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Voorwoord
Dit onderzoeksrapport is tot stand gekomen als eindproduct van de stage tijdens de Master
Health Sciences – Policy & Organisation of Health Care van de Vrije Universiteit
Amsterdam. De nadruk van deze master ligt bij het beleid en de organisatie in de
gezondheidszorg, onderwerpen zoals gezondheidseconomie, gezondheidsrecht, marktwerking
en kwaliteit in de zorg komen aan bod in deze master. Bij het voltooien van deze master hoort
een afstudeerstage van vijf maanden.
Ik heb deze stage gelopen bij het CARDSS project op de afdeling Klinische Informatiekunde
(KIK) van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. De KIK doet wetenschappelijk
onderzoek naar de toepassing en het gebruik van informatietechnologie binnen de
gezondheidszorg, voor het beschrijven en verbeteren van zorgprocessen. Daarnaast is de
afdeling betrokken bij de opleiding Medische Informatiekunde bij de Faculteit Geneeskunde
van de Universiteit van Amsterdam.
De opdracht van mijn stage was het in kaart brengen van de vergoedingen voor hartrevalidatie
en uitzoeken op welke wijze de nieuwe beslisboom voor hartrevalidatie hierop kan aansluiten.
Vragen naar aanleiding van het lezen van dit onderzoeksrapport kunnen gesteld worden aan
info@cardss.nl.
Meer informatie over het CARDSS project kan worden nagelezen op www.cardss.nl.
Amsterdam, augustus 2010

Tsui-ling Man
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1. Introductie
Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste oorzaak van sterfte in Nederland en de westerse
wereld (1). Ze zijn een enorme ziektelast voor de patiënten zelf en de maatschappij. Er leven
naar

schatting

één

miljoen

hart-

en

vaatpatiënten

in

Nederland

(2).

De

behandelingsmogelijkheden voor hart- en vaatziekten zijn sterk verbeterd, maar de keerzijde
van het terugdringen van de sterfte is dat het aantal chronisch zieken stijgt. Daarom is het
noodzakelijk om de zorg voor deze groep patiënten te optimaliseren.
Een groot deel van de zorg voor hart- en vaatziekten bestaat uit het voorkomen van het erger
worden van de opgespoorde ziekte (secundaire preventie). Dit kan de toekomstige medische
consumptie verminderen doordat bijvoorbeeld een tweede hartaanval wordt voorkomen. Het
belang van secundaire preventie wordt door de toenemende vergrijzing en de stijgende
incidentie van hart- en vaatziekten steeds groter (3). In Nederland houden verschillende
groepen zich bezig met secundaire preventie van hart- en vaatziekten, namelijk huisartsen,
cardiologen en hartrevalidatiecentra.

1.1 Hartrevalidatie
Hartrevalidatie is de poliklinische zorg die geboden wordt aan patiënten na het doormaken
van een cardiaal incident (zoals een hartinfarct) of cardiale interventie (zoals een
dotterbehandeling). De behandeling is erop gericht om deze patiënten in een zo goed
mogelijke fysieke, psychische, en sociale conditie terug te laten keren naar hun plaats in de
samenleving, en om het risico op toekomstige problemen met hart en vaten te verminderen
(4).
In ongeveer honderd ziekenhuizen en revalidatiecentra in Nederland wordt hartrevalidatie
poliklinisch aangeboden na ontslag uit het ziekenhuis (5). Een hartrevalidatie team is
multidisciplinair en bestaat uit een cardioloog, verpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist,
maatschappelijk

werker,

psycholoog,

eventueel

aangevuld

met

andere

disciplines

(verschillend per instelling). Eén van de disciplines vervult de taak als coördinator van het
revalidatietraject, in veel centra is dit de verpleegkundige. Hartrevalidatie wordt gegeven aan
patiënten na een acuut myocardinfarct of patiënten die een omleiding- of klepoperatie of een
percutane coronaire interventie hebben ondergaan. Andere diagnosegroepen die in
aanmerking komen voor hartrevalidatie zijn patiënten met angina pectoris, hartfalen,
ritmestoornissen, een aangeboren hartafwijking, een hartneurose, patiënten die een
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harttransplantatie of een hartklepoperatie hebben ondergaan en patiënten die een pacemaker
of een inwendige defibrillator hebben gekregen (6).
Het hartrevalidatie aanbod bestaat uit vier verschillende groepsprogramma’s (informatie-,
bewegings-, ontspannings- en leefstijlprogramma /PEP [psycho-educatieve preventie])
aangevuld met verschillende vormen van individuele begeleiding, bijvoorbeeld door een
psycholoog of een diëtist (4). De gemiddelde duur van de hartrevalidatie is drie maanden (5).
Het informatieprogramma is het programma waarin de hartpatiënt door middel van
voorlichting, kennis en inzicht wordt geboden over de aard van de ziekte, de risicofactoren en
de psychosociale problemen die een hartziekte met zich mee kan brengen.
Het bewegingsprogramma (in de praktijk ook wel FIT module genoemd) biedt zowel fysieke
training als sport- en spelactiviteiten en dat zowel in groepsverband als individueel kan
worden gegeven. Verschillende bewegingsprogramma’s variëren in duur en inhoud.
Het leefstijlprogramma (in de praktijk meestal PEP module genoemd) is gericht op het herstel
van het emotioneel evenwicht en het veranderen van ongezonde leefgewoonten. Er is sprake
van intensieve werkgroep- bijeenkomsten met veel interactie.
In het ontspanningsprogramma is het van groot belang de ontspanningsvaardigheid van de
patiënt te toetsen en de toepassing ervan in het dagelijkse leven te bespreken. Er is sprake van
intensieve werkgroepsbijeenkomsten waarin diverse instructievormen van ontspanning
worden toegepast (4).
Bij individuele begeleiding worden patiënten, vaak naast hun groepsprogramma’s, nog extra
individueel begeleid door bijvoorbeeld een cardioloog, fysiotherapeut, psycholoog,
maatschappelijk werker, verpleegkundige of diëtist. Met name complexe patiënten met
meerdere aandoeningen tegelijkertijd, komen in aanmerking voor individuele begeleiding.

1.2 Richtlijn Hartrevalidatie 2004
In 2004 is de Richtlijn Hartrevalidatie verschenen; een update van de Richtlijn Hartrevalidatie
uit 1995/1996 (7). De Richtlijn Hartrevalidatie 2004 is ontwikkeld door de Nederlandse
Vereniging voor Cardiologie (NVVC) in samenwerking met de Nederlandse Hartstichting (4).
Een belangrijk onderdeel binnen deze richtlijn is de indicatiestelling. Het uitgangspunt is dat
hartrevalidatie het meest effectief is wanneer ‘zorg op maat’ wordt geleverd. Als hulpmiddel
bij het stellen van de indicatie is een stroomdiagram ontwikkeld: de beslisboom
hartrevalidatie 2004. Met behulp van de resultaten van het intakegesprek, meetinstrumenten
en vragenlijsten leidt de beslisboom tot de voor de patiënt specifieke doelen voor
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hartrevalidatie en een advies voor het volgen van interventies om deze doelen te realiseren.
De richtlijn beschrijft vijftien mogelijke doelen, zoals ‘Stoppen met roken’, ‘Ontwikkelen van
een gezond voedingspatroon’, ‘Leren kennen van fysieke grenzen’ en ‘Hervatting werk’(4).
De resultaten van de indicatiestelling dienen in het intakegesprek door de (verpleegkundige)
coördinator met de patiënt besproken te worden zodat er, in samenspraak met de patiënt, een
revalidatieprogramma op maat kan worden ingezet.

1.3 Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie 2010
In de jaren na het verschijnen van de Richtlijn Hartrevalidatie 2004 bleek in de praktijk dat de
bijhorende beslisboom een nuttig instrument was om de indicatiestelling en het intakegesprek
te structureren. Wel bleek het instrument nog een aantal tekortkomingen te hebben zoals het
ontbreken van betrouwbare hulpmiddelen om leefstijlfactoren en het risicogedrag van de
patiënt vast te stellen (8). Daarbij maakten landelijke ontwikkelingen, zoals het verschijnen
van nieuwe richtlijnen en standaarden op cardiovasculair gebied, het wenselijk om de
beslisboom te herzien en beter op deze richtlijnen te laten aansluiten (6).
In januari 2010 is de Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie 2010
verschenen. In de Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie 2010 is de
beslisboom uit de Richtlijn Hartrevalidatie 2004 aangepast. Belangrijke aanpassingen in de
beslisboom omvatten het zoveel mogelijk gebruiken van klinimetrische instrumenten tijdens
de indicatiestelling in plaats van het schatten van patiëntspecifieke parameters op basis van
klinische ervaring. Een voorbeeld hiervan is dat nu bij alle patiënten de Kwaliteit van Leven
bij Hartpatiënten (KVL-H) vragenlijst moet worden afgenomen om het fysieke, emotionele en
sociale functioneren vast te stellen. Naast het afnemen van de KVL-H vragenlijst zijn er
instrumenten

toegevoegd

voor

het

vaststellen

van

angst

en

depressie,

stress,

partnerervaringen, bewegen, roken en alcohol. Ook is het vaststellen en meenemen van het
cardiovasculair risicoprofiel van de patiënt toegevoegd aan de indicatiestelling (6).
Figuur 1 geeft een schematisch overzicht van de indicatiestelling volgens de Beslisboom
2010. Door beantwoording van een aantal vragen leidt de Beslisboom tot geïndiceerde doelen
voor hartrevalidatie en een advies voor het volgen van interventies om de doelen te realiseren
(8). In overleg met de patiënt wordt bepaald aan welke doelen er tijdens de revalidatie
gewerkt gaat worden en worden de interventies vastgesteld. Indien de juiste interventie niet
binnen de instelling gegeven kan worden dient doorverwijzing plaats te vinden naar een
instelling waar dat wel het geval is (6).

7

Figuur 1: Schematische weergave van het proces van indicatiestelling hartrevalidatie (6)

1.4 CARDSS
Bij de Richtlijn Hartrevalidatie 2004 is gelijktijdig een computersysteem ontwikkeld dat
professionals ondersteunt bij het uitvoeren van de indicatiestelling (9). Dit computersysteem
heet CARDSS (CArdiac Rehabilitation Decision Support System) en is gebaseerd op de
beslisboom uit de Richtlijn Hartrevalidatie 2004. Naar aanleiding van het verschijnen van de
Beslisboom 2010 is er momenteel een nieuw systeem in ontwikkeling door het bedrijf Ité
Medical. Dit systeem zal MediScore CARDSS 2.0 gaan heten (10) en biedt
beslissingsondersteuning aan professionals gebaseerd op de Beslisboom 2010.
Uit onderzoek met de CARDSS software is gebleken dat CARDSS effectief is in het
bevorderen van adherentie aan de geldende richtlijn (11). De deelnemende instellingen
hebben gewerkt met een interventieversie en een controleversie van CARDSS. Vervolgens
zijn de gegevens van 21 instellingen geanalyseerd. De resultaten van deze studie lieten zien
dat CARDSS een effectief instrument kan zijn om het beslisgedrag van multidisciplinaire
teams te verbeteren.
Ondanks de verhoogde adherentie aan de richtlijn toonde het CARDSS onderzoek ook aan dat
er nog een grote variatie bestaat in het aanbod van hartrevalidatie tussen verschillende
instellingen. In interviews geven professionals aan dat deze variatie ontstaat door een gebrek
aan faciliteiten en middelen of een gebrek aan prioriteit voor hartrevalidatie bij andere delen
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van de organisatie (12). Ook een beperkte vergoeding voor hartrevalidatie werd genoemd als
een belangrijke barrière voor instellingen om de richtlijn goed te kunnen implementeren.
Om deze barrières voor richtlijnimplementatie op organisatieniveau te verlagen, heeft een
vervolgstudie, de CARDSS-II studie, als doel de werkprocessen in hartrevalidatiecentra
verder te standaardiseren. Naast de beslissingsondersteunende software zullen deelnemers
feedback ontvangen over hun eigen centrum in vergelijking met andere centra. Deze feedback
zal worden toegelicht in een persoonlijk bezoek vanuit het CARDSS team waarin gezocht
wordt naar mogelijkheden om de kwaliteit van hartrevalidatie in de instelling verder te
verbeteren. Voor de uitvoering van het CARDSS-II onderzoek is een subsidie verleend door
ZonMW (9).

