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Vooraf: 

Impact Coronavirus (COVID-19) 

Ontwikkelingen in 2021 
Sinds de eerste openbaring van het COVID-19 virus in China in december 2019, en de ontwikkeling 
van dat virus tot een wereldwijde pandemie met veel slachtoffers, is de druk op ziekenhuizen, umc’s 
en revalidatie-instellingen onverminderd hoog. Ook in 2021 is door de grote toeloop van 
coronapatiënten landelijk weer veel reguliere zorg afgeschaald en uitgesteld. Dit in opdracht van de 
Minister van VWS, en in samenwerking met ketenpartners in ROAZ-verband. Net zoals in 2020 is de 
COVID-19 impact vooral significant geweest in de eerste en laatste maanden van het jaar. In de 
zomerperiode van 2021 werd de reguliere zorg zoveel als mogelijk weer opgeschaald naar het 
gebruikelijke niveau, maar van grootschalig inhalen van uitgestelde zorg is in die periode geen sprake 
geweest. Helaas heeft bovenstaande ontwikkeling bij Capri wederom ervoor gezorgd dat er ten 
gevolge van het afschalen van de reguliere zorg ook minder hartpatiënten verwezen werden in 
combinatie met de keuze om tijdens de lock downs geen IMSR DBC's te declareren heeft dit geleid 
tot een fors lagere omzet. Dankzij de Corona subsidie en het beperken van de uitgaven is het jaar 
toch positief afgesloten.  
Ziekenhuizen, umc’s en revalidatie-instellingen hebben door meer inzicht in, en ervaring met COVID-
19 beter kunnen functioneren dan in 2020. Daarbij heeft wel ziekteverzuim en onderbezetting op 
met name IC en verpleegafdelingen wel het hele jaar een remmend effect gehad. 
 
Als partner van de vakgroep Revalidatie van het Erasmus MC heeft COVID-19 ook invloed gehad op 
de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten en overige activiteiten. Revalidatie-instellingen zijn in 2021 
geconfronteerd met uitdagingen als gevolg van COVID-19. De belangrijkste ontwikkelingen in 2021 
waren: 

• afbouwen van capaciteit en activiteiten; 

• maar gedeeltelijk kunnen realiseren van onderwijs- en opleidingsactiviteiten (bijvoorbeeld 
activiteiten in het kader van KIPZ); 

• maar gedeeltelijk kunnen realiseren van onderzoeksactiviteiten. 
 
Financiële onzekerheden in afwikkeling contractjaar 2021 zijn beperkt 
De koepels van ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben net als in 2020 samen afspraken gemaakt 
om ziekenhuizen, umc’s en revalidatie-instellingen die zorg leveren aan COVID-19 patiënten al in een 
vroeg stadium zekerheid te bieden over dekking van de COVID-19 kosten en gederfde inkomsten in 
2021. Dit betreft een kader in de MSZ 2021 voor zorgcontractering en een financieel vangnet. Voor 
de revalidatie is in mei 2021 een afgeleide regeling afgesproken. Deze is op hoofdlijnen gelijk aan die 
van de ziekenhuizen, alleen werden contracten niet doorgerold, maar hebben partijen onderhandeld 
over de tarieven en contracthoogte. 
 



   
 

 

Daarnaast is per 25 november jl. wederom fase 2d uit het ‘Opschalingsplan COVID-19’ van kracht 
geworden. Deze fase stelt een aantal eisen aan ziekenhuizen, umc’s en revalidatie-instellingen over 
bijvoorbeeld afschaling van zorg en spreiding van patiënten. Fase 2d stelt dat gedurende deze fase 
zorgverzekeraars waar nodig afspraken maken om eventuele financiële consequenties op te vangen 
als zij uitvoering geven aan fase 2d. Er mogen geen financiële belemmeringen zijn om de 
totstandkoming en uitvoering van afspraken die in ROAZ-verband worden gemaakt te 
bewerkstelligen. 
 
De MSZ-regeling 2021 bevat net als in 2020 een hardheidsclausule. Deze hardheidsclausule geeft de 
garantie dat ziekenhuizen en revalidatie-instellingen als gevolg van de COVID-19 impact geen 
negatief resultaat voor 2021 realiseren. Hierdoor zijn onzekerheden als gevolg van COVID-19 in de 
afwikkeling van de (schadelast-)jaren 2020 en 2021 beperkt. 
Voor de inkomsten die niet door de zorgverzekeraars gedekt worden heeft de Minister toegezegd 
zich in te spannen om te voorkomen dat ziekenhuizen ook in 2021 in de rode cijfers belanden. 
 
(Verwachte) ontwikkelingen in 2022 
Als gevolg van het hoge aantal besmettingen en de hoge bezetting van ziekenhuisbedden, in 
combinatie met onzekerheden ten aanzien van de impact van nieuwe mutaties van het virus, 
waaronder de snel om zich heen grijpende Omikron variant, is de situatie ook begin 2022 
zorgwekkend en beginnen de ziekenhuizen, umc’s en revalidatie-instellingen in 2022 opnieuw met 
een vooruitzicht van omzetderving en hogere kosten, waarvoor het eerste kwartaal een regeling is 
afgesproken. Zo is in de ziekenhuizen de reguliere zorg ook in de eerste maanden van 2022 in 
opdracht van de Minister van VWS wederom (fors) uitgesteld. Dit geldt niet voor revalidatie-
instellingen, maar met name Capri heeft hierdoor mogelijk een lagere instroom en een hogere uitval 
van deelnemers die of alsnog de Omikron variant hebben gekregen of niet durven deel te nemen aan 
het Revalidatieprogramma. Capri heeft voor deze mensen een televariant van het 
Revalidatieprogramma maar dit is voor veel deelnemers vaak een drempel omdat zij niet erg 
digivaardig zijn. 
 
Voor 2022 staat de sector voor de uitdaging om de zorgverlening in de eerste plaats weer in balans te 
krijgen. Voordat ziekenhuizen en revalidatie-instellingen capaciteit hebben om zorg in te halen moet 
de impact van COVID-19 voldoende zijn afgenomen, de bezetting van zorgpersoneel weer op peil zijn 
en de (reguliere) zorg weer stabiliseren op de geplande 100%. Vervolgens wordt het de uitdaging de 
eerder uitgestelde zorg in te halen. 
In 2022 is in beginsel geen sprake meer is van een generieke CB-regeling voor geheel 2022. Financiële 
continuïteit moet geborgd worden in individuele contracten met zorgverzekeraars. Wel zijn op 23 
december onder de noemer “Gezamenlijke COVID-afspraken MSZ 20221” bredere afspraken 
vastgelegd tussen ZN, NVZ en NFU. Deze afspraken zijn nodig omdat een aantal COVID-19 
gerelateerde risico’s niet of zeer moeilijk via bilaterale contracten opgelost kan worden.  
De bredere afspraken betreffen voor 2022 samengevat: 

• wederom een hardheidsclausule, waarbij ziekenhuizen, umc’s en revalidatie-instellingen die 

een negatief resultaat realiseren als gevolg van onvoldoende compensatie voor COVID-19 

impact, voor die periode dat de ‘Gezamenlijke COVID-afspraken MSZ 2022’ van toepassing is, 

hiervoor een oplossing realiseren samen met de grootste twee zorgverzekeraars; 

• passende compensatie voor productie-uitval; 

• (gedeeltelijke) dekking van generieke meerkosten als gevolg van COVID-19; 

• dekkende vergoeding voor COVID-19 zorg ook bij overschrijding van productieplafond of 

aanneemsom. 

