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EMPATIE Brief voor zorgverleners van mensen met COPD en/of hartfalen 

 

Het EMPATIE project 

Zorginstellingen in de regio Achterhoek willen ‘Passende zorg in de laatste levensfase’ realiseren. Dat wil 

zeggen ‘zorg die goed aansluit bij de situatie, wensen en behoeften van zorgvragers en hun naasten.’  

Om dit te realiseren voor mensen met COPD en/of hartfalen is het project EMPATIE gestart. Hiervoor 

zoeken we de medewerking van enkele (huis)artsen, verpleegkundig specialisten en POH’s.  

 

Mede naar aanleiding van het rapport van de KNMG ‘Niet alles wat kan, hoeft’, is er inmiddels in de 

Achterhoek een beweging op gang gebracht om eerder het gesprek aan te gaan over wat in een 

bepaalde situatie ‘passende zorg is’, vooral wanneer het gaat om kwetsbare patiënten. Om mensen met 

COPD en/of hartfalen en hun naasten te ondersteunen in het bewust worden en naar voren brengen 

van hun perspectief, willen we een ‘toolbox’ ontwikkelen. Voor het ontwikkelen van deze toolbox 

hebben we uw hulp nodig. 

 

Oproep 

Wij zoeken zorgverleners die samen met een aantal mensen met COPD en/of hartfalen en naasten en in 

samenwerking met onderzoekers en studenten van Saxion Hogeschool en Windesheim, designers en 

een architect van buiten de zorg, mee willen denken welke tools we nodig hebben.  Bij tools kunt u 

denken aan zowel digitale hulpmiddelen (b.v. een app) als menselijke dienstverlening (b.v. een ‘maatje’). 

 

Wat gaat u doen? 

U neemt deel aan een zestal ontwikkelbijeenkomsten. Hierin worden de volgende stappen doorlopen: 

1. Het met elkaar delen welke uitdagingen patiënten met COPD en/of hartfalen en naasten 

tegenkomen in de praktijk en wat hen helpt om deze aan te pakken. Uw perspectief is daarbij 

ook van belang. 

2. Welke van deze uitdagingen zijn groot en welke zijn kleiner? Hierdoor ontstaat een 

prioritering in de uitdagingen. 

3. Samen dromen en bespreken van handvatten die kunnen helpen om wensen en behoeften 

kenbaar te maken in het gesprek met de hulpverleners. 

Daarna is er een testbijeenkomst, om te testen of de ontwikkelde toolbox inderdaad bruikbaar is en 

beantwoordt aan de ondersteuningsbehoefte(n).  

Iedere stap bestaat uit 2 bijeenkomsten, die gemiddeld 2,5 uur duren.  

De ontwikkel- en testbijeenkomsten vinden plaats in de periode september 2018-september 2019.  Voor 

data, zie de tabel hieronder. Niet iedereen hoeft elke bijeenkomst aanwezig te zijn. Maar we streven er 

wel naar dat de verschillende functies en patiëntengroepen vertegenwoordigd zijn.  

De bijeenkomsten worden begeleid vanuit Zorgbelang (voorzitter) en de twee deelnemende 

hogescholen. 
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Data 2018 

     

Data 2019 

 

 

 

Datum Tijd Team/activiteit Locatie Ruimte 

Dinsdag  

02-10-2018 

17.30-20.00 Co-creatie sessie 1 

Uitdagingen 

Slingeland 

Ziekenhuis  

Personeelsrestaurant  

Met soep, broodjes, melk en 

karnemelk 

Woensdag 

14-11-2018 

17.30-20.00 Co-creatie sessie 2 

Uitdagingen 

Nog nader te 

bepalen op 

basis van 

locatie 

deelnemers 

Volgt  

Dinsdag 

18-12-2018 

17.30-20.00 Co-creatie sessie 3 

Prioritering 

Nog nader te 

bepalen op 

basis van 

locatie 

deelnemers 

Volgt 

Woensdag  

6-2-19 

17.30-20.00 Co-creatie sessie 4 

Prioritering 

Nog nader te 

bepalen op 

basis van 

locatie 

deelnemers 

Volgt 

Dinsdag  

19-3-19 

17.30-20.00 Co-creatie sessie 5 

Dromen 

Nog nader te 

bepalen op 

basis van 

locatie 

deelnemers 

Volgt 

Woensdag 

15-5-19 

17.30-20.00 Co-creatie sessie 6 

Dromen 

Nog nader te 

bepalen op 

basis van 

locatie 

deelnemers 

Volgt 

Nog te 

bepalen 

17.30-20.00 Testen toolbox Nog nader te 

bepalen op 

basis van 

locatie 

deelnemers 

Volgt 
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Faciliteiten 

Zorgverleners ontvangen een vergoeding voor de deelname aan de co-creatie sessies. 

 

Wat gebeurt er met uw gegevens? 

Voor dit onderzoek verzamelen we uw persoonsgegevens. Het gaat om gegevens als uw naam, adres en 

geluidsopnames van de bijeenkomsten waaraan u deelneemt. Het verzamelen, gebruiken en bewaren 

van uw gegevens is nodig om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden, 

de toolbox te kunnen ontwikkelen en de resultaten te kunnen publiceren. Wij vragen voor het gebruik 

van uw gegevens uw toestemming.  

 

Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. Uw naam en andere gegevens die u direct 

kunnen identificeren worden daarbij weggelaten. Alleen met de sleutel van de code zijn gegevens tot u 

te herleiden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen in de lokale onderzoeksinstelling (Saxion). 

De gegevens die worden verstuurd bevatten alleen de code, maar niet uw naam of andere gegevens 

waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de 

gegevens niet tot u te herleiden. De anonieme interviews en de rapportage van het project kunnen ook 

voor onderwijsdoeleinden binnen Saxion en Windesheim worden gebruikt. 

 

Uw gegevens moeten 10 jaar worden bewaard op  de onderzoekslocatie [Saxion]. De geluidsopnames 

en uitgewerkte teksten kunnen na afloop van dit onderzoek ook nog van belang zijn voor  ander 

wetenschappelijk onderzoek op het gebied van COPD/Hartfalen en/of van de verdere ontwikkeling van 

de toolbox.  Daarvoor zullen uw gegevens 10 jaar worden bewaard. U kunt op het 

toestemmingsformulier aangeven of u hier wel of niet mee instemt. Indien u hier niet mee instemt, kunt 

u gewoon deelnemen aan het huidige onderzoek. 

 

 

Meer weten? 

U kunt contact opnemen met de persoon die u gevraagd heeft. 

Naam:  

Telefoon: 

Email: 

 

 

Wij hopen op uw medewerking, 

 

Hartelijke groet namens de projectgroep, 

 

Marion Reinartz (voorzitter innovatieteam) 

Zorgbelang Gelderland|Utrecht 

Telefoon: 06 – 4212 8842 

Email: marionreinartz@zorgbelanggelderland.nl 
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