Arnhem, Nederland.

2008 0.25

poster presentations

Influence of anxiety and depression symptoms on uptake of lifestyle change therapy during 
cardiac rehabilitation. 
EuroPRevent Congress 2014, Amsterdam, the Netherlands (presented by J.M.R. Wiggers).

2014 0.5

CARDSS Online: Elektronische ondersteuning bij lokale kwaliteitsverbetering op basis van 
indicatoren. 
CarVasZ Congres 2013, Ede, Nederland.

2013 0.5

Comparison between different patient reported outcomes used to measure anxiety, 
depression and social support in cardiac rehabilitation. 
ISOQOL-NL Symposium 2013, Tilburg, Nederland.

2013 0.5

Development of a national data registry to improve quality of cardiac rehabilitation in the 
Netherlands: baseline results of first eleven clinics. 
EuroPRevent Congress 2013, Rome, Italy.

2013 0.5

Cardiac rehabilitation uptake in the Netherlands.
ESC Congress 2012, Paris, France (presented by H.M.C. Kemps).

2011 0.25

Measures of effectiveness of cardiac rehabilitation and secondary prevention programs: 
preliminary results of a review of literature. 
EuroPRevent Congress 2011, Geneva, Switzerland.

2011 0.5

Cardiac Rehabilitation Guidelines: Revision of the Decision Tree for assessing patient needs.
NVVC Voorjaarscongres 2009, Amsterdam, Nederland.

2009 0.5
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international conferences

AMIA Congress 2015: ‘Annual Symposium – the Power of Informatics’.
AMIA, San Francisco, USA.

2015 1

MIE Congress 2015: ‘Digital healthcare empowering Europeans’.
EFMI and SEIS, Madrid, Spain.

2015 1

MedInfo Congress 2013: ‘14th World Congress on Medical and Health Informatics’.
IMIA and DSMI, Copenhagen, Denmark.

2013 1

EuroPRevent Congress 2013: ‘Universal approach to Preventive Cardiology’.
EACPR and ESC, Rome, Italy.

2013 1

MIE Congress 2012: ‘Quality of Life through Quality of Information’.
EFMI and AIIM, Pisa, Italy.

2012 1

EuroPRevent Congress 2011: ‘From Knowledge to Practice’.
EACPR and ESC, Geneva, Switzerland.

2011 1

MedInfo Congress 2010: ‘13th World Congress on Medical and Health Informatics’.
IMIA and SAHIA, Cape Town, South Africa.

2010 1

national conferences

Nationaal Congres Hartrevalidatie 
2015: ‘Morgen is vandaag begonnen! Leefstijl en fysiek – praktijkvoorbeelden en innovaties’. 
2012: Hartrevalidatie anno 2012: ‘How to do it?!’. 
2010: Hartrevalidatie anno 2010: ‘Kwaliteit, organisatie en financiering’.
CCPH/CARDSS/CVOI, Ede/ Amersfoort, Nederland.

2015
2012
2010

0.75

CarVasZ Congres 
2013: ‘Cardiovasculaire zorg(en), uitdagingen voor verpleegkundigen’. 
2011: ‘De patiënt als dirigent’.
2010: ‘Verleg je grenzen’.
2009: ‘Navigeren in de zorg, door richtlijnen op het juiste pad’.
NVHVV, Ede/ Utrecht/Rotterdam, Nederland.

2013
2011
2010
2009

1

MI PhD days 
2015: ‘So you think you can PhD?’. 
2012 and 2011: ‘MI PhD Days AMC’. 
2010 and 2009: ‘MI PhD days AMC and Erasmus MC’
KIK AMC/UVA, Breukelen/ Amsterdam/Renesse, the Netherlands.

2015
2012
2011
2010
2009

1.25

Kick Off NVVC Connect Netwerk Acute Zorg Euregio.
NVVC Connect, Enschede, Nederland.

2015 0.2

Achmea congres 2014 ‘Zorguitkomsten: Het gaat om de klant!’.
Achmea, NBC Nieuwegein, Nederland.

2014 0.2

ISOQOL-NL Symposium 2013: ‘Het gebruik van Patient Reported Outcome Measures 
(PROMs) als indicator voor kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven in de dagelijkse praktijk. 
The do’s en dont’s’.
ISOQOL-NL, Tilburg, Nederland.