 



   
 

 

Daarnaast is sprake van een ‘Omikron-clausule’ als een vangnet voor op dit moment niet te 
voorziene risico’s die het gevolg zijn van mutaties van het virus. In die gevallen treden ZN, NVZ en 
NFU opnieuw in overleg om ongewenste effecten te mitigeren. 
Daar bovenop blijft, in ieder geval gedurende de effectieve werking van ‘Opschalingsplan COVID-19’ 
waar begin 2022 sprake van is, de aanvullende verplichting voor zorgverzekeraars om financiële 
consequenties van afschaling van zorg op te vangen. 
 
Samengevat kan Capri bij alle onzekerheden als gevolg van COVID-19 ook in 2022 een beroep doen 
op de individuele en collectieve afspraken met zorgverzekeraars (zoals hiervoor genoemd) en 
toezeggingen van de Minister van VWS. 
 
Daarnaast kan ook komende periode aanspraak worden gemaakt op landelijke regelingen, 
waaronder de compensatie voor COVID-19 impact op onderwijs en onderzoeksactiviteiten (NPO-
middelen), en uitstel van betaling van fiscale heffingen. Op basis van de meest actuele inzichten op 
het moment van vaststellen van deze jaarrekening kunnen de financiële gevolgen van COVID-19 
worden opgevangen binnen de gemaakte afspraken, rekening houdend met de kredietlimiet en de 
overeengekomen ratio’s met de banken en is er geen sprake van een materiele onzekerheid over de 
financiële continuïteit voor Instelling Capri. 
 
De noodzaak blijft om ook in de komende periode het beleid en het advies van de diverse nationale 
instanties te volgen en tegelijkertijd de uitdaging aan te gaan om de zorgactiviteiten zo goed en veilig 
mogelijk voort te zetten, zonder daarbij de gezondheid van de medewerkers en patiënten in gevaar 
te brengen. 
 
Risicoparagraaf 
De impact van COVID-19 is op de gehele organisatie groot. Afschaling van zorg, oplopende 
wachtlijsten, hogere meerkosten vanwege COVID-19, voor patiënten moeilijker om toegang tot de 
zorg te krijgen, voor medewerkers hoge werkdruk en hoog ziekteverzuim, en overheidsmaatregelen 
zoals de lockdown en social distancing, hebben de patiëntenzorg sterk beïnvloed. Ook onderwijs en 
onderzoek hebben negatieve consequenties ervaren. Deze ontwikkelingen hebben vooral een zware 
wissel getrokken op het personeel en de bedrijfsvoering. 
 
Ook in 2022 zal COVID-19 impact hebben op medewerkers en bedrijfsvoering en zullen de patiënten 
de effecten hiervan ervaren. 2022 wordt het jaar dat wereldwijd in het teken staat om COVID-19 te 
degraderen tot een regulier virus. Als dat lukt dan zal uitgestelde zorg de hoogste prioriteit hebben. 
Of dat kan worden gerealiseerd is sterk afhankelijk van de wijze waarop schaars personeel en 
schaarse capaciteit kan worden ingezet. Ook de financiering daarvan is relevant. De aanvullende 
zorgvraag als gevolg van uitgestelde zorg staat haaks op de begrenzing van de zorgfinanciering uit het 
Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg. Aanvullende afspraken en goede financiering 
daarvan zijn in dat kader cruciaal. 
 
Vanuit financieel perspectief is als gevolg van (sectorale) afspraken met zorgverzekeraars en de 
Minister van VWS de impact van COVID-19 op Capri in 2021 relatief beperkt geweest. In financiële zin 
zijn de risico’s voortvloeiend uit COVID-19 ook voor 2022 in belangrijke mate beheerst, onder andere 
via afspraken tussen ZN, NVZ en NFU d.d. 23 december 2021 aangaande het voortzetten van de 
hardheidsclausule in 2022 en de eind 2021 overeengekomen ‘Omikron-clausule’. Daarom is er voor 
Capri ook komende periode geen sprake van een concreet financieel continuïteitsrisico als gevolg van 
COVID-19. 
 
Voor nadere informatie over COVID-19 en de impact op onze organisatie verwijzen wij naar 

paragraaf 5 van het bestuursverslag. 



   
 

 

 

 
 

Activiteiten in 2021: 

 
Ondanks onderstaande hebben we ook in 2021 niet stil gezeten.  
De Coronapandemie heeft invloed gehad op alles en iedereen in de wereld en zo ook op Capri. 
Invloed heeft niet alleen negatieve kanten. Capri heeft de Coronacrisis ook benut om kritisch naar 
zichzelf te kijken en daar waar mogelijk en nodig verbeteringen in haar aanbod aan te brengen, 
hierover verder op meer. 
 
We hebben ook in 2021 twee periodes gekend waarin we niet fysiek konden trainen, gelukkig zijn 
deze van kortere duur geweest. 
We hebben veel geleerd van het werken met een telerevalidatie variant en beseft dat deze niet meer 
weg zal gaan. Er valt nog wel veel aan te verbeteren en daar hebben we in samenwerking met de TU-
Delft onderzoek naar gedaan. Onze deelnemers missen binnen de telerevalidatie met name het 
contact met mededeelnemers, zorgverleners en vinden de duur beperkt. Dit zijn onder andere 
onderdelen die we gaan veranderen.   
 
We hebben de Coronaperiode ook gebruikt om kritisch naar ons zorgaanbod te kijken. We hebben 
geconcludeerd dat ons aanbod weliswaar zeer uitgebreid en volledig is maar soms ook te weinig 
rekening houdt met de behoefte van het individu; te weinig op maat zo u wil. 
Er is een werkgroep gestart die als opdracht heeft gekregen een re-design van het zorgaanbod te 
maken rekening houdend met een meer op maat gesneden zorgaanbod dat voldoet aan de 
richtlijnen voor Hartrevalidatie van de NVVC en de VRA. We hebben 2021 benut om dit re-design te 
ontwerpen, uit te testen en te implementeren om het in 2022 Capri breed ingevoerd te hebben. 
Uiteraard blijft de kwaliteit van zorg voorop staan.  
 