1.5 Voorstel DBC Hartrevalidatie
Het probleem met de beperkte vergoedingen zoals genoemd in de CARDSS studie, is bekend
binnen de NVVC-CCPH (Nederlandse Vereniging van Cardiologen - Commissie
Cardiovasculaire Preventie en Hartrevalidatie). Zij behartigen de belangen en ontwikkelingen
op het gebied van financiering van hartrevalidatie. De NVVC-CCPH zet zich in voor de
beroepsgroep cardiologie om de kwaliteit van preventie en hartrevalidatie te bevorderen.
In Nederland worden verrichtingen binnen de zorg vergoed doormiddel van Diagnose
Behandel Combinaties (DBCs). Een DBC zorgt ervoor dat de gehele behandeling van de
diagnose tot ontslag van de patiënt uit het ziekenhuis wordt vergoed (13). De organisatie DBC
Onderhoud is in Nederland verantwoordelijk voor het goed werken van het DBC systeem
(13). Zij controleren de werking van bestaande DBC en ontwikkelen samen met de
beroepsorganisaties nieuwe DBCs. Voor meer achtergrond over de financiering van de zorg in
Nederland, zie bijlage I.
In de huidige vergoedingsstructuur bestaat er geen complete DBC voor multidisciplinair
verleende hartrevalidatie. Daarom is de NVVC-CCPH, samen met DBC onderhoud, in 2009
gestart om deze DBC te ontwikkelen. Omdat veel beroepsverenigingen en andere partijen
hierbij betrokken zijn, gaat het om een langdurig en ingewikkeld proces. Binnen dit proces
heeft de NVVC-CCPH een voortrekkersrol, met een kleine groep experts is het voorstel DBC
Hartrevalidatie en cardiovasculaire preventie gemaakt. Dit voorstel is gebaseerd op de kennis
en ervaring van de experts en bestaat uit meerdere DBCs voor de verschillende onderdelen
van hartrevalidatie. Er heeft voor het voorstel geen onderzoek naar de huidige
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financieringsproblemen en wensen voor de nieuwe DBC binnen de hartrevalidatie in
Nederland plaatsgevonden.
In figuur 2 is het voorstel DBC Hartrevalidatie en cardiovasculaire preventie, zoals opgesteld
binnen de NVVC-CCPH, weergegeven. Het voorstel bestaat uit acht losse DBCs waaraan
verschillende bedragen dienen te worden gekoppeld. Afhankelijk van het door de patiënt
gevolgde hartrevalidatieprogramma kunnen één of meerdere DBCs gedeclareerd worden.
-

DBC intake: vergoeding voor de indicatiestelling voor hartrevalidatie.

-

DBC enkelvoudig: vergoeding voor het informatie- en bewegingsprogramma.

-

DBC meervoudig: vergoeding voor het informatie-, beweging- en
leefstijlprogramma/PEP.

-

DBC complex: vergoeding voor het informatie-, beweging-, leefstijlprogramma/PEP
en voor individuele begeleiding van de patiënt.

-

DBC klinisch: vergoeding voor hartrevalidatie die in een klinische setting plaats vindt.
Het gaat om hartrevalidatie voor een kleine groep zeer complexe patiënten die niet in
staat zijn deel te nemen aan poliklinische hartrevalidatie.

-

DBC evaluatie: vergoeding voor de eindevaluatie van het hartrevalidatieprogramma.

-

DBC primaire preventie programma: vergoeding voor primaire preventie zoals
leefstijlbegeleiding gericht op patiënten met een hoog risico voor hart- en vaatziekten
maar die nog geen cardiale interventie of cardiaal incident hebben gehad.

-

DBC secundaire preventie programma: vergoeding voor het nazorgtraject voor
patiënten die hartrevalidatie hebben gehad.
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Figuur 2: Voorstel DBCs Hartrevalidatie en cardiovasculaire preventie

De DBCs primaire en secundaire preventie programma omvatten vergoedingen voor zorg die
momenteel nog niet verleend wordt binnen de reguliere poliklinische hartrevalidatie. De
DBCs staan in het voorstel om hartrevalidatie in de toekomst beter te laten aansluiten binnen
de ketenzorg voor hart- en vaatpatienten (cardiovasculair risicomanagement) (1). Omdat het
om onderwerpen gaat die buiten de huidige hartrevalidatie vallen, worden ze verder in dit
onderzoeksrapport niet meegenomen.

1.6 Probleemstelling
Hart- en vaatziekten staan in de top vijf van belangrijkste doodsoorzaken in Nederland (15).
De behandelingsmogelijkheden voor hart- en vaatpatiënten zijn sterk verbeterd.
Hartrevalidatie is de zorg voor patiënten na het doormaken van een cardiaal incident of
cardiale interventie, gericht op het fysieke, psychische en sociale herstel van de patiënt (4).
Hartrevalidatie is een kosteneffectieve aanpak om de kwaliteit van leven van hart- en
vaatpatiënten te bevorderen (16) en de kans op het erger worden van hart- en vaatziekten te
voorkomen. Het werken volgens de bestaande richtlijnen wordt aanbevolen om dit doel te
bereiken (4). Uit eerder onderzoek kwamen signalen naar voren dat er financiële barrières
bestaan voor het implementeren van de geldende richtlijnen (12).
Om de implementatie van de nieuwe Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling
Hartrevalidatie 2010 te stimuleren is het van belang dat er inzicht is in de huidige
vergoedingsstructuur. In de huidige vergoedingsstructuur bestaan verschillende knelpunten
die hartrevalidatie professionals in de praktijk ervaren (12). Het in kaart brengen van deze
knelpunten en het zoeken naar mogelijke oplossingen kan de vergoedingsstructuur van
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hartrevalidatie inzichtelijker maken en kan mogelijk leiden tot een verbeterde implementatie
van de geldende richtlijnen in de praktijk.

1.7 Onderzoeksdoel
Dit onderzoeksvoorstel heeft drie doelen, ten eerste het verkrijgen van inzicht in de huidige
vergoedingsstructuur van hartrevalidatie; ten tweede het benoemen van de knelpunten voor
het werken volgens de geldende richtlijnen voor hartrevalidatie binnen de huidige
vergoedingsstructuur en ten slotte het beschrijven van de voorwaarden voor een nieuwe
vergoedingsstructuur om de implementatie van de Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling
Hartrevalidatie 2010 te stimuleren.
Dit onderzoek kan een bijdrage leveren aan de toekomstige ontwikkelingen in de
vergoedingsstructuur voor hartrevalidatie. De conclusies van dit onderzoek zullen
gepresenteerd worden aan de NVVC-CCPH en LMDO-H (Landelijk Multidisciplinair
Overleg Hartrevalidatie). Dit onderzoeksrapport zal op verzoek worden verstuurd naar alle
domeindeskundigen die aan het onderzoek hebben meegewerkt en aan alle andere
geïnteresseerden.

1.8 Onderzoeksvragen
1. Wat zijn de huidige vergoedingen voor hartrevalidatie en hoe wordt daar van gebruik
gemaakt?
2. Wat zijn de knelpunten voor het werken volgens de geldende richtlijnen voor
hartrevalidatie binnen de huidige vergoedingsstructuur en hoe kan er in deze
vergoedingsstructuur worden gedeclareerd om te werken volgens de geldende richtlijnen?
3. Waar moet de vergoedingsstructuur voor hartrevalidatie aan voldoen om optimaal aan te
sluiten bij de geldende richtlijnen?

1.9 Overzicht document
Dit onderzoeksrapport is als volgt opgebouwd. In Hoofdstuk 2 worden de methoden
beschreven die gebruikt zijn om de onderzoeksvragen te beantwoorden. In Hoofdstuk 3
worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. In Hoofdstuk 4 wordt de discussie en
conclusie beschreven. Bijlage I is een achtergrond over de financiering van de zorg in
Nederland en in bijlage II is de vragenlijst uit dit onderzoek weergegeven.
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2. Methoden
2.1 Dataverzameling
Dit onderzoek is gebaseerd op een bronnenonderzoek en een kwalitatief onderzoek. Eerst zijn
alle relevante bronnen over de financiering van hartrevalidatie onderzocht, daarna zijn er
interviews met domeindeskundigen gehouden. Beide onderdelen worden onderstaand
beschreven. Er zijn geen recente kwantitatieve gegevens van de hartrevalidatie in Nederland
bekend, daarom is gekozen voor een kwalitatieve benadering. Een kwalitatieve
onderzoeksmethode wordt aanbevolen wanneer er weinig bekend is over een onderwerp (17).
2.1.1 Bronnenonderzoek
Op basis van bronnenonderzoek is de algemene financiering van de zorg in Nederland in kaart
gebracht. Daarvoor zijn bronnen geraadpleegd van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, DBC Onderhoud, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Om meer informatie te
verkrijgen over de hartrevalidatie zijn de bestaande richtlijnen zoals Richtlijn Hartrevalidatie
2004 en de nieuwe Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie 2010 als
leidraad gebruikt voor dit onderzoek. Een nieuwe vergoedingsstructuur zal gebaseerd worden
op deze bestaande richtlijnen. Ook zijn andere richtlijnen en publicaties van onder andere de
Nederlandse Hartstichting voor dit onderzoek geraadpleegd.
2.1.2 Interviews
Naast het bronnenonderzoek zijn er domeindeskundigen op het gebied van hartrevalidatie
geïnterviewd.
beroepsgroepen

Hiervoor
die

in

zijn
de

vertegenwoordigers
hartrevalidatie

benaderd

werken

van

(cardiologen,

zoveel

mogelijk

revalidatieartsen,

verpleegkundigen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkster, diëtisten en psychologen).
Daarnaast zijn er vertegenwoordigers van organisaties benaderd die zich niet direct met
hartrevalidatiezorg aan patiënten, maar wel met hartrevalidatie in bredere zin bezighouden.
Het gaat hierbij om managers, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en overheidsinstanties.
Alle domeindeskundigen zijn benaderd via het netwerk van het NVVC-CCPH, LMDO-H en
CARDSS. Het LMDO-H bestaat uit alle vertegenwoordigers van alle beroepsverenigingen die
in de hartrevalidatie werken. Het gaat hierbij om de vertegenwoordigers van NVVC-CCPH,
NVHVV (Nederlandse Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen), VRA (Vereniging
van Revalidatieartsen), RN (Revalidatie Nederland), VHVL (Vereniging voor Hart-, Vaat- en

13

Longfysiotherapie), NVD (Nederlandse Vereniging voor Diëtisten), NVAB (Nederlandse
Vereniging

voor

Arbeids-

en

Bedrijfsgeneeskunde),

VSG

(Verenging

voor

Sportgeneeskunde), PAZ (Psychologen Algemene/Academische Ziekenhuizen) en de HVG
(Hart & Vaatgroep). Samen met het eigen netwerk van de CCPH kon op deze manier een
breed en groot deel van alle domeindeskundigen op het gebied van hartrevalidatie in
Nederland benaderd worden.
De eerste 10 interviews zijn face-to-face gehouden op de werkplek van de
domeindeskundigen. Binnen de interviews lag de nadruk op het verkrijgen van zoveel
mogelijk informatie door middel van open vragen. De interviews vonden plaats in een
gesloten ruimte, buiten gehoorafstand van derden.
Vanwege tijdsbeperkingen is er vervolgens voor gekozen om de interviews telefonisch voort
te zetten. Deze telefonische interviews zijn enkel nog gehouden met cardiologen en
(verpleegkundig) coördinatoren van de hartrevalidatie. Er zijn telefonische interviews
gehouden totdat er geen nieuwe informatie meer naar voren kwam (theoretische saturatie).
Alle interviews zijn afgesloten met het bedanken van de geïnterviewden.