2013 0.25

Presentatie Multidisciplinaire Richtlijn Hartrevalidatie 2011.
NVVC/ Maastricht University/ CAPHRI, Maastricht, Nederland.

2011 0.2

Congres ‘Kennis Beter Delen’.
KNMG, NBC Nieuwegein, Nederland.

2010 0.25

Congres VHVL: Vereniging voor Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie  (op: FysioCongres 2009).
VHVL, RAI Amsterdam, Nederland.

2009 0.25
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ZonMW Symposium: ‘10 jaar DoelmatigheidsOnderzoek’.
ZonMW, Utrecht, Nederland.

2009 0.2

RCA Congres 2009: ‘Gedrag in beweging, wegen van gedragsverandering’.
RCA, Amsterdam, Nederland.

2009 0.25

Congres: ‘Prevent 2009’.
MCCM , Corpus Oegstgeest, Nederland.

2009 0.25

Symposium: ‘(Meer) hart in de zorg. Psychosociale ondersteuning hart- en vaatpatiënten als 
integraal onderdeel van zorg’.
Nederlandse Hartstichting, Bilthoven, Nederland.

2009 0.25

Jubileum NVVC Voorjaarscongres 2009.
NVVC, Amsterdam, Nederland.

2009 0.25

other

Guest member of the ‘Landelijk Multidisciplinair Overleg Hartrevaliatie (LMDO-H)’. This 
assembly has quarterly meetings where I regularly presented updates on the CARDSS-II 
project.
LMDO-H/ NVVC, Utrecht/Hilversum, Nederland.

2008-
2015

3.5

Guest member of the ‘Commissie cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie (CCPH)’ van 
de NVVC. This association has meetings twice a year where I regularly presented updates on 
the CARDSS-II project.
CCPH/ NVVC, Utrecht, Nederland.

2008-
2015

1.5

Attending monthly research meetings.
Department of Medical Informatics AMC, Amsterdam, Nederland.

2008-
2015

3

Organiser of national congress on cardiac rehabilitation (350-450 participants).
CCPH/CARDSS/CVOI, Ede/Amersfoort, Nederland.

2015
2012
2010

3

Organizer of regular meetings of both the executive committee and participating cardiac 
rehabilitation clinics of ‘Stichting CARDSS’ (foundation in formation).
Stichting CARDSS, Amsterdam, Nederland.

2014-
2015

2

Organiser of MI PhD days 2014: ‘No PhD is an island’ (40 participants).
KIK AMC/UVA, Breukelen, the Netherlands.

2014 1

total phd training 59.6
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phd portfolio

2. teaching

year
Workload 
(hours/ 
ects)

lecturing

College in Master course Medicine ‘Verbredend co-schap binnen MI in GEN’. 2014 0.25

College in Master course MIK ‘Biomedical Research and evaluation methodology’.
2013
2012
2011

0.6

Practicum teacher in Bachelor course MIK ‘Medische Kennistechnologie’. 2010 0.25

tutoring, mentoring

Tutor of workgroup evaluating the CARDSS Online system in Master course MIK 
‘Biomedical Research and evaluation methodology’.

2013
2012
2011

0.6

supervising

Marloes Klein Hesseling: ‘Smoking cessation in cardiac rehabilitation: exploring 
determinants of successful quitting’.
Master. Health Sciences, Specialization: Prevention and Public Health, VU.

2015 1

Tsui-ling Man: ‘De financiering van Hartrevalidatie in Nederland’.
Master Health Sciences,  Specialization: Policy and Organisation, VU.

2010 1

Oussamma Bouhcine: ‘Design and Partial Execution of Usability Study on
CARDSS-II.’
Bachelor Medical Informatics, AMC/UVA.

2010 1

other

Guest lecture: ‘Richtlijnen en kwaliteitsverbetering binnen de hartrevalidatie: Update 
over de voortgang van de CARDSS-II studie.’
Continuing Nursing Education Hartrevalidatie 2012, Utrecht, Nederland.

2012 0.25

Guest lecture: ‘CARDSS-project: Richtlijnen en kwaliteitsverbetering binnen de 
hartrevalidatie.’ 
Cursus Hartrevalidatie 2010, NPI , Arnhem, Nederland.