Verder hebben we in 2021 voorbereidingen getroffen om een nieuwe kantoorautomatisering in het 
eerste kwartaal van 2022 te implementeren. Hiermee voldoen we aan onze ICT-strategie doordat alle 
software pakketten die we hebben in de cloud zitten. We voldoen dan tevens ook aan de hoogste 
veiligheidsvereisten. 

 

 



   
 

 

 

 

Algemene feiten en cijfers: 

 
Capri heeft in 2021  1806 mensen weer op weg geholpen naar een volwaardige participatie in de 
maatschappij, natuurlijk binnen de mogelijkheden van de deelnemer. Dit zijn er 194 meer dan in 
2020, het verschil tussen het aantal aanmeldingen en het aantal ingekeurden is groter dan normaal 
en te wijten aan de coronapandemie omdat mensen bang waren in een groep te gaan trainen en niet 
gebruik wilde maken van de televariant. Het aantal ingekeurden is fors minder dan wat we gewoon 
zijn. Normaal gesproken zou dit dan ook grote consequenties voor het financiële resultaat hebben 
gehad. Dankzij een combinatie van een continuïteitsbijdrage vanuit de verzekeraars en een aantal 
kostenbesparende maatregelen zijn we toch in staat geweest een positief financieel resultaat te 
halen.  De revalidatiezorg binnen Capri is zowel gericht op de revalidatie van mensen met een 
complexe zorgvraag als mensen met een minder complexe zorgvraag die wel op weg geholpen 
moeten worden en weer vertrouwen moeten krijgen in het functioneren van het eigen lichaam (in 
dit geval de betrouwbaarheid van het hart). 
 
Capri werkt met interdisciplinaire teams onder leiding van een revalidatiearts en /of cardioloog. De 
hartrevalidatie bij Capri wordt alleen geboden na verwijzing van een arts/ specialist en alleen 
poliklinisch.  
 
Aantal verwezen en behandelde deelnemers in 2021: 
 

Aantal 
revalidanten      2019 2020 

2021 

          
 

Verwezen      2.684 2.114 
2440 

Behandelde     2.125 1.612 
1806 

 
 
Capri biedt medisch specialistische hartrevalidatie in de regio Rotterdam en Den Haag. Zij heeft twee 
hoofdvestigingen en 3 sportlocaties in de regio Rotterdam en 3 sportlocaties in de regio Den Haag. 
 

 
 
 
 



   
 

 

Stepped en matched care: 
Binnen de verschillende locaties van Capri worden uitsluitend patiënten behandeld die verwezen zijn 
door een cardioloog of een huisarts en die voldoen aan de indicaties voor hartrevalidatie zoals 
omschreven in de multidisciplinaire richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC).  
Omdat Capri een onafhankelijk hartrevalidatie instituut is wordt er door de cardiologen waarmee zij 
samenwerkt al een selectie gemaakt welke patiënten zij naar ons toesturen. Daarbij verwijzen zij ook 
een deel van de patiënten die min aanmerking komen voor hartrevalidatie direct naar de eerste lijn.  
 
Capri hanteert het principe van stepped*1 en matched*2 care: per patiënt wordt passende zorg 
aangeboden. De revalidant kan als hij/zij daar beter op zijn plaats is doorverwezen worden naar 
andere zorgaanbieders binnen het netwerk zoals de eerste lijn. 
 
Richtlijnen en kwaliteitseisen:  
Capri heeft kwaliteit hoog in haar vaandel staan. Zij vindt dit niet alleen belangrijk voor de 
behandelingen die zij geeft maar ook haar medewerkers wil zij een goede en veilige werkomgeving 
bieden. Medewerkers hebben, doordat er volgens het principe van zelfsturing wordt gewerkt, ook 
daadwerkelijk een inbreng in de organisatie. Zo worden scholingseisen voor het werken in de 
hartrevalidatie in de vakgroepen besproken en opgesteld en als voorstel naar de Stuurgroep 
gestuurd waar zij worden vastgesteld als zij passen in wetgeving, de richtlijnen en beleid van Capri. 
Veiligheid is ook een onderwerp van gesprek. 
 
Voor de revalidatiebehandelingen van Capri dienen geldende richtlijnen en kwaliteitseisen van 
relevante beroepsverenigingen als uitgangspunt. Het gaat hierbij met name om het algemeen 
beroepskader, diagnostische behandelkaders en indicatiestelling- medisch specialistische revalidatie, 
de richtlijnhartrevalidatie van de NVVC maar ook om de eisen die gepaard gaan met de AVG en de 
HKZ accreditatie. In 2021 heeft Capri de accreditatie van de NVZD voor de AVG gehaald. 
 
 
*1Stepped care wil zeggen dat een deelnemer waarvan te verwachten is dat deze in de eerste lijn 
behandeld kan worden daar eerst ook behandeld wordt en bij het uitblijven van resultaat wordt 
doorverwezen naar de tweede lijn. 
*2 matched care wil zeggen dat een patient die eigenlijk op heteerste gezicht behandeld zou kunnen 
worden in de eerste lijn toch behandeld wordt in de tweede lijn vanwege expertise of andere 
redenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: 

Middels publicatie van dit jaarverslag maken wij duidelijk hoe wij omgaan met milieu, de mens en de 
maatschappij. Hoe Capri omgaat met zorg, personeel, geld etc. Onze impact op het milieu is beperkt 
maar daar waar wij kunnen bijdragen aan een gezond milieu doen wij dat. Wij bieden onze zorg zo 
dicht mogelijk bij het huis van onze deelnemer aan waardoor er minder belasting is op het milieu. Wij 
stimuleren thuiswerken daar waar het kan. In 2022 gaan wij over op een nieuwe 
kantoorautomatiseringsomgeving waarin samenwerken gestimuleerd wordt en er minder geprint 
hoeft te worden. Capri rekent preventie op het gebied van hart en vaatlijden ook tot haar 
takenpakket en doet daar onderzoek naar, en deelt de opgedane kennis waardoor anderen hier ook 
van profiteren. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 
 
 
 
 

 
Strategie & Organisatie: 
 
Strategie: 
Capri heeft een lange termijn strategie die loopt van 2017 tot 2021. In deze strategie is ingezet op 
het zo veel mogelijk op maat en decentraal aanbieden van zorg. E-health speelt hierin een 
belangrijke rol. Om dit alles goed te organiseren is Capri ervan overtuigd dat de medewerkers in staat 
moeten zijn zelfstandig hun verantwoordelijkheid te nemen in de setting waarin zij werken, namelijk 
een situatie waarin zij grotendeels zelf beslissingen moeten nemen en hun werk zelfstandig moeten 
managen. Daarom is in 2017 begonnen met het werken volgens de principes van het 
zelfmanagement (dit wordt verder besproken bij het hoofdstuk organisatie). 
 