2.2 Vragenlijst
Voorafgaand aan de interviews is op basis van het eerder beschreven bronnenonderzoek een
vragenlijst samengesteld. Eerst zijn er algemene vragen gesteld over de hartrevalidatie om een
duidelijk beeld te krijgen van de situatie in de instellingen (aantal patiënten, betrokken
disciplines en aangeboden interventies enz). Daarna zijn er specifieke vragen gesteld over de
financiering, knelpunten en wensen voor de hartrevalidatiepraktijk. De formulering van de
vragen is zoveel mogelijk aangepast op de expertises van de domeindeskundigen. De
volledige vragenlijst is toegevoegd in bijlage II. De onderwerpen uit vragenlijst zijn onder te
verdelen in de drie onderzoeksvragen:
1. Wat zijn de huidige vergoedingen voor hartrevalidatie en hoe wordt daar van gebruik
gemaakt?
 Aantal patiënten en disciplines
 Doorverwijzingproces
 Intakecontact
 Patiëntengroepen
 Hartrevalidatie programma’s
 Vergoedingen.
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2. Wat zijn de knelpunten voor het werken volgens de geldende richtlijnen voor
hartrevalidatie binnen de huidige vergoedingsstructuur en hoe kan er in deze
vergoedingsstructuur worden gedeclareerd om te werken volgens de geldende richtlijnen?
 Knelpunten
 Kennis over financiering
 De zorgverzekeraar
3. Waar moet de vergoedingsstructuur voor hartrevalidatie aan voldoen om optimaal aan te
sluiten bij de geldende richtlijnen?
 Wensen hartrevalidatie
 Voorstel DBCs Hartrevalidatie en cardiovasculaire preventie
 Implementatie Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie 2010

2.3 Data-analyse
Tijdens de face-to-face interviews zijn er audio-opnames gemaakt. Deze audio-opnames zijn
uitgetypt in woordelijke transcripties. Tijdens de telefonische interviews zijn de antwoorden
schriftelijk genotuleerd en verwerkt in een samenvatting. De anonieme verwerking van de
gegevens werd voorafgaand aan het gesprek benadrukt.
De interviews zijn geanalyseerd door middel van open codering. Hiervoor zijn de interviews
gelezen, vervolgens alle stukken tekst uit de transcripten en samenvattingen van de interviews
gecodeerd. Hierbij kregen stukken tekst die over hetzelfde onderwerp uit de vragenlijst gingen
dezelfde code, bijvoorbeeld de code ‘knelpunt financiering’. Tot slot zijn alle stukken tekst
met dezelfde code onder elkaar gezet om hiermee de onderzoeksvragen te beantwoorden.
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3. Resultaten
3.1 Bronnenonderzoek
Onderstaand worden de resultaten van het bronnenonderzoek weergeven. In de eerste
paragraaf worden de zorgproducten die de basis van de huidige financiering voor
hartrevalidatie vormen, beschreven. De financiering voor hartrevalidatie is verschillend voor
ziekenhuizen en revalidatiecentra. Daarom wordt de situatie in beide soorten instellingen in
daarop volgende twee paragrafen apart beschreven.
3.1.1 Zorgproducten: enkelvoudig, meervoudig en complex
Voor de multidisciplinaire financiering voor hartrevalidatie zijn er in het jaar 2000 drie
zorgproducten geformuleerd op basis van het hartrevalidatie-aanbod zoals beschreven in de
Richtlijn Hartrevalidatie 1995/1996 (7). Een zorgproduct is een clustering van een diagnose
met bijbehorende behandelingen en/ of interventies waaraan een vast vergoedingsbedrag
gekoppeld is (13). Het formuleren van de zorgproducten had als doel om het overleg met
zorgverzekeraars

over

de

financiering

van

hartrevalidatie

voor

ziekenhuizen

en

revalidatiecentra te structureren. Door te onderhandelen met zorgproducten was het voor alle
partijen duidelijk welke hartrevalidatie interventies er werden aangeboden aan de
verschillende patiëntengroepen en welke vergoedingen hier tegenover stonden (18).
De zorgproducten zijn geformuleerd door alle organisaties die op dat moment direct of
indirect betrokken waren bij hartrevalidatie, namelijk Zorgverzekeraars Nederland, de
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Vereniging van Revalidatie Instellingen in
Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie), de Vereniging van Artsen voor
Revalidatie en Fysische Geneeskunde en de Nederlandse Hartstichting (18).
In tabel 1 is schematisch de formulering van de drie zorgproducten met de bijbehorende
hartrevalidatie interventies. Het gaat om enkelvoudige hartrevalidatie, meervoudige
hartrevalidatie en complexe hartrevalidatie.
Tabel 1: Zorgproducten Hartrevalidatie, gebaseerd op de Richtlijn Hartrevalidatie 1995/1996
Hartrevalidatie

Enkelvoudig
Meervoudig
Complex

Intake

X
X
X

Informatieprogramma

X
X
X

Bewegingsprogramma

X
X
X

Leefstijlprogramma
/PEP

X
X

Individuele
begeleiding

X
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Sinds het verschijnen van de Richtlijn Hartrevalidatie 2004 is deze indeling in enkelvoudig,
meervoudig en complexe revalidatie gedeeltelijk achterhaalt. Eigenlijk zou de formulering uit
tabel 1 dan ook moeten worden aangepast. Dit omdat het ontspanningsprogramma in de
richtlijn van 2004 als aparte hartrevalidatie interventie is toegevoegd (4) en omdat in de
beslisboom van 2010 het belang van een goede evaluatie van de revalidatiedoelen en
interventies na afloop wordt benadrukt (6). De aanpassingen van de financiering voor
hartrevalidatie naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen hebben echter nog niet
plaatsgevonden, en alle afspraken over financiering zijn tot op heden op deze indeling
gebaseerd. In tabel 2 is schematisch weergegeven hoe de drie zorgproducten er eigenlijk uit
zouden moeten zien op basis van de geldende richtlijnen.
Tabel 2: Soorten zorgproducten hartrevalidatie gebaseerd op de Richtlijn Hartrevalidatie 2004 en de
Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie 2010
Hartrevalidatie

Intake

Enkelvoudig
Meervoudig
Complex

X
X
X

Informatieprogramma

X
X
X

Bewegingsprogramma

X
X
X

Leefstijlprogramma/PEP

X
X

Individuele
begeleiding

Ontspanningsprogramma

Eind
evaluatie

X

X
X
X

X
X
X

3.1.2 Financiering hartrevalidatie voor ziekenhuizen
In ziekenhuizen valt de hartrevalidatie onder het specialisme cardiologie (19). Dat betekent
dat de cardioloog eindverantwoordelijk is voor de hartrevalidatie patiënt. Voor de financiering
van de cardioloog binnen de hartrevalidatie bestaan er in ziekenhuizen verschillende DBCs.
Een DBC is het totale traject vanaf de diagnose van de specialist tot en met de (eventuele)
ziekenhuisbehandeling die hieruit volgt. Een DBC bestaat dus uit alle activiteiten van een
ziekenhuis en medisch specialist die het gevolg zijn van een bepaalde zorgvraag (13). Een
DBC kan met een code worden gedeclareerd, deze code wordt de declaratiecode genoemd.
Zie bijlage I voor verdere toelichting over het DBC systeem in Nederland.
Het feit dat de rol van de cardioloog binnen de hartrevalidatie op een andere wijze wordt
vergoed dan de rol van de overige (paramedische) disciplines komt voort uit de
vergoedingsstructuur voor cardiologen voor de invoering van de DBCs (14). In die oude
vergoedingsstructuur waren er algemene tarieven voor cardiologische consulten. Deze
tarieven zijn met het in werking treden van het DBC systeem omgezet in DBCs. Het
cardiologische consult over hartrevalidatie werd op deze manier omgezet in drie DBCs met de
diagnose hartrevalidatie. Iedere DBC heeft dezelfde diagnose (hartrevalidatie) met een andere
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cardiologische behandeling. Het bedrag is afgestemd op het aantal consulten waaruit de
behandeling bestaat. Deze algemene DBCs voor cardiologische consulten staan weergeven in
tabel 3.
Tabel 3: Algemene DBCs Cardiologie voor hartrevalidatie (ziekenhuizen) (14)

Declaratie code
140415
140424
140711

Totaal
bedragen
€ 486,96
€ 3.047,06
€ 184,12

Omschrijving
Algemeen polikliniek/dagopname
Algemeen kliniek
Enkelvoudig polikliniek

Gebruikte code
in praktijk
101
102
104

De DBC Enkelvoudig polikliniek [104] kan worden gedeclareerd indien er een eenmalig
cardiologisch consult over hartrevalidatie heeft plaatsgevonden. De DBC Algemeen
polikliniek/dagopname [101] kan worden gedeclareerd indien er meerdere consulten over
hartrevalidatie met de cardioloog hebben plaatsgevonden. Het gaat hierbij om minimaal twee
cardiologische consulten. De DBC Algemeen kliniek [102] is de vergoeding voor klinische
hartrevalidatie. Bij klinische hartrevalidatie wordt de patiënt tijdelijk opgenomen om te
revalideren. Het gaat om hartrevalidatie voor een kleine groep zeer complexe patiënten die
niet in staat zijn deel te nemen aan poliklinische hartrevalidatie (4). De DBCs 101 en 104 voor
hartrevalidatie kunnen niet gelijktijdig worden gedeclareerd (19;20). Een van beide DBCs kan
echter wel naast een andere, niet-hartrevalidatie, DBC voor cardiologie worden gedeclareerd,
bijvoorbeeld naast een DBC ‘Follow up na acuut coronair syndroom’. Indien er een apart
consult voor hartrevalidatie heeft plaatsgevonden kan er dus een hartrevalidatie DBC door de
cardioloog gedeclareerd worden.
Naast de DBCs die gedeclareerd kunnen worden door de cardioloog, bestaat er een aparte
declaratiewijze voor alle overige disciplines en interventies binnen de hartrevalidatie. De
declaratie hiervan gaat niet met DBCs maar met zogeheten overige producten voor de
financiering van zorg (19). In tabel 4 zijn deze overige producten voor de hartrevalidatie
weergegeven. Deze producten zijn niet gekoppeld aan het aantal consulten bij een discipline
maar omvatten een vaste vergoeding voor de verschillende hartrevalidatieprogramma’s. Het
gaat om vergoedingen voor het intakecontact en de groepsprogramma’s (ook wel INFO-, FITen PEP-module genoemd). De omschrijving van de programma’s is vastgesteld door de NZa
op grond van de definities van de Nederlandse Hartstichting en de Richtlijn Hartrevalidatie uit
1995/1996 (zie tabel 5) (21). De definities zijn naar aanleiding van het verschijnen van de
Richtlijn Hartrevalidatie in 2004 en de beslisboom in 2010 niet aangepast.
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Tabel 4: Overige producten hartrevalidatie (ziekenhuizen) (14)