2010 0.25

total teaching 5.2
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1. van engen-verheul mm, Peute LWP, de Keizer NF, Peek N, Jaspers MWM. Optimizing 

the user interface of a data entry module for an electronic patient record for cardiac 

rehabilitation: a mixed method usability approach. Int J Med Inform 2016, 87:15-26.

2. van engen-verheul mm, Gude WT, van der Veer SN, Kemps HMC, Jaspers MWM, de 

Keizer NF, Peek N. Improving guideline concordance in multidisciplinary teams: preliminary 

results of a cluster-randomized trial evaluating the effect of a web-based audit and 

feedback intervention with outreach visits. In: Lehmann CU, Bellazzi R, Ingersoll S, editors. 

Proceedings AMIA 2015 Annual Symposium, San Francisco, CA: American Medical 

Informatics Association, 2015; p.2101-2110.

3. van engen-verheul mm, de Keizer NF, van der Veer SN, Kemps H, Scholte op Reimer 

W, Jaspers MWM, Peek N: Evaluating the effect of a web-based quality improvement 

system with feedback and outreach visits on guideline concordance in the field of cardiac 

rehabilitation: rationale and study protocol. Implementation science: IS 2014, 9(1):780.

4. van engen-verheul mm, van der Veer SN, de Keizer NF, Tjon Sjoe Sjoe W, van der 

Zwan EP, Peek N: A web-based system to facilitate local, systematic quality improvement 

by multidisciplinary care teams: development and first experiences of CARDSS Online. 

StudHealth TechnolInform 2013, 192:248-52.

5. van engen-verheul mm, de Vries H, Kemps HMC, Kraaijenhagen RA, de Keizer NF, Peek 

N: Cardiac rehabilitation uptake and its determinants in the Netherlands. European journal 

of preventive cardiology 2013, 20(2):349-356.

6. van engen-verheul mm, Kemps HMC, de Keizer NF, Hellemans IM, Goud R, Kraaijenhagen 

RA, Peek N: Revision of the Dutch clinical algorithm for assessing patient needs in cardiac 

rehabilitation based on identified implementation problems. European journal of preventive 

cardiology 2012, 19(3):504-514.

7. van engen-verheul mm, Kemps HMC, Kraaijenhagen RA, de Keizer NF, Peek N: Modified 

Rand method to derive quality indicators: a case study in cardiac rehabilitation. StudHealth 

TechnolInform 2011, 169:88-92.
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8. van engen-verheul mm, de Keizer NF, Hellemans IM, Kraaijenhagen RA, Hasman A, 

Peek N: Design of a continuous multifaceted guideline-implementation strategy based on 

computerized decision support. StudHealth TechnolInform 2010, 160(Pt 2):836-840.

9. Goud R, van engen-verheul mm, de Keizer NF, Bal R, Hasman A, Hellemans IM, Peek 

N: The effect of computerized decision support on barriers to guideline implementation: 

a qualitative study in outpatient cardiac rehabilitation. Int J Med Inform 2010, 79(6):430-

437.

10. van engen-verheul mm, Peek N, Haafkens J, Joukes E, Vromen T, Jaspers MWM, de 

Keizer NF. What is needed to implement a web-based audit and feedback intervention 

with outreach visits to improve care quality: a concept mapping study among cardiac 

rehabilitation teams. (Submitted for publication).

11. van engen-verheul mm, Gude WT, van der Veer SN, Kemps HMC, Jaspers MWM, de 

Keizer NF, Peek N. Effect of a web-based audit and feedback intervention with outreach 

visits on clinical performance of multidisciplinary teams: a cluster-randomized trial in cardiac 

rehabilitation. (Submitted for publication).

other peer reviewed publications

12. Taherzadeh G, Filippo DE, Kelly S, van engen-verheul mm, Peek N, Oh P, Grace SL: 

Patient-reported outcomes in cardiac rehabilitation: What do we know about program 

satisfaction? A review. Journal of cardiopulmonary rehabilitation and prevention 2015 

[Epub ahead of print].

13. van engen-verheul mm, Peek N, Vromen T, Jaspers MWM, De Keizer NF: How to use 

concept mapping to identify barriers and facilitators of an electronic quality improvement 

intervention. Studies in health technology and informatics 2015, 210:110-114.