Capri is een unieke speler in het vakgebied van de revalidatie omdat het zich maar op 1 discipline in 
de revalidatie richt en dat is de hartrevalidatie. Hierin wil zij dan ook toonaangevend zijn en voorop 
lopen. Om dit waar te maken heeft zij sinds 2011 een kenniscentrum opgericht waarin veel aan 
onderzoek en ontwikkeling wordt gedaan. Als relatief kleine speler is samenwerking op het gebied 
van onderzoek en ontwikkeling dan ook essentieel. Voor het onderzoek wordt met zowel 
Academische Centra (ziekenhuizen en universiteiten) als met vergelijkbare instellingen intensief 
samengewerkt. Het doel van het onderzoek is om de zorg steeds te blijven innoveren, onderbouwing 
van onze zorg te leveren en de resultaten zo snel mogelijk naar de praktijk te vertalen. 
Capri wil daadwerkelijk inhoud geven aan het begrip “De deelnemer centraal”. Capri ziet E-health 
dan ook als een nuttig hulpmiddel in het aanbieden van de hartrevalidatie en niet als volledige 
vervanger, tenzij de deelnemer daar zelf om vraagt dan voorziet het in een behoefte.  Blended care is 
het uitgangspunt voor E-health binnen Capri, dat betekent dat we naast digitaal contact ook altijd 
persoonlijk contact met onze deelnemers willen hebben.  Omdat een substantieel deel van de 
deelnemers uit een laag sociaal economische klasse komt, wordt in het onderzoek ook nadrukkelijk 
naar de toepasbaarheid van E-health gekeken en met name wat de behoefte en mogelijkheden van 
deze groep is. 
  

 

 
 



   
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Organisatie en Strategie: 
 
Organisatie: 
Zelfsturende teams zijn de basis van de organisatie. De teams hebben een vertegenwoordiging in de 
klankbordgroep waarin organisatorische en inhoudelijke onderwerpen aan de orde komen en 
besluiten worden genomen die de organisatie maar ook het personeel aangaan. De teams hebben 
ook contacten met collegae van de verwijzende ziekenhuizen. De ontwikkeling van de inhoud van de 
zorg wordt bewaakt door de vakgroepen van de verschillende disciplines waarin vak ontwikkeling en 
opleiding besproken worden. 
 
De organisatie wordt aangestuurd door de stuurgroep waarin de Bestuurder en de interne begeleider 
zitting hebben. De Raad van Toezicht en de O.R. hebben ingestemd met dit sturingsmodel. 
Zelfsturing gaat niet vanzelf. Daarom wordt hier continu aan gewerkt door medewerkers samen met 
de interne begeleider op haar beurt wordt zij weer gecoacht door een externe begeleider. De interne 
begeleider coacht de teams in samenwerkingsvraagstukken en communicatie maar ook individueel 
als daar behoefte aan is, zij vormt samen met de Bestuurder de Stuurgroep. De organisatie als geheel 
wordt aangestuurd door de Bestuurder die eindverantwoordelijk is.  De inspraak van de 
medewerkers is zowel in de structuur van de zelfsturing als bij de ondernemingsraad belegd. De 
deelnemers worden door de cliëntenraad vertegenwoordigd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Communicatie:   

 Doelstellingen voor 2021  

• Bestaande contacten bij verwijzers en samenwerkingspartners op diverse niveaus 
(secretarieel, professionals) kwalitatief onderhouden en verbeteren; 

• Capri’s naamsbekendheid en reputatie als expertisecentrum verhogen; 

• Verwijzers accuraat informeren over het huidige aanbod van ons Capri-programma;  

• Het aantal verwijzingen vergroten; 

• Het verwijzingsproces verbeteren en versnellen; 

• Met externen mogelijke samenwerkingsinitiatieven onderzoeken; 

• Teamleden bezoeken (alleen of met elkaar of andere collega’s) alle belangrijke verwijzers en 
belangrijke samenwerkingspartners fysiek minimaal eenmaal per 9 maanden; 

• Teamleden werken intensief samen met o.a. Anouk als PR adviseur, Keshia als social-media 
eigenaar, Yvonne t. T./ Fabian als website contactpersoon, het secretariaat, de afdeling 
onderzoek, artsen, vakgroep voorzitters, de projectorganisatie, andere betrokken collega’s 
binnen en buiten Capri; 

• De PR (waaronder social media, presentaties, evenementen etc.) voor deelnemers en 
verwijzers structureren en vastleggen in een jaarschema of agenda;  

• Resultaten;  

• PowerPoint voor bezoek aan verwijzers; 

• Vier grootste verwijzers bezocht (HMC, Erasmus, Vlietland, IJsselland); 

• Contact met externe stakeholders: hartgroep hart- en vaat patiënten belangenbehartiging; 

• Twee interviews met verwijzende artsen, eentje uit IJsselland en eentje uit Westeinde HMC; 

• Aanbevelingen vanuit bezoeken zijn teruggekoppeld aan de stuurgroep;  

• Resultaten social media; 

• Elke discipline is 1 maand aan bod geweest.  

• Volgend jaar herhaling van de cyclus.  

• Collega’s weten PR team te vinden om berichten te plaatsen.  

• Positieve reacties van collega’s. 

Veel van deze doelstellingen zijn behaald. 
 



   
 

 

 
Communicatieplan 2021  
Ondanks dat wij al 47 jaar bestaan moet aanhoudend hard aan onze naamsbekendheid gewerkt 
worden. Eind 2020 is een PR-commissie opgericht bestaande uit 3 personeelsleden en voor 2021 is er 
een communicatieplan opgesteld. De gedefinieerde doelstellingen van het communicatieplan zijn 
met name gericht op het uitbreiden van naamsbekendheid bij verwijzers/ zorgverleners om de 
samenwerking te intensiveren. 
 
Voor patiënten hebben we ons met name op social media gericht. Iedere vakgroep heeft een maand 
waarin zij onderwerpen posten.  
 
Verder is de website aangepast op het beeldmateriaal en inhoudelijk ge-update. Het opgezette 
nieuwe social media beleid werkt goed, maandelijks neemt een vakgroep het voortouw om nieuws 
over hun vakgebied te posten. Dit zetten we in 2022 voort, evenals de contacten met de bestaande 
relaties verder onderhouden en nieuwe contacten aan te gaan. De website zal in 2022 een grondige 
vernieuwing krijgen. 
 
Er is veel aandacht voor communicatie met Verzekeraars zodat zij goed op de hoogte zijn van de 
ontwikkelingen binnen Capri. 
De wetenschappelijke tak van Capri onderhoudt een uitgebreid netwerk met het Erasmus MC, de TU 
Delft en de Hoge School van Amsterdam. Via het schrijven van artikelen wordt ook aan de 
naamsbekendheid van Capri gewerkt. 
 
Digitale communicatie 
De afdeling Communicatie is betrokken bij de digitale communicatie naar verwijzers en revalidanten, 
inrichting van Zorgdomein en vraag en antwoord via Zorgkaart Nederland. 
 