Declaratie code
193121
193122
193123
193124
193125

Totaal bedragen
€ 192,92
€ 105,02
€ 242,00
€ 482,86
€ 874,40

Omschrijving
Intakecontact
Informatiemodule
FIT module < Tien sessies
FIT module > Tien sessies
PEP module

Tabel 5: Declaratiebepaling NZa (21)

Programma’s
Intakecontact
(193121)
Informatiemodule
(193122)
FIT-Module
(193123 / 193124)

PEP-Module
(193125)

Declaratiebepaling (omschrijving)
Individuele intake voor enkel- of meervoudige hartrevalidatie, bestaande uit een
intakegesprek en een inspanningstest.
Informatiemodule voor het enkel- of meervoudige hartrevalidatieprogramma. Het
tarief is gebaseerd op een viertal informatiesessies door respectievelijk een
cardioloog, een psycholoog, een diëtist en een maatschappelijk werker of
verpleegkundige, voor een groep patiënten.
De bewegingsmodule FIT van het enkel- of meervoudige hartrevalidatieprogramma
bestaat uit een aantal sessies onder begeleiding van fysiotherapeuten en eventueel een
inspanningstest na afloop. Het 193124 - tarief is gebaseerd op een groepsbehandeling
van gemiddeld 20 sessies van vijf kwartier, begeleid door een tweetal
fysiotherapeuten. Het 193124 - tarief kan alleen in rekening worden gebracht als de
patiënt minimaal tien sessies heeft bijgewoond. Indien de patiënt minder dan tien
sessies heeft bijgewoond, is het 193123 - tarief van toepassing. Op de factuur dient
het aantal door de patiënt bijgewoonde sessies expliciet te worden vermeld.
De PEP-module (Psycho Educatieve Preventie) van het meervoudige
hartrevalidatieprogramma bestaat uit een intake, een aantal sessies een psycholoog en
een coördinator en (telefonische) nazorg. Het tarief is gebaseerd op individuele intake
en nazorg en een viertal sessies van twee uur in groepsverband. Het tarief kan alleen
in rekening worden gebracht als de patiënt minimaal twee sessies heeft bijgewoond.
Indien de patiënt minder dan twee sessies heeft bijgewoond, kan geen tarief in
rekening worden gebracht. Op de factuur dient het aantal door de patiënt bijgewoonde
sessies expliciet te worden vermeld.

De vergoedingen voor de overige producten uit tabel 4 kunnen naast een DBC cardiologie
voor hartrevalidatie uit tabel 3 worden gedeclareerd. Ook kunnen ze worden gedeclareerd
indien er helemaal geen DBC wordt gedeclareerd voor hartrevalidatie. Ook kunnen ze worden
gedeclareerd indien er helemaal geen DBC wordt gedeclareerd voor hartrevalidatie. De
vergoeding van zowel de DBC als de overige producten vindt pas plaats door de
zorgverzekeraar nadat de patiënt het hartrevalidatieprogramma heeft afgerond (18). Het
revalidatie aanbod verschilt per ziekenhuis. Sommige ziekenhuizen verlenen bijvoorbeeld
alleen enkelvoudige en meervoudige revalidatie en bieden daarom geen individuele
begeleiding aan. Zij sturen hun complexe patiënten dan door naar een revalidatiecentrum.
3.1.3 Financiering hartrevalidatie voor revalidatiecentra
In revalidatiecentra wordt zowel enkelvoudige, meervoudige als complexe hartrevalidatie
aangeboden. Enkelvoudige en meervoudige hartrevalidatie worden op dezelfde manier
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vergoed als dat in ziekenhuizen gebeurt (door declaratie van de overige producten uit tabel 4).
Complexe hartrevalidatie wordt daarentegen in revalidatiecentra op een andere wijze
gedeclareerd, namelijk met revalidatie DBCs

(20). Deze DBCs voor revalidatiecentra

bestaand pas sinds 1 januari 2009. Daarvoor werd complexe revalidatie vergoed door middel
van revalidatiebehandeluren (RBUs). Een revalidatie behandeluur is gedefinieerd als één uur
directe behandeling aan een patiënt (zie bijlage I voor meer toelichting). De afgelopen twee
jaar is er overgang gemaakt van de oude vergoedingsstructuur van revalidatie behandeluren
naar de nieuwe vergoedingsstructuur met revalidatie DBCs. De revalidatie DBCs zijn
gebaseerd op het aantal behandeluren.
In de revalidatiegeneeskunde zijn vier behandelvormen te onderscheiden (20). Een
behandelvorm is ingedeeld naar de vorm van revalidatie die wordt gegeven. De
behandelvormen zijn consultaire behandelingen, specialistische revalidatiebehandelingen,
poliklinische behandelingen en klinische behandelingen. Hartrevalidatie valt onder de
behandelvorm Poliklinische Revalidatie Behandeling. Deze behandelvorm bestaat uit zeven
verschillende groepen die in tabel 5 staan weergegeven. Deze groepen worden klasse
genoemd, de bijbehorende bedragen zijn afhankelijk van het gemiddeld aantal uur
poliklinische behandeling (22). Complexe hartrevalidatie wordt gedeclareerd met deze
Poliklinische Revalidatie Behandeling DBCs. De klasse die gedeclareerd kan worden voor
een patiënt is afhankelijk van het aantal uur van de gegeven behandeling.
Tabel 5: Poliklinische Revalidatie Behandeling DBCs (revalidatiecentra) (20)

Klasse
1
2
3
4
5
6
7

Onder Boven Tarief
grens grens
Poliklinische behandeling t/m 2 uur
1
2
€
149,78
Poliklinische behandeling meer dan 2 t/m 6 uur
3
6
€
456,11
Poliklinische behandeling meer dan 6 t/m 18 uur
7
18
€ 1.213,88
Poliklinische behandeling meer dan 18 t/m 49 uur
19
49
€ 3.252,36
Poliklinische behandeling meer dan 49 t/m 129 uur
50
129
€ 7.058,31
Poliklinische behandeling meer dan 129 t/m 299 uur
130
299
€ 15.877,22
Poliklinische behandeling meer dan 299 uur
300
€ 27.284,94

3.2 Interviews
In totaal hebben er twintig interviews met domeindeskundigen plaatsgevonden. De eerste tien
interviews zijn face-to-face gehouden en de laatste tien interviews zijn telefonisch afgenomen.
De interviews zijn gehouden in de periode februari 2010 tot en met april 2010. De interviews
duurden gemiddeld een half uur tot een uur. Theoretische saturatie vond ongeveer plaats na
deze twintig interviews. Voor iedere domeindeskundige is de opgestelde vragenlijst gebruikt
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tijdens het gesprek, zowel bij de face-to-face als telefonische interviews en ongeacht of de
domeindeskundige afkomstig was uit een ziekenhuis of revalidatiecentrum. Onderstaand
worden de resultaten per onderwerp uit deze vragenlijst beschreven. In de paragraaf 3.3
worden deze resultaten gebruikt om de drie onderzoeksvragen te beantwoorden.
Onderzoeksvraag 1: ‘Wat zijn de huidige vergoedingen voor hartrevalidatie en hoe wordt
daar van gebruik gemaakt?’. De resultaten uit de interviews over de zes onderwerpen die bij
deze hoofdvraag aansluiten worden hieronder besproken.
Aantal patiënten en disciplines
Er revalideren jaarlijks minimaal 100 tot maximaal 1200 patiënten bij de geïnterviewde
instellingen. De betrokken disciplines bij de hartrevalidatie zijn multidisciplinair. De
disciplines die vaak aanwezig zijn, zijn de cardioloog, verpleegkundige, fysiotherapeut,
psycholoog, maatschappelijk werker en diëtist. Daarbij is meestal de verpleegkundige of
fysiotherapeut de coördinator van de hartrevalidatie, bij uitzondering is dat een andere
discipline. Mogelijk andere betrokken disciplines zijn: basisarts, bedrijfsarts, revalidatiearts,
sportarts,

ergotherapeut,

functieassistent,

functielaborant,

humanistische

raadvrouw,

logopedist, manager en psychiater.
Doorverwijzingproces
Het doorverwijzingproces is het proces waarbij de patiënt doorgestuurd wordt van de
ziekenhuisopname naar de poliklinische hartrevalidatie. Er zijn drie soorten processen: push
systeem, pull systeem of een combinatie van push&pull (23). Het proces waarbij de patiënt
wordt aangemeld voor hartrevalidatie door een zorgverlener zoals de cardioloog of
verpleegkundige wordt een push systeem genoemd. Een pull systeem is wanneer de
coördinator van de hartrevalidatie zelf naar de verpleegafdeling gaat om patiënten aan te
melden. Ook de combinatie van push&pull is mogelijk.
Uit de interviews bleek dat zowel het push systeem als de combinatie van push&pull even
vaak wordt toegepast. Het gevaar van het pull systeem is dat patiënten door het systeem heen
kunnen glippen door bijvoorbeeld een zieke coördinator. Bij het push systeem kan een
verwijzing op de afdeling echter makkelijk vergeten worden als de patiënt maar kort in het
ziekenhuis verblijft.
Het proces van doorverwijzing kan invloed hebben op de grootte van de hartrevalidatie
volgens een coördinator hartrevalidatie.
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“De hartrevalidatie gaat bij ons veranderen. Wij gaan een actiever beleid voeren om
patiënten door te verwijzen naar de hartrevalidatie, er komen meer onderdelen in de
programma’s. Wij verwachten dat er een toename van twee tot drie keer zoveel aantal
patiënten dan dat we nu hebben.”
Ook zijn er volgens een andere hartrevalidatiecoördinator wel voorwaarden verbonden aan de
doorverwijzing als de patiënt bijvoorbeeld in een ander ziekenhuis geopereerd is.
“Voordat de patiënten hier aan de hartrevalidatie beginnen, moeten zij wel een
cardioloog hier hebben in het ziekenhuis”
Intakecontact
Het intakecontact wordt uitgevoerd door de coördinator hartrevalidatie, cardioloog,
revalidatiearts, verpleegkundige, fysiotherapeut of maatschappelijk werker. Het intakecontact
bestaat uit een intakegesprek en een inspanningstest, uit het intakecontact komt de
indicatiestelling voor hartrevalidatie voort (14). Naar aanleiding van het intakegesprek wordt
een revalidatieplan op maat samengesteld. Dit plan omvat de doelen en therapieën die uit de
indicatie naar voren komen. De wijze van indicatiestelling verschilt sterk tussen instellingen.
Sommige domeindeskundigen hebben eerst een kennismakingsgesprek met de patiënt op de
verpleegafdeling, anderen houden alleen een poliklinisch intakegesprek. De inspanningstest
wordt poliklinisch afgenomen maar bij sommige instellingen gebeurt dit ook tijdens de
ziekenhuisopname. De gemiddelde duur van een intakegesprek van de geïnterviewde
instellingen is 60 minuten. Het kortste intakegesprek duurt 15 minuten. Reden hiervoor wordt
door een domeindeskundige aangegeven.
“Wij hebben een standaard programma van vier weken en gaandeweg worden
patiënten doorverwezen naar het leefstijlprogramma, indien dat nodig is. Als de
patiënt niet met de groep mee kan, dan gaan ze naar individuele begeleiding.”
Het langste intakegesprek duurt 120 minuten. In dit geval gaat het om complexe
hartrevalidatie en zijn er twee gesprekken van een uur met een revalidatiearts en een
maatschappelijk werker.
Patiëntengroepen
Hartrevalidatie wordt in alle instellingen aangeboden aan patiënten die een acuut
myocardinfarct, omleiding- of klepoperatie of een percutane coronaire interventie hebben
ondergaan. Volgens de nieuwe beslisboom zijn er meer patiëntengroepen die baat hebben bij
hartrevalidatie (6). Domeindeskundigen geven aan dat er geen patiëntengroepen worden
uitgesloten van hartrevalidatie, er zijn geen beleidsregels die per instelling worden
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gehanteerd. Maar uit de interviews bleek ook dat veel patiënten die opgenomen zijn voor harten vaatziekten geen hartrevalidatie volgen. Hier kunnen vele oorzaken ten grondslag liggen.
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Domeindeskundigen noemen hiervoor verschillende redenen.
“Wij bieden echt 100% hartrevalidatie aan bij iedereen die wordt opgenomen. Maar
niet iedereen volgt het omdat ze voor de derde keer hier al zijn of omdat er
comorbiditeit is. Maar we bieden het wel iedereen aan.”
“Alle patiënten mogen meedoen aan de hartrevalidatie, er worden in principe geen
groepen uitgesloten. Er zijn volgens mij niet meer patiënten uit de ene groep dan uit
een andere groep, volgens mij is het een beetje gelijkmatig.”
Hartrevalidatie programma’s
In