14. Gude WT, van der Veer SN, van engen-verheul mm, de Keizer NF, Peek N: Inside the black 

box of audit and feedback: a laboratory study to explore determinants of improvement 

target selection by healthcare professionals in cardiac rehabilitation. Studies in health 

technology and informatics 2015, 216:424-428.

15. de Vries H, Kemps HMC, van engen-verheul mm, Kraaijenhagen RA, Peek N: Cardiac 

rehabilitation and survival in a large representative community cohort of Dutch patients. 

Eur Heart J 2015, 36(24):1519-1528.
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16. Vromen T, Spee RF, Kraal JJ, Peek N, van engen-verheul mm, Kraaijenhagen RA, Gijsbers 

HJ, Kemps HM: Exercise training programs in Dutch cardiac rehabilitation centres. Neth 

Heart J 2013, 21(3):138-143.

17. van engen-verheul mm, Peute LWP, Kilsdonk E, Peek N, Jaspers MWM: Usability 

evaluation of a guideline implementation system for cardiac rehabilitation: think aloud 

study. StudHealth TechnolInform 2012, 180:403-407.

18. Peek N, Goud R, de Keizer NF, van engen-verheul mm, Kemps HMC, Hasman A: 

CARDSS: Development and evaluation of a guideline based decision support system for 

cardiac rehabilitation. LECT NOTES COMPUT SC 2011(6747):109-118.

19. van engen-verheul mm, Peute LWP, Kilsdonk E, Peek N, Jaspers MWM: Usability 

evaluation of a guideline implementation system for cardiac rehabilitation: think aloud 

study. In: Proceedings of the 5th international symposium on Human Factors Engineering 

in Health Informatics (Trondheim, August 26-27 2011). edn. Edited by Svanæs D, Faxvaag 

A. Trondheim, Norway: Tapir Academic Press; 2011: p. 189-194. 

20. Peute LWP, van engen-verheul mm, Kilsdonk E, Peek N, Jaspers MWM: Effectiveness of 

participatory heuristic evaluation: Case study with a guideline Based health information 

system. In: Proceedings of the 5th international symposium on Human Factors Engineering 

in Health Informatics (Trondheim, August 26-27 2011). edn. Edited by Svanæs D, Faxvaag 

A. Trondheim, Norway: Tapir Academic Press; 2011:  p. 207-212.

21. Vosbergen S, Stappers PJ, van engen-verheul mm, Hendriks MS, Kraaijenhagen RA, Peek 

N: Participatory research method to assess patients’ needs for web-based self-management 

services: a pilot study. In: Proceedings of the 5th international symposium on Human Factors 

Engineering in Health Informatics (Trondheim, August 26-27 2011). edn. Edited by Svanæs 

D, Faxvaag A. Trondheim, Norway: Tapir Academic Press; 2011: 163-168.
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health care professionals select targets for quality improvement when confronted with 
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for publication to BMJ Qual and Saf).

other publications
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curriculum vitae

Mariëtte Verheul werd op vrijdag 4 juli 1986 geboren in Maarssen. Na het behalen van 

haar Atheneum diploma op R.S.G. Broklede begon ze in 2004 met de studie Algemene 

Gezondheidswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Voor de bachelor van 

deze opleiding volgde ze een tweetal stages: een op de afdeling Klinische Informatiekunde 

(KIK) in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam naar variatie tussen 

hartrevalidatiecentra in Nederland; daarna een te Suriname naar de toegankelijkheid van de 

eerstelijnsgezondheidszorg. Voor de Master ‘Policy and Organisation of Health Care’ volgde ze 

een stage bij ZonMw (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie). 

Binnen het Programma Ouderenzorg deed ze een kennissynthese over gezond ouder worden. 

