
              

 

 

 

Patiënten adviseren één landelijk overkoepelend centrum 

voor aangeboren hartafwijkingen  
 

 

In een vandaag verschenen adviesrapport roepen patiënten op tot de oprichting van één landelijk 

overkoepelend centrum voor aangeboren hartafwijkingen in Nederland. Hiermee reageren zij op 

de vraag van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), hoe de zorg voor 

patiënten met een aangeboren hartafwijking moet worden ingericht.  

 

In het rapport staat dat de grote Nederlandse patiëntorganisaties en gezondheidsfondsen geen 

andere optie zien dan het verder concentreren van de interventiezorg. De huidige structuur met vier 

interventiecentra vormt op lange termijn een risico voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg. 

Nationale samenwerking is in het zetten van vervolgstappen volgens de patiëntorganisaties en 

gezondheidsfondsen een absolute vereiste. 

 

Wetenschappelijke verenigingen 

De oproep sluit aan bij het advies van de wetenschappelijke verenigingen. In het rapport ‘Zorg voor 

patiënten met een aangeboren hartafwijking’ pleitten zij eerder al voor het concentreren van 

interventiezorg. Patiënten hebben zich nu ook uitgesproken.  

 

Wensen van patiënten 

Patiënten hebben in het rapport hun wensen en behoeftes verwerkt in vier visiestatements. Deze 

moeten leidend zijn in de ontwikkeling de komende jaren. Dit zijn: 

1. Ik kan er altijd op vertrouwen dat ik toegang krijg tot de beste bewezen behandeling en de 

hoogste kwaliteit van zorg 

2. In mijn behandeling is naast de focus op mijn medische context, aandacht voor mijn 

welbevinden en overige behoeften, ook in de context van mijn omgeving 

3. Mijn zorg is altijd toegankelijk en bereikbaar 

4. De zorgprofessionals die mij behandelen zijn altijd op de hoogte van mijn situatie 

 

Het hele rapport dat is ontwikkeld in samenwerking met KPMG Health is hier terug te lezen: klik hier. 

 

 

Voor vragen over het rapport kunt u contact opnemen met Stichting Hartekind via het nummer 085-8772218, 06-41515931 of 

media@hartekind.nl. Uw contactpersoon is Hans Twint bestuurslid Stichting Hartekind, media & PR. 

https://www.hartekind.nl/files/Nieuws/2021/PatientperspectiefzorgenonderzoekpatientenaangeborenhartafwijkingPDF1.pdf
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