alle

geïnterviewde

instellingen

wordt

het

informatieprogramma

en

het

bewegingsprogramma aangeboden. Het ontspanningsprogramma en het leefstijlprogramma
/PEP worden niet in iedere instelling aangeboden. Dit ondanks de geldende richtlijnen die alle
vier de groepprogramma’s aanbevelen (4;6). Het ontspanningsprogramma wordt in de
geldende richtlijn als apart programma aanbevolen. In de praktijk blijkt dat sommige
instellingen het ontspanningsprogramma niet kunnen aanbieden omdat zij niet beschikken
over voldoende capaciteiten of omdat er te weinig animo voor is. Hetzelfde geldt voor het
leefstijlprogramma/PEP. Volgens professionals hebben patiënten veel baat bij het
leefstijlprogramma/PEP maar kunnen zij het niet aanbieden zoals in de bestaande richtlijnen
staat omschreven. Een reden hiervoor kan zijn dat er geen psycholoog is betrokken bij de
hartrevalidatie of in ziekenhuizen kan de wachttijd voor de betrokken psycholoog een extra
barrière zijn om het programma niet te volgen. Door sommige instellingen, die geen
ontspanningsprogramma of leefstijlprogramma/PEP kunnen aanbieden, wordt creatief
omgegaan met deze tekortkomingen. Een voorbeeld van een domeindeskundige wordt
hieronder aangegeven.
“Wij hebben geen apart ontspanningsprogramma, vaak rekken wij het
bewegingsprogramma uit. Bijvoorbeeld iemand die minder dan tien sessies de FIT
module volgt, proberen wij soms uit te rekken met een ontspanningsmodule zodat wij
boven de tien sessies zitten. Omdat iedereen weet dat dat financieel voordeliger is.”
Maar er zijn ook instellingen waar alle programma’s worden aangeboden.
“We hebben geen wachtlijsten. We hebben een soort continue instroom en uitstroom
model. We zijn het afgelopen jaar flink gegroeid. We passen onze capaciteiten aan als
we merken dat er meer patiënten op ons af komen. En we merken dat de werkdruk te
hoog is, dan breiden we gewoon onze formatie uit.”
In tabel 6 is de mediaan van de duur en aantal patiënten van de vier groepprogramma’s
weergegeven, deze zijn berekend uit de gegevens van de vijftien geïnterviewde instellingen.
De mediaan is de middelste waarde van het aantal geïnterviewde instellingen. Individuele
begeleiding is geheel afhankelijk van de behoeften van de patiënt. Daarom is het moeilijk in
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kaart te brengen wat de gemiddelde duur daarvan is en is deze behandelvorm niet in tabel 6
opgenomen.
Tabel 6: Groepsprogramma’s: mediaan van de duur en aantal patiënten van de geïnterviewde instellingen

Programma
Informatieprogramma
Bewegingsprogramma
Ontspanningsprogramma
Leefstijlprogramma/PEP

Mediaan
Mediaan van aantal Mediaan van aantal
per sessie
sessies per patiënt
patiënten per sessie
90 min.
4
12
60 min.
18
8
60 min.
4
9
120 min.
4
6

De domeindeskundigen uit de revalidatiecentra geven aan dat het totale traject van complexe
hartrevalidatie gemiddeld 30-40 uur duurt. Daarin zijn de uren voor individuele begeleiding
meegerekend.
“Er wordt gemiddeld 30-40 uur per patiënt besteed aan de hartrevalidatie, daarbij
zijn de groepsessies verdeeld over de grootte van de groep. Bijvoorbeeld één uur
bewegingsprogramma wordt uitgevoerd door twee begeleiders in een groep van acht
patiënten. Dan is de berekende tijd 15 minuten per persoon.”
Vergoedingen
Domeindeskundigen uit de revalidatiecentra geven aan dat zij in verreweg de meeste gevallen
met complexe patiënten te maken hebben. Het tarief van complexe hartrevalidatie wordt in
revalidatiecentra gecategoriseerd in het aantal behandeluren. Gemiddeld duurt de behandeling
van complexe patiënten 30-40 uur. De complexe hartrevalidatie kan daarmee in klasse 4 van
poliklinische revalidatie behandeling DBC gedeclareerd worden (poliklinische behandeling
meer dan 18 t/m 49 uur), met de bijbehorende vergoeding van € 3.252,36 (20).
In een deel van de ziekenhuizen wordt de zogehete 104 DBC voor de hartrevalidatie
gedeclareerd, hierbij hoort een bedrag van € 184,12 (zie tabel 3). Hiervoor heeft er dan een
consult met de cardioloog over hartrevalidatie plaatsgevonden. Het kan hierbij gaan om een
individueel consult maar ook om het groepsconsult met de cardioloog indien deze een
bijeenkomst tijdens het informatieprogramma verzorgd. Er zijn echter ook instellingen die
deze algemene DBCs voor cardiologie niet declareren omdat niet iedere domeindeskundige
van het bestaan van deze DBC af weet of omdat de groepsconsulten met de cardioloog tijdens
de informatiebijeenkomst niet worden meegerekend. In dat geval kan het zijn dat de
cardioloog zijn individuele consult met de patiënt op een andere wijze dan hartrevalidatie
consult wil declareren. Vaak wordt de hartrevalidatie dan kort besproken in het reguliere
folluw-up consult dat een patiënt met de cardioloog heeft. Dan wordt er geen 104 DBC voor
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hartrevalidatie, maar bijvoorbeeld een DBC ‘Follow up na CABG’ gedeclareerd omdat
hieraan een hoger bedrag gekoppeld is dan aan de 104 DBC voor hartrevalidatie.
Een ander deel van de ziekenhuizen declareert de zogehete 101 DBC voor hartrevalidatie,
hierbij hoort een bedrag van € 486,96 (zie tabel 3). Volgens de domeindeskundigen zijn de
regels voor het declareren van deze DBC als volgt; er moet meer dan één consult plaatsvinden
met de cardioloog plaatsvinden, dus minimaal twee consulten over hartrevalidatie, ook de
groepsconsulten tellen hierbij mee. In de praktijk wordt er bij deze centra een individueel
consult met de patiënt als zijnde hartrevalidatieconsult gedeclareerd. Ook het groepsconsult
met de cardioloog tijdens het informatieprogramma wordt als hartrevalidtieconsult
gedeclareerd, hiervoor moet het consult wel in de agenda van de cardioloog staan. De
consulten hoeven voor één patiënt niet bij dezelfde cardioloog te hebben plaatsgevonden. Op
deze manier wordt voldaan aan de voorwaarde van minimaal twee cardiologische consulten
en wordt een hogere vergoeding verkregen dan in het geval van de 104 DBC voor
hartrevalidatie.
De DBC 101 en 104 worden vaak geopend tijdens het eerste intakegesprek. Het is vaak niet
de cardioloog of coördinator die de DBC zelf opent maar een secretaresse of iemand van de
financiële administratie die dit in opdracht doet. De DBC blijft dan gedurende drie tot vijf
maanden open staan voordat de DBC wordt gesloten. Het afsluiten van de DBC gebeurt vaak
na het eindevaluatiegesprek met de patiënt. De DBCs 101 en DBC 104 kunnen niet
gelijktijdig worden gedeclareerd. Afhankelijk van de werkwijze in het centrum, de
betrokkenheid van de cardioloog bij het informatieprogramma en de manier van registreren en
declareren door de cardioloog, kan de 101 of 104 worden gedeclareerd en vergoed door de
zorgverzekeraar.
Naast de algemene DBCs cardiologie voor hartrevalidatie kunnen de groepprogramma’s en
intakecontact per onderdeel worden gedeclareerd (zie tabel 4 en tabel 5). Deze worden
overige producten genoemd (21). De overige producten mogen naast een DBC worden
gedeclareerd, ook kunnen er meerdere overige producten tegelijk worden gedeclareerd bij de
zorgverzekeraar (19). Het declareren van de overige producten gebeurt, net als de declaratie
van de DBC ook vaak door een administratief medewerker, naar aanleiding van het door de
patiënt gevolgde programma. De domeindeskundigen noemen tot slot dat de vergoedingen
voor het intakegesprek en de groepsprogramma’s volgens hen niet kostendekkend kunnen zijn
als er gekeken wordt naar de verleende zorg.
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Op de vraag ‘Hoe wordt op dit moment de hartrevalidatie bij u vergoedt?’ geven
domeindeskundigen de volgende antwoorden.
“Met verrichtingen. Hoe precies weet ik niet, dat doet iemand anders. Kortom ze
worden geopend op de dag van het intakecontact en zover ik weet is het nu nog een
loze DBC. Want de DBC hartrevalidatie bestaat nog niet.”
“Ik open altijd een DBC namens de cardioloog. Dat is het zorgtraject 11-821-101. Die
blijft dan ongeveer vijf maanden openstaan. Binnen die tijd zijn de patiënten wel
uitgerevalideerd. Daarnaast declareer ik de losse modules.”
“Wij declareren per programma. En daarnaast de DBC 11-821-101 of 11-821-104.”
Een domeindeskundige vertelt zijn mening over het declareren met DBCs en de kwaliteit van
de zorg.
“Wat ik wel over de DBC-systematiek vind, is dat de mogelijkheden om kwaliteit te
leveren wel groter zijn. Je hebt meer vrijheid in het aantal uren dat je kan besteden
(...) Met de DBC kun je zeggen, we wachten nog een paar weken, dan kunnen we nog
een extra module doen of de patiënt heeft wel erg veel in die drie maanden te doen
bijvoorbeeld met werk. Dan kunnen we dat beter spreiden in de tijd en dan heeft de
patiënt de tijd om dingen wel te volgen waar dat eerst minder makkelijk was. Dus je
kan wat meer met de patiënt individueel afspreken waardoor het eigenlijk de kwaliteit
gunstig beïnvloedt.”
Bij een instelling bleek uit het interview dat de hartrevalidatie op een geheel andere wijze
werd gedeclareerd dan gebruikelijk is. De instelling declareert eerst de DBC 104 voor een
enkel consult (intakegesprek) en daarna de DBC 102 voor klinische hartrevalidatie. Dit terwijl
de patiënten gewoon een poliklinisch hartrevalidatieprogramma volgen en dus niet worden
opgenomen voor een klinisch revalidatietraject. In dit geval zou het kunnen zijn dat er andere
afspraken zijn gemaakt met de zorgverzekeraar dan gebruikelijk of dat de klinische DBC
uiteindelijk, na validatie, niet wordt vergoed. Dit was onbekend bij de geïnterviewde.
Onderzoeksvraag 2: ‘Wat zijn de knelpunten voor het werken volgens de geldende
richtlijnen voor hartrevalidatie binnen de huidige vergoedingsstructuur en hoe kan er in deze
vergoedingsstructuur worden gedeclareerd om te werken volgens de geldende richtlijnen?’ De
resultaten uit de interviews over de drie onderwerpen die bij deze hoofdvraag aansluiten
worden hieronder besproken.
Knelpunten
Op