Op 29 augustus 2008 trouwde ze met Jan-Willem van Engen en begon daarna in 

september aan haar promotietraject bij het CARDSS (CArdiac Rehabilitation Decision Support 

System) project. Dit project maakt onderdeel uit van de afdeling KIK in het AMC en is gericht 

op het verbeteren van de kwaliteit van de hartrevalidatie in Nederland. Met haar onderzoek 

richtte Mariëtte zich specifi ek op het bouwen van een infrastructuur, met zowel technische 

als organisatorische onderdelen, voor het met elkaar in verbinding brengen van artsen, andere 

zorgprofessionals, managers, beroepsverenigingen, ontwikkelaars van elektronische patiënten 

dossiers (EPDs), patiënten en onderzoekers binnen de hartrevalidatie. Naast het onderzoek 

bestond de functie voor een gedeelte uit het vertegenwoordigen van het CARDSS project 

binnen landelijke commissies zoals de Commissie Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie 

van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC-CCPH) en het Landelijk Multidisciplinair 

Overleg Hartrevalidatie (LMDO-H). Daarnaast organiseerde zij, mede met deze commissies, 

het tweejaarlijkse landelijke hartrevalidatiecongres en begeleiden ze zowel bachelor als 

masterstages voor verschillende opleidingen. Het promotieonderzoek zoals beschreven staat in 

dit proefschrift is uitgevoerd onder leiding van Prof. dr. Nicolette F. de Keizer, Prof. dr. Monique 

M.W. Jaspers, Dr. Niels Peek en Dr. Hareld M.C. Kemps. De openbare verdediging vindt plaats 

op woensdag 30 maart 2016 in de Aula van de 

Universiteit van Amsterdam, Oude Lutherse Kerk op 

het Spui te Amsterdam.

Naast haar promotietraject is Mariëtte parttime 

betrokken bij allerhande administratie, communicatie, 

verzekerings- en personeelszaken voor hun steeds 

groeiende eigen bedrijf gespecialiseerd in duurzaam 

en ecologisch bouwen (Bouwbedrijf van Engen). 

Samen met Jan-Willem was ze erg gelukkig met de 

geboortes van zowel hun oudste zoon Julian (28 juli 

2011) als tweede zoon Simon (20 maart 2014). Rond 

11 mei 2016 verwachten ze hun derde kindje.

curriculum vitae





dankWoord



chapter 14

290



291

14

de golden gate Bridge en het promotietraject

Tijdens congres bezoek aan San Francisco in november 2015 was ik in de gelegenheid om 

een wandeling over de Golden Gate Bridge te maken: een indrukwekkende ervaring! Vanaf 

deze rode, bijna drie kilometer lange brug uit 1937 heb je een prachtig uitzicht op het eiland 

Alcatraz, het omliggende natuurgebied en de stad aan de overkant. Ten minste, bij helder 

weer; de brug wordt regelmatig omgeven door grote mistflarden vanaf zee die het zicht op de 

omgeving onverwachts kunnen ontnemen. De overspanning tussen beide pijlers van de brug 

om de overkant te halen bedraagt 1400 meter zes-baans wegdek, welke 67 meter boven de 

waterspiegel hangt. 

Deze aanzienlijke overspanning is alleen mogelijk door de grote hoogte van de beide pijlers 

waarop de brug gegrondvest ligt (bijna 250 meter, waarvan meer dan 20 meter uit het zicht 

onder water); dit in combinatie met de omvang van de twee staalkabels waaraan de brug stevig 

is opgehangen (een diameter van 90 cm, gevlochten uit 27.572 staaldraden met een totale 

lengte van drie keer de omtrek van de aarde). Ondanks het feit dat de Golden Gate Bridge de 

titel van hoogste en langste brug reeds lang heeft moeten afstaan, is het nog steeds een van de 

beroemdste infrastructurele bouwwerken ter wereld.

Aansluitend op het afronden van mijn masteropleiding 2008 was ik in de gelegenheid om 

als onderzoeker aan mijn promotietraject te gaan werken: een bijzondere ervaring! Dit ruim 

zeven en half durende traject had als prachtig uitzicht het beheersen van een ruime zet 

aan academische en communicatieve vaardigheden, uitmondend in een wetenschappelijk 

proefschrift aan de overkant. Ten minste, bij helder weer; het promotietraject werd regelmatig 

omgeven door tegenslagen, vertragingen en onverwachte wendingen die het vertrouwen in 

een goede afloop onverwachts ontnamen. De inspanning om de overkant te halen bedroeg 

het blijven zoeken naar kansen en mogelijkheden, en daarmee samenhangend vasthouden van 

moed en doorzettingsvermogen. 