Overige projecten: 
In 2021 zijn de voorbereidingen voor een nieuw kantoorautomatiseringssysteem, Office 365, 
getroffen. Ook zal de hardware volledig vervangen worden.  
 
Deelnemers zijn positief over Capri 
Deelnemers zijn positief. 

  
Ervaringsindicatoren: 
Capri meet zijn klanttevredenheid continu via de klanttevredenheid enquête maar ook door middel 
van gesprekken met de deelnemers als afsluiting van de revalidatie. Na een dip in 2020 waren onze 
deelnemers weer positief over onze dienstverlening en zijn we met een overall cijfer van 8,4 weer op 
het niveau van voor Covid-19.  
 
Er is veel geleerd van de opgezette televariant. Het is duidelijk geworden dat een volledige 
revalidatie op afstand minder gewaardeerd wordt, het lotgenotencontact en het persoonlijke contact 
met behandelaren wordt gemist door onze deelnemers. Telerevalidatie zal een nieuwe variant van 
de hartrevalidatie blijven maar dan in een blended vorm. 
 
 



   
 

 

 
Incidenten: 
Capri heeft een procedure voor het onderzoeken van incidenten. Als deze zich voordoen worden zij 
gemeld bij de Bestuurder. Vervolgens worden zij volgens de Bow Tie methode onderzocht door de 
incidentencommissie. In 2020 hebben zich 2 incidenten voorgedaan die onderzocht zijn, daaruit zijn 
maatregelen voortgekomen die door middel van een interne audit nog eens getoetst worden. Alle 
interne afwijkingen worden gemeld in een geautomatiseerd meldingssysteem (Q-base) waarin ook 
de afhandeling bijgehouden wordt. De meldingen worden 2 maal per jaar geanalyseerd om te kijken 
of we hier trends in kunnen ontdekken en daar beleidsmaatregelen op moeten ondernemen. De 
medewerkers van Capri zijn zich bewust van de risico’s tijdens de revalidatie en gaan hier proactief 
mee om, een voorbeeld daarvan is de balanstest die voorafgaand aan de revalidatie wordt 
afgenomen, maar ook tijdens een training voorafgaand aan het sport en spel gedeelte. 
 
 

 

 
 

Werken en leren bij Capri Personele bewegingen:   

Personele bewegingen:  

Personeelsbezetting  

Medewerkers aantallen   

Gemiddeld                                                     nieuw                vertrokken           

                                                            

 65                                                                        13                          13          

 man/vrouw                                                                                                      

52                                        vrouw                                                            

13                                        man                                                               

Ten aanzien van de vertrekkende medewerkers geldt dat de volgende redenen voor vertrek zijn 

aangegeven:   

• Afloop contract: 3; 

• Eigen verzoek: 7; 

• Overig: 3. 

  



   
 

 

  

  

 

 

Personeelsbeleid: 
   
Diversiteit  
Het personeelsbestand van Capri zag er in 2021 qua leeftijdsopbouw evenwichtig uit. Bij Capri 
hechten wij er waarde aan om van elke leeftijdscategorie medewerkers in dienst te hebben.   
Een personeelsbestand dat bestaat uit medewerkers van verschillende generaties biedt de 
organisatie een breed scala aan sterke punten en talenten. Tenminste, als er aandacht is voor 
ontwikkeling en opleiding.  
  
Leeftijdscategorieën  
Tot 30 jaar    15 %  
30 tot en met 34 jaar   11 %  
35 tot en met 44 jaar   23 %  
45 tot en met 54 jaar   20 %  
55 en ouder      31 %  
  
Opleiding en ontwikkeling 
Voor de medewerkers van Capri is 5,42 % van de totale loonsom uitgegeven aan opleidingen. Hiervan 
is 2,03 % afkomstig vanuit de subsidie Kwaliteitsimpuls van de zorg. Dit was gericht op de volgende 
onderwerpen:   

• Functiedifferentiatie verpleegkundigen;  

• E-health; 

• Continue bekwaamheid van medewerkers;  

• Toekomstige beroepen en opleidingen  
 
 
Teamontwikkelprogramma 
In 2020 is er een volgende stap gemaakt met de implementatie van Zelfmanagement oftewel 
teamondernemerschap. De medewerkers hebben een persoonlijk reflectie- en ontwikkelingsgesprek 
gevoerd met de directie waarbij er wordt teruggekeken over het afgelopen jaar, maar er is ook 
aandacht voor vakmatige- en persoonlijke ontwikkeling.   
Verschillende cursussen zijn geannuleerd vanwege de Corona Pandemie, deze zullen (hopelijk) in 
2021 ingehaald worden. Dit geldt ook voor een deel van de congressen waar die niet een online 
variant hadden.  



   
 

 

  
 
 
 
 
Ontwikkeling was voornamelijk gericht op de volgende thema’s:  

• De implementatie van E-health;  

• Interne kennisdeling; 

• Arbo/BHV; 

• Persoonlijke ontwikkeling door middel van coaching, ook voor het bestuur; 

• Het versterken van de teams op het gebied van zelfmanagement; 

• Verplichte cursussen zoals BLS, BHV en motivational interviewing; 

• Verder vakinhoudelijke cursussen die al dan niet verplicht worden gesteld door de 
organisatie. 

  
Medewerkers Tevredenheid opvolging  
Capri voert eens in de twee jaar een medewerkerstevredenheid onderzoek uit. In 2020 is er een 
medewerkerstevredenheid onderzoek gehouden. Aandachtspunten waren  
communicatie, randvoorwaarden zelfmanagement en werkbelasting.  
 
De opvolging van deze onderwerpen zijn verder uitgewerkt in 2021. Zo zijn de resultaten verspreid 
onder de medewerkers en zijn er 2 inbelmomenten geweest waar vragen gesteld konden worden. 
Daar kwamen de volgende onderwerpen als belangrijk naar voren:  

• Communicatie over organisatorische veranderingen verbeteren;  

• Behoefte aan informele contactmomenten met collega’s.  
 
De resultaten zijn ook met de O.R. besproken en in de Klankbordgroep.  
  
De Organisatie gaat aan de slag met de volgende onderwerpen:  

• Over organisatorische veranderingen verbeteren; 

• De communicatie met de stuurgroep;  

• Organiseren van meer informele contacten;  

• Nader inzomen op de vakgroep verpleegkunde.   
  
Arbo gerelateerde zaken  
Het ziekteverzuimpercentage in 2021 was 6,20% (exclusief zwangerschap gerelateerd). In 2020 was 
dit 4,58 % (exclusief zwangerschap gerelateerd).  
  
Dit percentage over 2021 is als volgt verdeeld:  

• 0,64% is kortdurend verzuim -7 of minder dagen ziek;  

• 0,96% is middellang verzuim - 8 tot en met 43 dagen;  

• 4,60% is langdurig verzuim - 44 tot en met 365 dagen.  
  