de

vraag

of

en

welke

knelpunten

domeindeskundigen

binnen

de

huidige

vergoedingsstructuur ervaren werden er veel verschillende antwoorden gegeven.
“Bijvoorbeeld als wij een intake doen en de patiënt gaat geen hartrevalidatie volgen,
dan wordt de intake niet vergoed.”
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Ook het ontspanningsprogramma en de eindevaluatie van de hartrevalidatie wordt genoemd,
hier zijn geen vergoedingen voor.
‘Knelpunten voor ons zijn dat het ontspanningsprogramma niet kan worden
gedeclareerd en ook de evaluatie niet’
Over

de

individuele

begeleiding

worden

de

volgende

uitspraken

gedaan

door

domeindeskundigen.
“Bij de individuele begeleiding wordt er veel mankracht en tijd besteed aan de patiënt,
maar de vergoedingen zijn te laag.”
“De verhouding tijd die er per patiënt gegeven is en de tijd die werkelijk wordt
besteed aan de patiënt is scheef.”
“Nou, een knelpunt is dat de individuele begeleiding niet genoemd is in de ouderwetse
verrichtingen. Je hebt natuurlijk de vier onderdelen: intake, informatie, pep, beweging
dat wordt dus vergoed. Niet de eindevaluatie en niet de eindfietstest, dat is allemaal
liefdadigheidswerk wat we doen.”
Domeindeskundigen geven aan dat ook kleine handelingen die worden verricht voor de
hartrevalidatie, zoals het bellen naar patiënten niet worden vergoed. Terwijl deze handelingen
toch veel tijd in beslag kunnen nemen. Er zijn ook knelpunten genoemd die meer te maken
hebben met de organisatie van de instelling.
“Het uitgebreide multidisciplinaire overleg, eens in de zes weken staat onder druk
omdat daar het tijd en geld niet voor is.”
“Er zijn te weinig financiële middelen om een coördinator hartrevalidatie aan te
stellen. De fysiotherapie regelt nu veel, alleen zou er wel extra capaciteit bij moeten
komen.”
Een enkele domeindeskundige geeft het volgende aan.
“Volgens mij zijn er geen knelpunten bij ons, niet dat ik weet.”
Over het algemeen bleek uit de interviews dat ziekenhuizen meer financiële knelpunten
ervaren dan revalidatiecentra. Dit komt door de verschillende vergoedingsstructuren die
gelden in de instellingen. Voor complexe hartrevalidatie is er een ruime vergoeding met de
klasse 4 van de poliklinische revalidatie behandeling DBC.
Kennis over financiering
Opvallend aan de geïnterviewde domeindeskundigen was het gebrek aan kennis over de
financiering van hartrevalidatie. Dit komt vaak door de interne organisatie in de instelling, de
financiële administratie wordt vaak niet door de coördinator zelf uitgevoerd maar door een
administratief medewerker.
“De financiering is op dit moment onoverzichtelijk.”
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“Ik wil dat over het algemeen duidelijker wordt wat bij de hartrevalidatie hoort, het is
nu veel werk om uit te zoeken voor de administratie wat bij wat hoort.”
“De onzekerheid van de financiering maken me zorgen, de landelijke regelgeving
maakt de hartrevalidatie beperkt.”
Zorgverzekeraar
De zorgverzekeraar kan een grote rol spelen bij de financiering van hartrevalidatie, zij keren
immers de vergoedingen aan de instellingen uit. Zorgverzekeraars maken jaarlijks afspraken
met instellingen over de productie van hartrevalidatie voor het komende jaar. De
zorgverzekeraar die marktleider is in de regio maakt de afspraken met een vertegenwoordiger
voor de overige zorgverzekeraars. Zij bepalen grotendeels de capaciteit van de hartrevalidatie,
zoals het aantal patiënten dat kan revalideren bij een instelling. De hoogte van de
vergoedingen voor de hartrevalidatie programma’s zijn vastgesteld door de NZa, maar een
zorgverzekeraar kan financiële ruimte aan een instelling geven. Zij kunnen bijvoorbeeld het
ontspanningsprogramma wel vergoeden omdat de zorgverzekeraar graag kwaliteit wil bieden
aan zijn verzekerde klanten. Een domeindeskundige vertelt over de zorgverzekeraar.
“In principe moet iedereen [zorgverzekeraars] met ons een contract aangaan. Je
overlegt met twee personen, dat is de marktleider en vertegenwoordiger voor de
overige zorgverzekeraar. En die met zijn tweeën bepalen in principe alle zorg met ons
voor heel Nederland. En nu is het zo dat iedereen met ons een contracteerplicht
heeft.”
Maar een domeindeskundige noemt ook dat een zorgverzekeraar niet mee kan of wil werken.
“Die afspraken hebben wij gemaakt met de zorgverzekeraar hier, zij zijn best streng,
zo kunnen wij het ontspanningsprogramma niet declareren omdat daar geen
vergoeding voor is, dus de ontspanning is er vanaf geknabbeld.”
Onderzoeksvraag 3: ‘Waar moet de vergoedingsstructuur voor hartrevalidatie aan voldoen
om optimaal aan te sluiten bij de geldende richtlijnen?’ De resultaten uit de interviews over de
drie onderwerpen die bij deze hoofdvraag aansluiten worden hieronder besproken.
Wensen hartrevalidatie
Zoals al eerder naar voren kwam willen domeindeskundigen graag een officiële vergoeding
voor het ontspanningsprogramma en de eindevaluatie. Ook zou de individuele begeleiding in
ziekenhuizen beter gefinancierd moeten worden. In de revalidatiecentra is de vergoeding
hiervoor veel hoger. Verder zou er volgens de domeindeskundigen meer uniformiteit in het
hartrevalidatie aanbod in Nederland moeten zijn. Op dit moment bestaat er geen document
met nationale praktijkeisen waaraan een hartrevalidatie instelling mimimaal moet voldoen.
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Ook hebben veel instellingen wensen voor de interne organisatie van hun eigen
revalidatieafdeling. Vooral bij instellingen die pas sinds een aantal jaar gestart zijn, maar ook
bij andere instellingen ontbreekt een duidelijke taakomschrijving van de verschillende
disciplines en een goede onderlinge aansluiting van de programma’s. Zeker als er een
coördinator van het hartrevalidatieprogramma ontbreekt of te weinig uur heeft om te werken
is het lastig alles binnen het hartrevalidatieteam goed te organiseren. De meeste
domeindeskundigen geven aan dan ook aan dat zij meer personeelsuren willen besteden aan
de hartrevalidatie. Tot slot merkt een enkele domeindeskundige op dat zij een beter
inhoudelijke bewegingsprogramma wil, actiever en meer gericht op jonge patiënten.
“Ik zou meer willen uitbreiden op de allochtone patiëntengroep, wij hebben nu al voor
allochtone patiënten informatie in hun eigen taal. Maar dat kan nog verbeterd
worden.”
Voorstel DBCs Hartrevalidatie en cardiovasculaire preventie
Het voorstel DBCs Hartrevalidatie en cardiovasculaire preventie dat in paragraaf 1.5 is
uitgelegd is bekend bij de meeste domeindeskundigen. Na het uitleggen van het voorstel
reageren de meeste geïnterviewden enthousiast. Domeindeskundigen geven aan dat deze
DBCs veel financiële knelpunten zouden kunnen oplossen.
Domeindeskundigen reageren positief over de eventueel nieuw te introduceren DBC primaire
preventie programma. Maar zij vertellen ook dat er al het een en ander wordt georganiseerd
aan preventie.
“Wij hebben in het ziekenhuis een preventie poli, zij doen daar al veel aan preventie
op het gebied van leefstijl.”
Ook wordt er positief gereageerd op de eventueel nieuwe te introduceren DBC secundaire
preventie programma.
“Wel komt het voor dat we mensen in het nazorgtraject doorverwijzen naar
fysiotherapie in de periferie.”
“Wij merken dat sommige patiënten na een jaar terug willen komen om de
leefstijlmodules nog een keer te volgen, om te zien hoe ze zijn verbeterd en of het nog
beter kan.”
“Het zou wel goed zijn om bijvoorbeeld na het evaluatiegesprek de patiënt eventueel
verlenging aan te kunnen bieden omdat de doelen nog niet zijn behaald.”
“Vooral een afsluitend gesprek met patiënten in de nazorg zou goed zijn. Als daar een
vergoeding tegen over zou staan, zou het makkelijker zijn voor ons om daar tijd voor
vrij te maken.”
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Implementatie Beslisboom Poliklinische Indicatiestelling Hartrevalidatie 2010
Sinds de introductie van de beslisboom 2010 hebben sommige deskundigen de papieren
vragenlijsten die ze aan hun patiënten versturen aangepast en hieraan de vragenlijsten uit de
beslisboom toegevoegd. Ook zijn er een aantal instellingen bezig met het aanschaffen van de
nieuwe Mediscore CARDSS software voor de implementatie van de beslisboom. Andere
instellingen geven aan dat het management geen geld kan vrijmaken voor de aanschaf van
deze software. Alle geïnterviewden geven aan dat financiering belangrijk is voor het
implementeren van de nieuwe beslisboom. Door het toevoegen van de vragenlijsten in de
beslisboom 2010 verwachten coördinatoren dat het goed uitvoeren van het intakegesprek
meer tijd kost dan met de beslisboom uit 2004. De vergoeding uit de overige producten voor
het intakegesprek (€ 192,92 zie tabel 4) zou hiervoor niet toereikend zijn, zeker als hier ook
nog de inspanningstest van gefinancierd moet worden. Ook het opvolgen van de
revalidatieadviezen die uit de beslisboom volgen is niet altijd mogelijk door gebrek aan
financiering voor het ontspanningsprogramma, de individuele begeleiding en de
eindevaluatie. Instellingen bieden in dat geval een revalidatieprogramma aan de patiënt aan
wat gedeeltelijk niet overeenkomt met het advies uit de beslisboom omdat er bijvoorbeeld
geen los ontspanningsprogramma in de instelling wordt aangeboden.