Deze aanzienlijke inspanning was alleen mogelijk door de hoge mate van steun vanuit mijn 

naaste omgeving voor het grondvesten van het promotietraject (de pijlers; te weten mijn man, 

gezin, moeder, broertje, [schoon-] familie, vriendinnen, vriendengroep, ons bedrijf en kerkelijke 

gemeente; deels zichtbaar in concrete activiteiten maar vaak ook ‘onder water’); dit in combinatie 

met de omvang van de betrokkenheid vanuit mijn werk omgeving om het promotietraject stevig 

op te hangen (de staalkabels; te weten mijn [co-]promotores, de CARDSS onderzoekers, al 

mijn co-auteurs, deelnemers aan het onderzoek, de KIK-collega’s en kamergenoten, de leden 

van de promotiecommissie, de coverdesigner, drukker en sponsors van het proefschrift en mijn 

paranimfen). Ondanks het feit dat ik, als ik van te voren alles had kunnen overzien, misschien 

niet aan dit promotietraject begonnen was, zal de verdediging van mijn proefschrift te midden 

van allen die als pijler of staalkabel gefungeerd hebben, een van de hoogtepunten van mijn 

leven zijn waar ik enorm trots op ben. 

dankWoord



292

 

 

Ja
n-

W
ill

em
 v

an
 E

ng
en

 e
n 

Ju
lia

n 
&

 S
im

on

Pe
tr

a 
en

 Ja
n 

V
er

he
ul

N
el &

 A
ndre van Engen, 

M
ark &

 H
anneke, K

aren &
 D

om
inic en A

nnem
iek &

 M
arcel

Ja
sp

er
 V

er
he

ul
 &

 H
an

na
h 

K
ei

le
y

M
ar

ie
-J

os
é 

Ro
os

-B
lo

m
, S

te
ffi

e 
O

ud
ho

ff-
N

oo
ij,

 M
ar

isk
a 

O
ffe

rin
ga

 K
lo

os
te

r 

Jesse & Eline, 
Philip & Jacqueline, 

Joep & Bowie

infrastructure 

from   guidelines

'Building   an 

and    feedback'

cardiac   rehabilitation:

Minke
 Marjon
SusanProtestantse wijkgemeente Pieterskerk Breukelen

Bo
uw

be
dr

ijf
 

Maaike & Dennis, 

Willemijn & Lennart

Familie Verheul

Familie Hopman

Familie 
van Engen

Familie
Nelis

(e
n 

hu
n 

kl
ei

ne
 b

ro
er

tje
 o

f z
us

je
)

N
icolette de Keizer, M

onique Jaspers, Niels Peek en Hareld Kemps

W
outer Gude, Richard Minne, Anne- 

Tom  
Sandra 

 Jo
s K

raa
l e

n R
ick

 G
ou

d

Wiggers, Vromen,

Vosberg
en,

Marieke 

Roderik Kraaijenhagen, 

en
 A

rie
 

Han de Vries, Daniëlle Sent, Erik Joukes, Joke Haafkens, Linda Peute, Ellen Kilsdonk, Veerle Kils

Ire
ne Hellemans, W

insto
n Tsjo

n Sj
oe S

joe, 

Eric
 va

n de
r Z

wan
 

H
as

m
an

 en Angelique de Rijk

Ameen Abu Hanna, R
on Peters, 

Fran
s N

ollet
, 

 Schalij

Martin

M
ar

jo
le

in
 B

on
th

ui
s, 

 M
ar

ijk
e 

Ri
ch

m
on

d,
   M

on
ie

k 
va

n 
de

 L
ui

jtg
aa

rd
en

, 

Sa
bi

ne
 v

an
 d

er
 V

ee
r, 

 A
ce

 M
ed

lo
ck

,  

N
V

V
C

-C
C

PH
 

A
M

C
,  

A
SZ

,  
Bo

ve
nI

J, 
 D

ia
c, 

 Ik
az

ia
,  

K
G

,  
LZ

R,
  M

M
C

,  N
ijS

m
el

lin
gh

e,

  R
ijn

st
at

e,
  

Te
rg

oo
i, 

 Z
G

T,
 

LM
D

O
-H

ZG
V

 e
n 

ZM
C

RR
C

,  
SJ

G
,  

So
ph

ia
 R

C
, 

Ri
jn

la
nd

,

van de K
uilen + Fred Feij

A
niek 

D
avid  Sponsors

Silva

Pa
ra

nim

fen

va
n 

Engen

K
IK

-k
er
s

+ 
M

ac
hi

el
, D

en
ni

s e
n 
D
yo

n 

to    audit

to  improve

Li
lia

n 
M

in
ne

,  
Sy

lv
ia

 B
rin

km
an

  e
n 

 T
w

an
 K

oe
ts

ie
r

M
aaike &

 M
arco en Bert, K

ees en Jan

donk

chapter 14

Bedankt



293

14

dankWoord

 

