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DE ONTWIKKELING VAN EEN HULPMIDDEL VOOR
TIJDIGE PALLIATIEVE ZORG VOOR MENSEN MET
GEVORDERD HARTFALEN
Het I-HARP project is gestart in juni 2018. Het project heeft als doel om een
hulpmiddel te ontwikkelen voor zorgverleners om palliatieve zorgbehoeften bij
personen met gevorderd hartfalen tijdig te herkennen en bespreekbaar te
maken. Aan het eind van project wordt het hulpmiddel in de praktijk gebruikt.
Deze samenvatting beschrijft hoe het hulpmiddel I-HARP is gemaakt.

METHODE
Het hulpmiddel I-HARP is in vier stappen gemaakt. Zorgverleners, mensen met gevorderd
hartfalen en familieleden van mensen met gevorderd hartfalen waren bij de ontwikkeling
betrokken.

Stap 1

Stap 1: Bepalen van de verschillende
palliatieve zorgbehoeften die mensen
met gevorderd hartfalen en hun familie
kunnen hebben, met voorbeeldvragen
voor zorgverleners.

Stap 2

Stap 2: Bepalen van de belangrijkste
palliatieve zorgbehoeften die mensen
met gevorderd hartfalen en hun familie
kunnen hebben, en het aanpassen van
de voorbeeldvragen voor zorgverleners.

Stap 3

Stap 4

Het instrument I-HARP is in vier stappen ontwikkeld

Stap 3: Testen van de voorbeeldvragen
door zorgverleners bij mensen met
gevorderd hartfalen, eventueel in het
bijzijn van een familielid. Opstellen van
zorgadviezen voor zorgverleners met
experts en zorgverleners die I-HARP
wel/ niet getest hebben.

Stap 4: Testen van de aangepaste voorbeeldvragen en de zorgadviezen door zorgverleners bij
mensen met gevorderd hartfalen, eventueel in het bijzijn van een familielid. Gesprekken met
zorgverleners, mensen met gevorderd hartfalen en familieleden over de voorbeeldvragen en de
zorgadviezen.

ACHTERGROND
Chronisch hartfalen komt voor bij 1 op de 10
ouderen boven de 70 jaar en gaat gepaard met
symptomen als pijn, angst, vermoeidheid en
benauwdheid. Palliatieve zorg kan hierbij helpen
door een betere kwaliteit van leven te bieden en
klachten te verminderen. Echter, het tijdig
herkennen van deze palliatieve zorgbehoeften is
lastig door het onzekere verloop van de ziekte en
het idee dat palliatieve zorg alleen geschikt is
voor de laatste levensfase.
Om zorgverleners te ondersteunen bij het tijdig
identificeren van deze palliatieve behoeften en
richting te geven aan deze zorg, werd er een
hulpmiddel ontwikkeld.

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN
I-HARP is een hulpmiddel met
duidelijke en laagdrempelige vragen
die door zorgverleners gesteld kunnen
worden tijdens een gesprek.
Het gebruiken van I-HARP kost tijd.
Meer onderzoek is nodig over hoe IHARP precies door zorgverleners
gebruikt kan worden.
I-HARP helpt bij het bieden van de
juiste zorg

CONTACT

dr. Stephanie Ament - onderzoeker
s.ament@maastrichtuniversity.nl
Klik hier voor informatie over het project

RESULTAAT: I-HARP BESTAAT UIT DRIE DELEN

1.SIGNALEREN

Deel 1 bestaat uit 3 vragen om
het gesprek te openen en 13
vragen om palliatieve
zorgbehoeften te signaleren

2.DOORVRAGEN

Als een persoon met hartfalen of
een familielid een vraag met "ja"
beantwoordt, kan de
zorgverlener de voorbeeldvragen
uit deel 2 gebruiken om
specifieke palliatieve
zorgbehoeften te herkennen

3.RICHTING GEVEN

Tenslotte geeft deel 3 tips en
adviezen voor de zorgverleners
om de persoon met gevorderd
hartfalen en het familielid te
helpen.

Dit project is mogelijk gemaakt door ZonMW en maakt ondeerdeel uit van het programma Palliantie. Meer dan zorg.