3.3 Antwoorden op de onderzoeksvragen
Op basis van de resultaten uit de vorige paragraaf worden in deze paragraaf samenvattend de
antwoorden op de drie onderzoeksvragen beschreven.
Onderzoeksvraag 1: Wat zijn de huidige vergoedingen voor hartrevalidatie en hoe wordt
daar van gebruik gemaakt?
Uit het bronnenonderzoek en de interviews blijkt dat er een verschil is in de
vergoedingsstructuur tussen de ziekenhuizen en revalidatiecentra. Ziekenhuizen kunnen
enkelvoudige, meervoudige en complexe hartrevalidatie aanbieden (18), zij declareren dit met
algemene cardiologie DBCs (101 en 104) en de overige declareerbare producten
(intakecontact, informatiemodule, FIT-module en PEP-module) (19). Revalidatiecentra
kunnen de complexe hartrevalidatie met poliklinische revalidatie behandeling DBCs
declareren (20). Het gebruik van de vergoedingen in de praktijk is verschillend. Professionals
in ziekenhuizen declareren niet op een eenduidige wijze.
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Als complexe hartrevalidatie in ziekenhuizen wordt vergeleken met revalidatiecentra is er een
groot verschil in de hoogte van de vergoeding. In tabel 7 is berekend wat de maximale
vergoeding voor complexe hartrevalidatie in een ziekenhuis is. Hierbij zijn alle programma’s
maximaal gedeclareerd. Revalidatiecentra krijgen zelfs in dit geval een veel hogere
vergoeding (€ 1.110,20 meer) voor complexe hartrevalidatie omdat ze deze kunnen declareren
binnen klasse 4 van de Poliklinische revalidatie behandeling DBC.
Tabel 7: Vergoeding complexe hartrevalidatie in ziekenhuizen en revalidatiecentra

Tarief
Ziekenhuizen

Algemene DBC cardiologie [101]
Intakecontact
Informatie module
FIT module > tien sessies
PEP module
Totaal

€ 486,96
€ 192,92
€ 105,02
€ 482,86
€ 874,40
€ 2.142,16

Revalidatiecentra 4. Poliklinische behandeling meer dan 18
t/m 49 uur

€ 3.252,36

Verschil

€ 1.110,20

Onderzoeksvraag 2: ‘Wat zijn de knelpunten voor het werken volgens de geldende
richtlijnen voor hartrevalidatie binnen de huidige vergoedingsstructuur en hoe kan er in deze
vergoedingsstructuur worden gedeclareerd om te werken volgens de geldende richtlijnen?’
Voor een aantal instellingen is het niet worden vergoed van het intakegesprek indien de
patiënt geen hartrevalidatie gaat volgen een knelpunt binnen de huidige vergoedingsstructuur.
Tevens zijn er geen vergoedingen voor het ontspanningsprogramma en de eindevaluatie en
geven ziekenhuizen aan dat het lastig is om individuele begeleiding voor complexe patiënten
binnen het hartrevalidatieprogramma vergoed te krijgen. De geldende richtlijnen bevelen deze
onderdelen van de hartrevalidatie echter wel aan (4;6). Deze knelpunten zorgen voor
problemen bij de implementatie van Beslisboom Poliklinisch indicatiestelling Hartrevalidatie
2010. Ook geven instellingen aan dat het animo van patiënten voor het volgen van het
leefstijlprogramma/PEP gering is en ze dit programma lastig vol krijgen in hun instelling.
Terwijl er voor dit programma binnen de huidige financiering juist de hoogste vergoeding
gedeclareerd kan worden (€ 874,40). Andere instellingen kunnen het leefstijlprogramma niet
aanbieden omdat er geen psycholoog bij de hartrevalidatie betrokken is of door een te lange

32

wachttijd voor de psycholoog.. Ten slotte noemen alle domeindeskundigen dat de
vergoedingen voor alle programma onderdelen te laag zijn en dat ze er niet mee uitkomen.
Uit de vergelijking van het bronnenonderzoek met de interviews blijkt dat de ontwikkeling
van de vergoedingsstructuur voor hartrevalidatie helemaal niet parallel loopt met de
ontwikkeling van de richtlijnen (4;6). De basis voor de huidige vergoedingsstructuur is in
2000 gelegd op basis van de Richtlijn Hartrevalidatie uit 1995/1996 met de indeling in
enkelvoudig, meervoudige en complexe patiënten. Ook de overige producten van de NZa zijn
hierop gebaseerd. Naar aanleiding van het verschijnen van de Richtlijn Hartrevalidatie 2004
en de beslisboom in 2010 is de vergoedingstructuur niet aangepast. Hierdoor komt het dat
hartrevalidatie onderdelen die in de richtlijn beschreven staan momenteel niet vergoed worden
door zorgverzekeraars, of dat deze vergoeding afhankelijk is van lokale afspraken.
Uit het onderzoek bleek dat sommige ziekenhuizen hogere bedragen kunnen declareren voor
hartrevalidatie dan zijn nu doen. Het kan bijvoorbeeld mogelijk zijn om standaard de
algemene DBC 101 (486,96) te openen in plaats van de algemene DBC 104 (184,12).
Hiervoor moeten er dan wel duidelijke afspraken met de betrokken cardiologen gemaakt
worden. Voor het declareren van de 101 zijn er minimaal 2 cardiologische consulten nodig.
De

cardioloog

dient

hiervoor

dus

1

individueel

consult

met

de

patiënt

als

hartrevalidatieconsult te declareren. De informatiebijeenkomst die wordt verzorgd door de
cardioloog kan vervolgens als tweede consult geteld worden als deze ook als zodanig in de
agenda van de cardioloog staat. Ook kan het voor instellingen financieel aantrekkelijk zijn om
zoveel mogelijk patiënten, die hiervoor in aanmerking komen, in het leefstijlprogramma te
krijgen. Het leefstijlprogramma moet hiervoor wel goed zijn opgezet en patiënten moeten
actief geworven worden. Tot slot kan er geprobeerd worden door middel van lokale afspraken
met zorgverzekeraars toch het ontspanningsprogramma, de eindevaluatie en de individuele
begeleiding beter vergoed te krijgen. De huidige richtlijn en beslisboom zouden hierbij als
input voor de onderhandelingen kunnen dienen.
Onderzoeksvraag 3: ‘Waar moet de vergoedingsstructuur voor hartrevalidatie aan voldoen
om optimaal aan te sluiten bij de geldende richtlijnen?’
Om optimaal aan te sluiten bij de geldende richtlijnen moet de financiering aan meerdere
voorwaarden voldoen. Ten eerste zal er voldoende vergoeding moeten komen om bij iedere
patiënt alle voor de indicatiestelling benodigde metingen en het intakegesprek te verrichten,
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ook als het resultaat van de indicatiestelling is dat de patiënt geen hartrevalidatie gaat krijgen.
De indicatiestelling moet daarom los kunnen worden gedeclareerd. Ten tweede moet de
financiering stimuleren dat patiënten een op maat gemaakt revalidatieplan doorlopen.
Hiervoor bestaan twee scenario’s. In het eerste scenario zijn de mogelijke onderdelen van het
revalidatieplan apart declarabel, zoals nu het geval is in de ziekenhuizen voor het informatie-,
bewegings- en leefstijlprogramma/PEP. In dat geval is het belangrijk dat daadwerkelijk alle
onderdelen, dus ook het ontspanningsprogramma, de eindevaluatie en de individuele
begeleiding, apart declarabel zijn. In het tweede scenario vindt er clustering plaats in
zorgproducten zoals enkelvoudige, meervoudige en complexe hartrevalidatie. Instellingen
kunnen er dan voor kiezen om een of meerdere soorten hartrevalidatie in hun aanbod op te
nemen. De vergoedingen binnen een zorgproduct zullen dan gebaseerd moeten worden op een
gemiddeld zorgtraject van een patiënt in deze groep. Instellingen krijgen hierdoor financiële
speling in het op maat gestelde revalidatieplan, immers heeft niet iedere patiënt evenveel
bewegingssessies nodig om zijn vastgestelde doelen te bereiken. Belangrijk is wel dat de
zorgproducten regelmatig worden aangepast, bijvoorbeeld na het verschijnen van een nieuwe
richtlijn.

4. Discussie
Dit is het eerste uitgebreide onderzoek naar de vergoedingsstructuur voor hartrevalidatie in
Nederland en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt in de prakrijk. Door middel
van een bronnenonderzoek en interviews is de vergoedingsstructuur van hartrevalidatie in
kaart gebracht. Door de combinatie van beide methoden kon er worden vergeleken hoe de
vergoeding voor hartrevalidatie op papier staat beschreven met hoe deze in de praktijk
daadwerkelijk wordt toegepast. Er is gekozen om kwalitatief onderzoek uit te voeren omdat er
geen recente kwantitatieve gegevens bekend zijn over hartrevalidatie in Nederland. Eerder
onderzoek naar hartrevalidatie in Nederland, zoals het aantal instellingen en patiënten komt
uit 2005, de cijfers in deze publicatie gaan over het jaar 2003 (5).
Een grote, representatieve groep domeindeskundigen is geïnterviewd totdat theoretische
saturatie werd bereikt. Het deel van geïnterviewde deskundigen werkt dagelijks met
hartrevalidatie patiënten werken en beschikt over veel ervaring en kennis van de dagelijkse
manier van werken in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Een ander deel van de geïnterviewde
is meer op management en organisatieniveau bij de hartrevalidatie in Nederland betrokken en
kon meer informatie over deze onderwerpen geven. Doordat er gebruik is gemaakt van het
grote netwerk aan experts van de NVVC-CCPH en het LMDO-H kon een representatief deel
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van de hartrevalidatieprofessionals in Nederland geïnterviewd worden. De NVVC-CCPH en
het LMDO-H zijn regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van het onderzoek, de
bevindingen zijn gepresenteerd in vergaderingen. De NVVC-CCPH en het LMDO-H hebben
tijdens het onderzoek feedback kunnen geven.
Dit onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijke stagiaire en de resultaten zijn anoniem
beschreven, waardoor domeindeskundigen vrijuit konden praten over de financiering van
hartrevalidatie in hun instelling en in Nederland.
Een beperking van het onderzoek is dat de kosten voor hartrevalidatie niet zijn onderzocht,
waardoor niet bepaald kon worden of de vergoedingen toereikend zijn. Er is wel een poging
gedaan om de kosten in kaart te brengen door aan de geïnterviewde te vragen of zij konden
schatten hoeveel fte’s alle disciplines in hun instelling bij de hartrevalidatie betrokken waren.
Instelling konden echter moeilijk of geen antwoord op deze vraag geven. De resultaten van
deze schatting zijn daarom in het uiteindelijke werkstuk achterwege gelaten.
Er is een afbakening geweest in dit onderzoek waardoor alleen de officiële hartrevalidatie
vergoedingen zijn onderzocht. Alle andere mogelijke manieren om hartrevalidatie (onder een
andere diagnose dan hartrevalidatie) op een creatieve manier te vergoeden, zijn niet genoemd
in dit onderzoek. Bovendien zijn de verschillen tussen de zorgbehoeften van patiënten in
ziekenhuizen en in revalidatiecentra ook niet onderzocht.
Er is veel onderzoek gedaan naar DBCs en de ontwikkeling van een DBC. De informatie die
daarover gevonden is, was niet relevant om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden.
De gevonden informatie over DBCs waren wel belangrijk om de gehele financiering van de
zorg (en indirect ook de hartrevalidatie) te kunnen begrijpen.
Op het moment van het schrijven van dit onderzoeksrapport is de status van het kabinet
demissionair. Het eerder voorgenomen besluit om de budgetbekostiging van ziekenhuizen af
te schaffen, de DBC-systematiek verder in te voeren en de huidige DBC-structuur aan te
vullen met DOTs (DBCs op weg naar transparantie, zie bijlage I) zal door een volgend
kabinet moeten worden genomen (24). De invoering van de DBCs Hartrevalidatie en
cardiovasculaire preventie stond voor 2011 op de agenda. Bij de startfase van dit onderzoek
was de verdere invoering van de DBC-systematiek nog niet controversieel verklaard, daarom
is het onderzoek op dezelfde voet voortgezet.
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Er zullen meer kwantitatieve gegevens over de hartrevalidatie moeten worden onderzocht om
helderheid te kunnen geven over de kosten voor hartrevalidatie en of de huidige vergoedingen
toereikend zijn. Het verschil tussen de zorgbehoefte en zorggebruik van hartrevalidatie in
ziekenhuizen

