
Sociale innovatie alS 
oploSSing voor informatie- en 

communicatievraagStukken in de 
evoluerende zorg

Binnen negen maanden na live-gang heeft hart.volgers.org zich ontwikkeld tot het grootste online 
platform voor hartpatienten in Europa. De innovatieve omgeving op social media, waar patiënten 
ervaringen kunnen delen en rechtstreeks in contact staan met medische experts, kent inmiddels 
meer dan 140.000 bezoekers en meer dan 3.000 geregistreerde leden. Eerste onderzoeken onder 
de gebruikers tonen de toegevoegde waarde van hart.volgers.org duidelijk aan. Naast dat patiënt-
en zich beter voelen, gebruiken ze hun medicatie beter en begrijpen ze hun ziekte beter. Deze 
laatste elementen zijn belangrijke elementen in het behandelings- en genezingsproces van pa-
tiënten. De open en betrouwbare informatie op hart.volgers.org leidt tevens tot minder bezoeken 
aan de arts.

factSheet hart.volgerS.org
Informatie voor hartpatiënten en hun omgeving.

Er zijn circa 1 mln hartpatiënten in Nederland. Meer dan een kwart van de Nederlandse bevolking 
heeft direct of indirect te maken met hartziekten. Hartziekten is al jaren doodsoorzaak nummer 
1 of 2 in Nederland. Elke dag komen meer dan 1000 mensen in het ziekenhuis terecht vanwege 
hart- en vaatziekten. Jaarlijks bezoeken honderdduizenden mensen een cardioloog en ondergaan 
meer dan 70.000 mensen een complexe behandeling aan het hart, zoals bijvoorbeeld een open 
hart operatie, een dotter of een ablatie.



De vraagstukken rondom betrouwbaarheid, volledigheid en 
informatieverwerking

Goede informatie is cruciaal, maar er is nog veel te verbeteren.
35% kan relevante informatie reproduceren na het geven van informed consent voor een 
coronairangiogram.
35-0% naast de diagnose relevante informatie reproduceren na slecht nieuws gesprek (Nivel)
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3004853/

Zorg wordt steeds efficiënter en complexer.
Door toenemende efficiëntie steeds minder tijd voor het gesprek met de patiënt.
Behandelingen worden steeds complexer, moeilijker informatie voor patiënt.

Strategie informatieverzameling van patiënten verandert.
65% van de mensen tussen 45 en 64 deelt informatie op social media
56% van de mensen tussen 45 en 64 vertrouwt social media als bron voor medische informatie
85% zoekt informatie over gezondheid online  voordat ze naar een dokter gaan
60% zoekt informatie online om te checken of wat de dokter heeft gezegd klopt
5% van alle zoekopdrachten op google is gezondheid gerelateerd
Echter 20% van de top 10 hits op google zijn commercieel van aard
http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/lifestyle/124200-betrouwbare-medische-informatie-op-internet.html
Social media likes healthcare: From marketing to social business (Consumer survey: 1060 U.S. adults) 
April 2012 by PWC’s Health Research Institute (HRI)
http://nieuws-uitgelicht.infonu.nl/pc-en-internet/151330-betrouwbare-medische-informatie-op-internet-
vinden.html

Is informatie online betrouwbaar en begrijpelijk?
Onderzoek toont aan dat dit vaak niet zo is. In 39% van de gevallen is de informatie correct, in 
11% incorrect en dat in 49% van de gevallen de vraag niet beantwoord wordt. Veel sites met 
gezondheidsinformatie (80%) zijn commercieel van aard.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1529943010001087?np=y
http://adc.bmj.com/content/95/8/580.short
http://journals.lww.com/clinicalpain/Abstract/2009/09000/The_Quality_of_Internet_sourced_Information_
for.10.aspx

Informatie online als de “bevestigingsmachine”
37% van de mensen met pijn op de borst komt online tot de conclusie “hartinfarct”, terwijl dat maar bij 
0,005% van de mensen het geval is.
26% van de mensen met hoofdpijn denkt een tumor te hebben, 0,01% heeft dat werkelijk. 
http://www.knack.be/nieuws/gezondheid/waarom-dokter-google-geen-goede-raadgever-is-video/article-
normal-510321.html

De impact van de informatieproblematiek op de zorg
>30% van de bezoeken aan de eerste hulp zijn zonder medische noodzaak, dus overbodig.  48% van 
de patiënten geeft aan dat zij dachten dat de klacht met spoed moest worden behandeld, 22% dacht dat 
aanvullend onderzoek nodig was en 14% was vooral ongerust.
http://www.nivel.nl/nieuws/onnodig-bezoek-spoedeisende-hulp-kan-minder

“Internet today is drowning in information and starving for knowledge”
                 John Naisbitt 

 
Het wordt toenemend duidelijk dat lifestyle een belangrijke factor is bij het voorkomen of beperken van 
bijna alle cardiovasculaire aandoeningen. Onderlinge motivatie van mensen en patiënten is hierbij een 
belangrijke succesfactor.

http://www.nivel.nl


Wat zijn de resultaten van hart.volgers.org na 1 jaar?

Eerste onderzoek onder geregistreerde leden (n=450)
• 10% van de geenqueteerden geeft aan niet naar een arts te zijn gegaan doordat de vraag al op hart.

volgers beantwoord was.
• 55% is na het vergaren van informatie op hart.volgers meer gemotiveerd om gezond te leven
• 60% voelt zich beter door de informatie op hart.volgers
• 75% begrijpt na bezoek aan hart.volgers zijn of haar aandoening nu beter* 
• 75% is meer gemotiveerd om medicatie goed in te nemen na informatie van hart.volgers*
• 85% vindt het delen van informatie met lotgenoten sterk van belang
* ziekte-inzicht en medicatie-compliance zijn belangrijke randvoorwaarden voor herstel

Tweede onderzoek onder geregistreerde leden (n=270)
• 40% van de patiënten bezoekt hart.volgers omdat zij vergeten zijn vragen te stellen aan hun cardioloog, 

informatie niet goed begrepen hebben of niet hebben kunnen onthouden.
• 87% vindt de informatie op hart.volgers betrouwbaar
• 94% vindt de mogelijkheid tot direct contact met hartspecialisten erg goed en prettig
• 75% begrijpt zijn of haar aandoening beter en is na bezoek aan hart.volgers minder onzeker
• 6% geeft aan bij een volgend bezoek aan een cardioloog te kiezen voor een cardioloog die heeft gead-

viseerd via hart.volgers
• 45% geeft aan dat wanneer zij opnieuw voor een cardioloog zouden moeten kiezen te zullen kiezen 

voor een cardioloog die ze kennen via hart.volgers

Hart.volgers.org is een volledig onafhankelijk platform door cardiologen en cardio-
thoracaal chirurgen en wordt onder andere gesteund door de grootste patientenor-
ganisatie voor hartpatienten: de Hart&Vaatgroep, door de Nederlandse Hartstichting 
en door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie

Hoe hartpatiënten en familieleden geholpen 
worden door hart.volgers.org

- Onafhankelijke en betrouwbare omgeving op social media
- Met informatie gemonitord en aangevuld door experts, dus kwaliteit gegarandeerd
- Omgeving voor patiënten en familie om informatie te vergaren en uit te wisselen
- Mogelijkheid om direct aan experts vragen te stellen, individueel advies, binnen 24 uur antwoord