Capri heeft een externe vertrouwenspersoon, zij is in 2021 één keer benaderd; er is geen verdere 
procedure uit voort gekomen.  
  
  

 

 
 



   
 

 

 
 
 

 

 
 
Medezeggenschap binnen Capri: 
 
 

Algemeen: 
Binnen Capri is de medezeggenschap op verschillende manieren belegd. Het personeel wordt 
vertegenwoordigd door de ondernemingsraad waarvan u hieronder een verslag aantreft. 
De ondernemingsraadleden hebben samen met de bestuurder een cursus gevolgd in september 
2020. De ondernemingsraad van Capri wil op een positieve manier bijdragen aan de 
belangenbehartiging van alle medewerkers binnen de organisatie, alles in samenhang met het belang 
van de organisatie. Naast de ondernemingsraad is er nog een vertegenwoordiging van de 
verschillende teams en vakgroepen. Dit is belegd in de klankbordgroep. 
 

Ondernemingsraad: 
Verslag OR 
 
Jaarverslag OR juni 2021 – mei 2022  
Inmiddels zijn er voor ons als OR vaste elementen die telkens weer terugkomen, zo ook in het 
afgelopen jaar: training door onze externe adviseur, vergaderingen met en zonder bestuurder, de 
financiën van Capri en een toelichting op de begroting door Goca Ahmic, aanwezig zijn op de 
Heidagen en binnen de Klankbordgroep, te beantwoorden adviesaanvragen. Zo hebben we reacties 
geschreven op de adviesaanvragen met betrekking tot de wisseling in verantwoordelijkheden binnen 
de stuurgroep, uitbreiding in de samenwerking met het Haga, een collectieve vrije week in 
december. Naast dat natuurlijk Corona en de maatregelen hiervoor ter sprake zijn gekomen, heeft de 
bestuurder ons geïnformeerd over de huisvesting. We hebben de ontwikkelingen gevolgd met 
betrekking tot de kantoorautomatisering en gevraagd naar een duurzaam doel om de oude 
apparatuur goed te kunnen hergebruiken elders. Ook onze zorgen met betrekking tot het 
secretariaat hebben wij aan de orde gesteld. Onze HR-collega is met regelmaat aanwezig geweest op 
de OV’s. Aan de orde zijn ook geweest het opleidingsbudget en de financiering van de opleidingen 
(en aanvraagroute daarvoor). Het thuiswerken kwam aan bod. Binnen de organisatie is er actie 
ondernomen met betrekking tot RI&E (risico inventarisatie en evaluatie), ook dit valt onder onze 
verantwoordelijkheid als OR (monitoren). Hierover hebben we gesproken met onze 
kwaliteitsmedewerker. Inmiddels is er een interne vacature voor de functie van 
preventiemedewerker. We zijn betrokken bij de aanstelling van een nieuwe 
medewerkersvertrouwenspersoon, nadat de vorige ziek werd.   
Wij hebben elkaar 9 keer in een OR-vergadering gesproken; en we hebben 9 keer een vergadering 
met de bestuurder gehad.  
We zijn dankbaar dat Milou du Chatinier de notulen maakt van de vergaderingen met de bestuurder.   



   
 

 

 
In het contact met onze achterban, onze collega’s, kunnen we melden dat we gepolst hebben hoe 
een ieder stond ten opzichte van een collectieve vrije week in december. Op basis hiervan hebben 
we advies uitgebracht. De meerderheid bleek hier voor te zijn. We hebben wel de bezwaren van de 
mensen die tegen waren ingebracht in onze vergadering. Als OR hebben wij apart met de teams in 
HDM en Voorburg de pilot (project Redesign) geëvalueerd. Onze bevindingen hebben we 
doorgegeven naar onze bestuurder. Enkele malen hebben we de ruimte gekregen om als OR iets 
over ons werk te vertellen op de plenaire vergadering.   
Helaas hebben wij onlangs na een paar jaar afscheid moeten nemen van onze gewaardeerde collega 
Marjoleine Baas. Zij heeft elders een functie gevonden. Met veel plezier en energie hebben we met 
elkaar binnen de OR samengewerkt. Sowieso zouden er in de tweede helft van 2022 verkiezingen 
moeten gaan komen. Maar nu de OR uit slechts twee leden bestaat, is het van belang dat er in ieder 
geval een derde lid bij gaat komen. Komende periode gaan we hiermee aan de slag. Eerder dit jaar 
hebben we binnen de organisatie gevraagd om er alvast over na te denken wie bij de OR zou gaan 
willen komen.   
 

Cliëntenraad: 
Verslag Cliëntenraad 
 
Algemeen  
Net als het jaar 2020 is 2021 door het Coronavirus voor de cliëntenraad een jaar geworden van 
afwachten hoe het met Capri zou gaan, wat er wel en niet mogelijk zou zijn en wat de raad zou 
kunnen bijdragen.   
De door Corona beperkende maatregelen hebben ervoor gezorgd dat de daadkracht van de raad tot 
een minimum beperkt is gebleven, het was voor iedereen en dus ook voor de cliëntenraad een 
bijzonder jaar met veel beperkingen. 2021 was net als 2020 een jaar van wachten op betere tijden, 
derhalve is het jaarverslag 2021 nagenoeg een kopie van vorig jaar geworden toen ook het Corona-
virus de mogelijkheden beperkte.  
Door de door Corona beperkende maatregelen is de cliëntenraad in 2021 slechts één keer 
daadwerkelijk bijeen gekomen, overig overleg c.q. communicatie heeft via mailverkeer e.d. plaats 
gevonden. Door de door Corona beperkende mogelijkheden om elkaar veilig te ontmoeten maar 
meer nog doordat het Capri revalidatieprogramma weinig tot niet toegankelijk was voor leden van 
de raad is inzet van en overleg door de raad in 2021 tot het minimum beperkt.  
Één keer kwam de raad bijeen voor overleg over de hervormingsplannen van het 
revalidatieprogramma van Capri.  
  
De voorzitter van de cliëntenraad heeft twee keer bilateraal overleg gevoerd met bestuurder Niek 
Baart om lopende zaken te bespreken en geïnformeerd te blijven over ontwikkelingen rond Capri en 
de Corona maatregelen.  
  
De cliëntenraad werd bijgestaan door een ambtelijk secretaris van Capri Hartrevalidatie, Milou du 
Chatinier.  
2021 is vooral een periode geweest van brainstormen over zinvolle methoden gedurende de 
Coronatijd voor het vorm geven van het Mission Statement van de cliëntenraad “goede feeling 
houden met het wel en wee van de revalidanten, het bewaken en beoordelen van de door Capri 
geleverde zorg aan de revalidanten en hoe dit om te zetten in effectieve advisering aan Capri HR”.  
 