en

revalidatiecentra

moeten

in

kaart

worden

gebracht

om

een

vergoedingsstructuur te ontwerpen die aansluit bij de geldende richtlijnen en de
hartrevalidatiepraktijk.
Samenvattend – De huidige vergoedingen sluiten niet aan bij de geldende richtlijnen voor
hartrevalidatie, en een betere afstemming van de vergoedingen op de richtlijnen zou de
kwaliteit van de zorg daarom kunnen verbeteren. Kennis over vergoedingen is sterk
gefragmenteerd onder professionals. De belangrijkste financiële knelpunten zijn de
tekortkomingen in de vergoedingen voor het uitvoeren van de indicatiestelling, het
ontspanningsprogramma en de eindevaluatie. Ook worden de vergoedingen soms niet
toereikend genoemd. Er zijn ziekenhuizen die een hogere vergoeding voor hartrevalidatie
kunnen ontvangen dan zij nu krijgen. De voorwaarden voor de financiering voor optimale
aansluiting bij de geldende richtlijnen zijn:
1) Voldoende vergoeding voor alle programma onderdelen zoals omschreven is in de
geldende richtlijnen, ook als de patiënt geen hartrevalidatie gaat krijgen of volgen.
2) De financiering moet stimuleren dat patiënten een op maat gemaakt revalidatieplan
doorlopen. Hiervoor bestaan twee scenario’s: a) Alle mogelijke aanbevolen onderdelen van
het hartrevalidatie zijn apart declarabel; b) Er vindt clustering plaats in zorgproducten zoals
enkelvoudige, meervoudige en complexe hartrevalidatie.
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Bijlage I
Achtergrond: De financiering van de zorg in Nederland
In 2005 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) DBCs
geïntroduceerd als de nieuwe bekostigingsystematiek voor ziekenhuiszorg en medisch
specialistische zorg. De DBC-systematiek legt de relatie tussen de door het ziekenhuis en de
medische specialist geleverde prestatie en de hiermee samenhangende kosten. DBCs zijn van
belang om meer transparantie en doelmatigheid in de zorg te realiseren (25).
Het is een belangrijk instrument voor de overgang naar een vraaggestuurd stelsel voor de
gezondheidszorg. Daarbij zijn de zorgverzekeraars voor hun verzekerden aanspreekbaar voor
het contracteren van voldoende goede zorg. De onderhandelingen tussen zorgverzekeraars,
ziekenhuizen en medische specialisten over volume en kwaliteit, worden gefaciliteerd door
een stelsel van DBC producten (14).
DBCs
De Diagnose Behandeling Combinatie is het geheel van activiteiten en verrichtingen van
ziekenhuis of revalidatiecentrum dat voorvloeit uit de zorgvraag van een patiënt. Een DBC is
gebaseerd op een gemiddeld zorgtraject. De diagnose en behandeling leiden samen tot één
prijs die het ziekenhuis in rekening brengt (13).
Een zorgtraject kan uit meerdere DBCs bestaan: initiële DBCs en vervolg DBCs. Een initiële
DBC is de eerste DBC die voor een diagnose wordt geopend, een vervolg DBC is de DBC die
voor dezelfde diagnose daarna wordt gedeclareerd. Daarbij kan een initiële DBC kan
maximaal 365 dagen open staan. Pas als een DBC gesloten is, kan de DBC worden
gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Vervolgens keert de zorgverzekeraar de
vergoeding voor de DBC uit aan de zorginstelling.

Een DBC wordt getypeerd door middel van vier afzonderlijke DBC componenten: zorgtype,
zorgvraag, diagnose en behandeling (13;19;20).
Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende drie DBC processtappen (13):
1. Registratie: het vastleggen van DBCs door de medische specialist met behulp van de door
de verschillende wetenschappelijke vereniging opgestelde typeringslijsten en de daarbij
behorende zorgactiviteiten.
2. Validatie: controle of de gekozen behandeling past bij de uitgevoerde zorgactiviteiten.
3. Declaratie: het koppelen van een tarief aan een gevalideerde DBC ten behoeve van de
facturatie.
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Overige en ondersteunende producten
Naast de DBCs kunnen ook overige en ondersteunende producten worden gedeclareerd. Dit
zijn doorgaans diagnostische zorgactiviteiten die apart declareerbaar zijn (13;21). Overige en
ondersteunende producten kunnen alleen worden gedeclareerd als deze worden uitgevoerd op
aanvraag van: 1) de eerstelijnszorg, 2) een specialisme dat geen DBCs registreert, 3) een
ander ziekenhuis.
Wie de uitvoerende partij is, bepaald of het onder overig of ondersteunend valt (21). Als de
uitvoering berust op een poortspecialisme (zoals de huisarts), dan spreken we van een overig
product. Berust de uitvoering bij een specialisme dat geen DBCs registreert, dan is sprake van
een ondersteunend product. Het kenmerk van een overig of ondersteunend product is dat de
aanvrager verantwoordelijk blijft voor de patiënt (26).
A en B-segment
Voor DBCs zijn er twee categorieën: het A-segment of het B-segment. De prijzen van DBCs
in het A-segment worden landelijk vastgesteld en zijn dus in elk ziekenhuis gelijk. In het Asegment zit ongeveer 66% van de behandelingen van het ziekenhuis (14).
De overige 34% zitten in het B-segment. De prijzen van DBCs in het B-segment mogen
ziekenhuizen zelf vaststellen. In het B-segment vallen de relatief eenvoudige en planbare
ingrepen, zoals een heupoperatie. Hierover onderhandelen zij met zorgverzekeraars, de
prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen (27). Zorgverzekeraars zijn voor het B-segment
ziekenhuisbehandelingen niet meer verplicht afspraken te maken met elk ziekenhuis en elk
zelfstandig behandelcentrum. Zorgverzekeraars kunnen voor deze behandelingen met
ziekenhuizen onderhandelen over de prijs en kwaliteit van de zorg.
DOT
Na ruim twee jaar ervaring met de DBC-systematiek is besloten door het Ministerie VWS om
de ervaren knelpunten uit de praktijk te verbeteren. De ervaringen met DBCs waren
uiteenlopend, de administratieve organisatie van instellingen moesten nieuwe eisen voldoen,
het declareren werd arbeidsintensiever, de invoering van DBCs en nieuwe software werd
ingewikkeld genoemd (13).
De tweede generatie van de DBC-systematiek wordt DOT (DBCs op weg naar Transparantie)
genoemd, DOT zou een oplossing bieden aan de ervaringen met DBCs (24). De invoering van
DOT is door de huidige politieke ontwikkelingen uitgesteld en zal niet eerder plaats vinden
dan 1 januari 2011.
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De bedoeling van DOT is om oorspronkelijke doelstellingen zoals transparantie, medische
herkenbaarheid, hanteerbaarheid, stabiliteit en openheid voor innovatie te realiseren. Tevens
wordt het systeem eenvoudiger in het dagelijkse gebruik. Er komen minder zorgproducten dan
er in het huidige DBC systeem zitten, bovendien worden ze beter medisch herkenbaar. Het
idee is om de huidige 30.000 zorgproducten terug te brengen tot 3.000 zorgproducten (24;25).
Revalidatiegeneeskunde
Tot 1 januari 2009 werd de revalidatiegeneeskunde bekostigd met revalidatie behandeluren
(RBU). Een RBU is gedefinieerd als één uur directe activiteiten aan een revalidant (28).De
financiering van de revalidatiegeneeskunde is daarna veranderd in de DBC-systematiek (22)
De revalidatiegeneeskunde valt onder het A-segment.
De revalidatiegeneeskunde is verdeeld in vier behandelsoorten (20):
-

Consultaire behandelingen

-

Specialistische revalidatiebehandelingen

-

Poliklinische behandelingen

-

Klinische behandelingen

Binnen de consultaire DBCs worden alleen consulten vastgelegd. Er is geen sprake van
behandeling. Specialistische revalidatiebehandelingen DBCs zijn gedefinieerd als DBCs
waarbij korte, intensieve behandelingen (inclusief medicatie) plaatsvindt. De poliklinische
DBCs zijn onderverdeeld in zeven klassen (20). De klassen geven primair informatie over de
hoeveelheid behandeling die poliklinisch plaatsvindt. Hartrevalidatie valt onder deze
behandelsoort. De klinische behandelingen zijn onderverdeeld op basis van de intensiteit van
de behandeling die de revalidant klinisch ondergaat.
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Bijlage II
Vragenlijst Hartrevalidatie
De eerste vraag is:
1. Hoeveel patiënten volgen hartrevalidatie per jaar in dit centrum? Waar komen de meeste
patiënten vandaan?
2. Vul in:
Discipline
Cardioloog
Revalidatiearts
Sportarts
Verpleegkundige
Fysiotherapeut
Psycholoog
Maatschappelijk werker
Diëtist
Anders

Betrokken

Coördinator

Wie doet intake

Aantal fte

3. Hoe lang duurt het intakeproces?
4. Hoe is het doorverwijzingproces geregeld?
PUSH systeem
Arts – aanmelding
patiënt - HR

PULL systeem
HR – patiënt aanmelding

PUSH&PULL
Combinatie

Welk proces?
5. Hoe groot is het aandeel van de volgende patiëntengroepen in uw hartrevalidatie?
Percentage
CABG
Percutane Coronaire Interventie (PCI)
Acuut coronair syndroom (zonder opname)
Angina pectoris
Hartfalen
Aangeboren hartafwijking
Harttransplantatie
Hartklepoperatie
ICD of pacemaker
Ritmestoornissen
Atypische thoracale pijnklachten (hartneurose)

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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6. Bent u bekend met de nieuwe Beslisboom 2010? Heeft u al iets met de beslisboom
gedaan?
7. Vul in:
Interventie

Aanwezig

Gemiddelde duur

Aantal
sessies/patiënt

Hoeveel
patiënten / in %

Informatieprogramma
Bewegingsprogramma
Ontspanningsprogramma
Leefstijlprogramma/PEP
Individuele begeleiding
8. Hebben jullie onderaannemers of samenwerkingsverbanden met verschillende disciplines?
9. Hoe wordt op dit moment de vergoedingen gedeclareerd?
10. Wat zijn volgens u de knelpunten van de huidige financiering
11. Wat zou u willen veranderen aan uw hartrevalidatie, als de financiële middelen geen rol
spelen?
In het nieuwe voorstel voor de DBC hartrevalidatie wil men vergoedingen voor primaire
preventie invoeren, bijvoorbeeld voor mensen met een hoge bloeddruk of overgewicht. Met
als doel het voorkomen van een event.
Maar ook een vergoeding voor secundaire preventie, voor een eventueel nazorgtraject bijv.
Bijeenkomsten na de hartrevalidatie of onder begeleiding te trainen bij een fysiotherapeut, of
telefonische nazorg.
12. Is het voor jullie centrum interessant om dit aan patiënten aan te bieden? Heeft de patiënt
daar behoefte aan volgens u?
13. Werkt u op dit moment nog met CARDSS? Bent u geïnteresseerd in deelname aan
CARDSS-II?
14. Hebt u nog vragen aan mij?
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