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10 NIEUWSBRIEF
In de nieuwsbrief informeren we u periodiek over de doelen,
resultaten en nieuwe initiatieven van het Nederlands Hart
Netwerk (NHN).

EVALUATIE NHN
Eind december 2017 is aan alle betrokkenen van het NHN een
online vragenlijst verstuurd om de aanpak, beleid, resultaten, etc.
te evalueren. In totaal hebben 39 personen de vragenlijst ingevuld
(28%). De gemiddelde score op de stellingen is een 7,9. Het NHN
wordt gezien als een toonaangevend initiatief (8,1), een organisatie
waar behoefte aan is (8,0) en een organisatie die de potentie heeft
om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een hartaandoening
te optimaliseren (8,3). Daarnaast werd aangeven dat er voldoende
informatie van de activiteiten en resultaten van het NHN verspreid
werd (7,5) en dat de doelstellingen van het NHN duidelijk zijn (7,9).
In 2018 worden verbeteracties toegepast om de scores voor het
NHN verder te verbeteren.

STATUS VAN NETWERKEN BINNEN HET NHN
De RTA voor het netwerk hartfalen is in december 2017 afgerond en de implementatie heeft in februari
2018 plaatsgevonden. Zoals in onderstaande figuur zichtbaar is, is de verwachting dat de
zorgstandaarden voor coronairlijden en kleplijden ook in 2018 worden afgerond. Voor kleplijden wordt
dit de eerste transmurale zorgstandaard van Nederland.

IMPLEMENTATIE HF-NETWERK
Binnen het hartfalen netwerk is de transmurale zorgstandaard voor hartfalen afgerond. Op 1 februari
2018 is de implementatie van de zorgstandaard voor hartfalen in de ziekenhuizen in de regio Zuidoost
Brabant. Vanaf dit moment zal er gewerkt worden middels de regionale afspraken omtrent hartfalen,
met als doel de kwaliteit van zorg voor patiënten met hartfalen verder te verbeteren. De uitrol van de
transmurale zorgstandaard voor hartfalen in de 1ste lijn zal op korte termijn volgen.

NETWERKZORG: PROJECT IN SAMENWERKING MET PARKINSONNET
Middels het project ‘netwerkzorg’ heeft ParkinsonNet de mogelijkheid om twee organisaties in
Nederland te ondersteunen voor verdere ontwikkeling. Na een selectieprocedure is het NHN
uitgekozen tot één van deze organisaties. In samenwerking met ParkinsonNet wordt een ontwikkel-en
implementatieplan uitgewerkt voor de nationale uitrol van het NHN. In juli 2018 zal het plan gereed
zijn en worden gepresenteerd.
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