 
 



   
 

 

Door het onvoorspelbare verloop van de Corona crisis en de daarmee samenhangende maatregelen 
is het onmogelijk c.q. zinloos gebleken om invulling te geven aan hun rol, elke vorm van inzet zou 
voor kans op besmetting voor de leden zelf en personeel en revalidanten van Capri kunnen leiden.  
 
Tevens was door het stop zetten van revalidatie en voorlichting in de sportzalen en het aanbieden 
van online revalidatie niet mogelijk om contact te hebben met revalidanten.  
  
In de tweede helft van het jaar leek de mogelijkheid te ontstaan op het daadwerkelijk adviseren c.q. 
meedenken over de door Capri beoogde hervorming van het revalidatieprogramma. Bestuurder Niek 
Baart heeft hier uitleg over gegeven aan de raad en met hen verkennend overlegd. Verdere acties 
werden in de kiem gesmoord door het weer oplaaiende Coronavirus met vergaande beperkingen om 
verspreiding te voorkomen.  
 
Bezetting  
Begin 2021 bestond de cliëntenraad uit zes leden (5 ex deelnemers, 1 familielid ex deelnemer);  
mw. Mieke Sipman   
mw. Corrie Verbeek (echtgenote ex deelnemer)  
dhr. Ger van Loo  
dhr. Hans Mart Groen  
dhr. Jos Heijmans   
dhr. Jan Pols, voorzitter  
 
In september 2021 heeft mevrouw Mieke Sipman aangegeven haar lidmaatschap door 
gezondheidsomstandigheden te moeten beëindigen, in december 2021 heeft de heer Jos Heijmans 
aangegeven door drukte zijn lidmaatschap te moeten beëindigen. De raad respecteerde hun keuzen 
en bedanken hen voor hun inzet, met name mevrouw Mieke Sipman heeft een enorme staat van 
dienst met jarenlang een enorme inbreng met raad en daad, waarvoor hulde. Eind 2021 hebben de 
overige cliëntenraadleden aangeven hun lidmaatschap te willen continueren in 2022.  Daardoor 
houdt de cliëntenraad een ietwat geringe samenstelling over, maar gezien de zeer onzekere 
ontwikkelingen rond het Corona virus is besloten de omvang van de raad voorlopig te beperken.  
  
Per januari 2021 bestaat de cliëntenraad uit 4 leden (3 ex deelnemers, 1 familielid ex deelnemer);  
mw. Corrie Verbeek (echtgenote ex deelnemer)  
dhr. Ger van Loo  
dhr. Hans Mart Groen  
dhr. Jan Pols, voorzitter  
 
De huidige voorzitter heeft, bij zijn aanstelling gesteld dat er jaarlijks afscheid van hem genomen 
moet kunnen worden als, leden om wat voor reden dan ook dat willen. Aan het eind van het jaar 
mogen de leden het functioneren van de voorzitter beoordelen en stemmen over het aanblijven of 
aftreden.   
 
Door de door Corona beperkende maatregelen heeft de raad in 2021 onvoldoende ervaring op 
kunnen doen om het functioneren van de voorzitter goed te kunnen beoordelen. Eind 2022 zal er 
weer gestemd worden over het voorzitterschap.  
 
Beoordeling functioneren Capri Hartrevalidatie 2021  
De raad is, voor zover dit te beoordelen was in het Coronajaar 2021, van mening dat de 
dienstverlening van Capri Hartrevalidatie, behalve zeer gewaardeerd door de revalidanten, optimaal 
effectief en uiterst klantgericht is. De raad onderschrijft dan ook de goede resultaten c.q. 
beoordelingen van het klanttevredenheidsonderzoek.  
 



   
 

 

 
Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd, welke aanleiding gaven voor de raad om Capri HR daar 
daadwerkelijk op aan te spreken. De weinige “kleine persoonlijke kanttekeningen” zijn gedeeld met 
Capri HR om de dienstverlening naar een nog hoger peil te kunnen brengen.  
 
Plannen voor 2022  
De cliëntenraad heeft voor 2022 het streven om hun in 2019 ingezette hervormingen “verder uit te 
rollen”, kritisch kijken naar alles wat de cliënten (en diens partners) aan gaat maar zeker ook kritisch 
kijken naar haar eigen functioneren. Er zijn twee “nieuwe” leden die verder ervaring moeten opdoen, 
zij hebben dit door de Corona beperkende maatregelen nog nauwelijks kunnen doen, vooralsnog zal 
2022 gebruikt worden om de cliëntenraad verder vorm te geven volgens de ingeslagen route maar 
waar mogelijk met nieuwe inzichten door de nieuwe leden.  
In de loop van het jaar zal bezien worden of er actief gezocht moet worden naar nieuwe leden, e.e.a. 
zal afhankelijk zijn van de ontwikkeling van het Corona virus. Het streven is om in 2022 een stabiele 
raad van 5 à 6 leden te krijgen. Er zal door de raad gestreefd worden een vice voorzitter uit hun 
midden te vinden, welke kan waarnemen bij absentie van de voorzitter.  
 
Om als cliëntenraad wat dieper op de materie van de diverse Capri disciplines en ontwikkelingen in 
te kunnen gaan, zal de raad wederom gaan bezien of er gewerkt kan worden met 
portefeuillehouders (cliëntenraadleden) per onderwerp. De houders verzamelen gedetailleerd 
informatie van hun onderwerpen en informeren de raad hierover. Het vormen van conclusies c.q. 
meningen over onderwerpen blijft een gezamenlijk taak van de raad.  
 
De directe manier van communiceren tussen de voorzitter van de cliëntenraad en het bestuur van 
Capri bevalt goed en zal gecontinueerd worden, in principe één keer per kwartaal.  
De diverse Capri ontwikkelingen zullen “op de voet gevolgd worden”, er zullen leden van de raad 
beschikbaar zijn om zitting te nemen in ontwikkelteams en –programma’s.  
De leden van de cliëntenraad zullen, behalve in de sportzalen, ook aanschuiven bij de Capri 
voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen c.q. de “Capri-talks”. Dit zal op bescheiden en 
terughoudende manier en in overleg gebeuren om de processen niet te verstoren of te beïnvloeden.  
 
Last but not least streeft de cliëntenraad, in samenspraak met het bestuur en Capri medewerkers, 
een voor de cliënten en Capri werknemers laagdrempelige raad na, zonder daarbij hun kritische 
onafhankelijke rol uit het oog te verliezen.   
2021 zal gebruikt worden om, nog meer dan voorheen, een voor en door allen gewaardeerde raad te 
worden. De in 2019 ingezette koers blijkt resultaat te hebben en gewaardeerd te worden.  
  
Zomer 2021 was het een goed gevoel wat overheerste, het bleek een onterechte momentopname te 
zijn, niet wetende dat het Corona virus wereldwijd weer flink zou oplaaien, met bijbehorende 
beperkende maatregelen en zo ook bij Capri Hartrevalidatie voor flink wat impact zou zorgen!   
Hoe het allemaal precies gaat aflopen is nog steeds onzeker, de vooruitzichten lijken gelukkig 
positief, laten we met z’n allen ons best doen om het goede gevoel weer terug te krijgen en de 
narigheid snel te vergeten.  
 