 

Ja
n-

W
ill

em
 v

an
 E

ng
en

 e
n 

Ju
lia

n 
&

 S
im

on

Pe
tr

a 
en

 Ja
n 

V
er

he
ul

N
el &

 A
ndre van Engen, 

M
ark &

 H
anneke, K

aren &
 D

om
inic en A

nnem
iek &

 M
arcel

Ja
sp

er
 V

er
he

ul
 &

 H
an

na
h 

K
ei

le
y

M
ar

ie
-J

os
é 

Ro
os

-B
lo

m
, S

te
ffi

e 
O

ud
ho

ff-
N

oo
ij,

 M
ar

isk
a 

O
ffe

rin
ga

 K
lo

os
te

r 

Jesse & Eline, 
Philip & Jacqueline, 

Joep & Bowie

infrastructure 

from   guidelines

'Building   an 

and    feedback'

cardiac   rehabilitation:

Minke
 Marjon
SusanProtestantse wijkgemeente Pieterskerk Breukelen

Bo
uw

be
dr

ijf
 

Maaike & Dennis, 

Willemijn & Lennart

Familie Verheul

Familie Hopman

Familie 
van Engen

Familie
Nelis

(e
n 

hu
n 

kl
ei

ne
 b

ro
er

tje
 o

f z
us

je
)

N
icolette de Keizer, M

onique Jaspers, Niels Peek en Hareld Kemps

W
outer Gude, Richard Minne, Anne- 

Tom  
Sandra 

 Jo
s K

raa
l e

n R
ick

 G
ou

d

Wiggers, Vromen,

Vosberg
en,

Marieke 

Roderik Kraaijenhagen, 

en
 A

rie
 

Han de Vries, Daniëlle Sent, Erik Joukes, Joke Haafkens, Linda Peute, Ellen Kilsdonk, Veerle Kils

Ire
ne Hellemans, W

insto
n Tsjo

n Sj
oe S

joe, 

Eric
 va

n de
r Z

wan
 

H
as

m
an

 en Angelique de Rijk

Ameen Abu Hanna, R
on Peters, 

Fran
s N

ollet
, 

 Schalij

Martin

M
ar

jo
le

in
 B

on
th

ui
s, 

 M
ar

ijk
e 

Ri
ch

m
on

d,
   M

on
ie

k 
va

n 
de

 L
ui

jtg
aa

rd
en

, 

Sa
bi

ne
 v

an
 d

er
 V

ee
r, 

 A
ce

 M
ed

lo
ck

,  

N
V

V
C

-C
C

PH
 

A
M

C
,  

A
SZ

,  
Bo

ve
nI

J, 
 D

ia
c, 

 Ik
az

ia
,  

K
G

,  
LZ

R,
  M

M
C

,  N
ijS

m
el

lin
gh

e,

  R
ijn

st
at

e,
  

Te
rg

oo
i, 

 Z
G

T,
 

LM
D

O
-H

ZG
V

 e
n 

ZM
C

RR
C

,  
SJ

G
,  

So
ph

ia
 R

C
, 

Ri
jn

la
nd

,

van de K
uilen + Fred Feij

A
niek 

D
avid  Sponsors

Silva

Pa
ra

nim

fen

va
n 

Engen

K
IK

-k
er
s

+ 
M

ac
hi

el
, D

en
ni

s e
n 
D
yo

n 

to    audit

to  improve

Li
lia

n 
M

in
ne

,  
Sy

lv
ia

 B
rin

km
an

  e
n 

 T
w

an
 K

oe
ts

ie
r

M
aaike &

 M
arco en Bert, K

ees en Jan

donk