Jan Pols - voorzitter cliëntenraad Capri Hartrevalidatie.  
Rotterdam, juni 2022 

 
 
 

 



   
 

 

 

 
JAARVERSLAG 2021 WETENSCHAP 
  
Lopende wetenschappelijke onderzoeken: 

   
Lage SEP: Gezondheidsverschillen tussen sociaaleconomische klassen nemen toe. E-Health biedt 
enerzijds potentie om aan te zetten tot gezond gedrag, anderzijds kan het de gezondheidskloof 
groter maken omdat het specifieke vaardigheden en een proactieve houding van de gebruiker vraagt. 
Het doel van dit onderzoek is om te bepalen hoe E-Health ingezet kan worden tijdens de 
hartrevalidatie om patiënten met een lagere sociaaleconomische positie (SEP) aan te zetten tot een 
gezondere leefstijl. Dit doen we door middel van een design thinking aanpak bestaande uit vier 
fasen: (1) Probleemverkenning; interviews met behandelaren en patiënten om problemen in kaart te 
brengen, (2) Brainstormen; oplossingen bedenken en brengen tot een concept, (3) Prototypen; een 
proefversie van het concept ontwikkelen en (4) Evalueren; het testen van het prototype met 
gebruikers binnen de hartrevalidatie. De uiteindelijke interventie en de evaluatie daarvan bieden 
nieuwe inzichten in hoe eHealth ingezet kan worden binnen de hartrevalidatie ter ondersteuning van 

patiënten met een lage SEP. 
  
OPTICARE-XL: Mensen met hartproblemen die ernstig overgewicht hebben, volgen momenteel 
dezelfde hartrevalidatieprogramma’s als mensen met hartproblemen zonder overgewicht. Uit 
wetenschappelijk onderzoek weten we echter dat deze revalidatieprogramma’s niet altijd effectief 
genoeg zijn bij mensen met ernstig overgewicht. De OPTICARE XL studie onderzoekt bij patiënten 
met ernstig overgewicht de (kosten-)effectiviteit van een nieuw hartrevalidatieprogramma, dat 
speciaal ontwikkeld is voor deze steeds groter wordende doelgroep. De laatste metingen voor dit 
onderzoek zijn uitgevoerd in juli 2020. De eerste resultaten van het onderzoek zijn in 2021 
gepresenteerd. Momenteel worden publicaties hierover voorbereid. Dit onderzoek is mede-
gesubsidieerd door ZonMw. 

  
OPTICARE-M/F: De hartrevalidatie-richtlijnen zijn voornamelijk gebaseerd op onderzoek bij mannen. 
Er is weinig bekend over het effect van hartrevalidatie bij vrouwen. In dit onderzoek bekijken we of 
mannen en vrouwen gelijkwaardig profiteren van hartrevalidatie en of vrouwen baat hebben bij 
aanvullende programma’s (een programma in groepsverband of een telefonisch programma). Voor 
dit onderzoek wordt data gebruikt dat is verzameld in een eerder onderzoek bij Capri Hartrevalidatie 
(de OPTICARE-1 studie). Tevens is aanvullende data verzameld middels vragenlijsten. Deze 
dataverzameling is eind 2019 afgerond. Momenteel wordt de data geanalyseerd en wordt een 
publicatie hierover voorbereid. Dit onderzoek is mede-gesubsidieerd door ZonMw. 

  



   
 

 

TSK-NL heart: ontwikkelen van een meetinstrument voor het meten van bewegingsangst: Een 
belangrijke doelstelling van hartrevalidatie is het overwinnen van bewegingsangst (ook wel 
kinesiofobie). Bewegingsangst leidt tot minder bewegen, een verminderde spierkracht en lagere 
kwaliteit van leven. Er is er nog weinig onderzoek gedaan naar het beloop van bewegingsangst 
tijdens hartrevalidatie. Dit komt voornamelijk doordat er nog geen goede Nederlandse vragenlijst 
bestond voor het meten van bewegingsangst bij hartpatiënten. Omdat er in het Engels wel een 
vragenlijst bestaat hebben we deze vertaald naar het Nederlands. In samenwerking met een 
onderzoeksgroep van de Hogeschool van Amsterdam en Cardiovitaal is deze vragenlijst verder 
ontwikkeld en in 2018 & 2019 getest bij 152 deelnemers aan de hartrevalidatie. Uit een eerste 
publicatie van dit onderzoek (verschenen in februari 2020) is gebleken dat de vragenlijst 
betrouwbaar en valide is voor het meten van bewegingsangst. Tevens bleek dat 45% van de 
deelnemers bij de start van revalidatie last heeft van bewegingsangst. Momenteel wordt uitgezocht 
of deze angst afneemt tijdens deelname aan de revalidatie. De eerste resultaten van het onderzoek 
zijn in 2021 gepresenteerd. Het project bevindt zich in een afrondende fase. 
OPTICARE- follow up: In 2018 hebben we het OPTICARE-1 onderzoek afgerond. Aan dit onderzoek 
hebben ruim 900 hartpatiënten van Capri deelgenomen. In dit project hebben we onderzocht of een 
“face-to-face” of telefonisch nazorgprogramma leidt tot verdere verbeteringen in leefstijl en 
gezondheid. Uitkomsten lieten zien dat face-to-face coaching leidde tot positieve effecten met 
betrekking tot fysieke activiteit, fitheid en vermoeidheid. In het follow up project hebben we de 
deelnemers 5-8 jaar na hun revalidatie opnieuw vragenlijsten gestuurd waarin wordt bekeken hoe 
het momenteel met de gezondheid en leefstijl van deze patiënten gaat. Uitkomsten worden 
momenteel verwerkt en publicaties worden in 2023 verwacht. 
 
Overige projecten 
Naast onze grotere onderzoeksprojecten is Capri ook betrokken bij een aantal andere 
onderzoeksprojecten: 
  
BACH-NL: Pilot onderzoek naar beweegangst, fysieke activiteit en sportdeelname bij patiënten met 
aangeboren hartafwijkingen. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Erasmus MC en 
Amsterdam UMC. 
  
Cycle studie: Onderzoek naar de invloed van de menstruele cyclus op het ontstaan van hartklachten. 
Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Erasmus MC. 
  
ESE: In dit onderzoek wordt bekeken of Explorative Self-Experimentation ingezet kan worden bij 
hartrevalidatie. Explorative Self-Experimentation is een methode voor gedragsverandering. 
Deelnemers experimenteren met verschillende hulpmiddelen om gedrag te veranderen. Dit project 
wordt uitgevoerd in samenwerking met de TU Delft en het Erasmus MC. 
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