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

DUTCH AF
Het NHN participeert in het nationaal onderzoek ‘Dutch AF’ waarin
het gebruik en de effectiviteit van antistollingsmedicatie wordt
getoetst. De data welke binnen Dutch AF wordt geregistreerd is
gelijk aan de registraties binnen de AF-poli’s van de 4 ziekenhuizen
in de regio Zuidoost Brabant. Momenteel zijn de gegevens m.b.t.
patiënt relevante uitkomsten en initiële condities van +/- 600
patiënten toegevoegd binnen Dutch AF vanuit het NHN. Doordat
zowel baseline, 12 maanden en 24 maanden follow-up gegevens
worden geregistreerd, wordt de dataset o.a. gebruikt om de
effectiviteit van de aanpak van de AF-poli’s binnen het NHN te
toetsen.

EVALUATIE NHN
Eind 2018 zijn alle betrokkenen van het NHN gevraagd om een online evaluatie in
te vullen over de aanpak en realisatie van de doelstellingen van het NHN in 2018,
middels het INK model. Op deze manier wordt ook het NHN als organisatie
geëvalueerd en verbeterplannen opgesteld ter optimalisatie van de organisatie. In
totaal zijn 122 personen uitgenodigd om de online evaluatie in te vullen (respons
29%). Uit de resultaten blijkt dat de betrokkenen aangeven dat het NHN de
potentie heeft om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een hartaandoening
te optimaliseren (8,4), er wordt voldoende informatie ontvangen over het NHN
(7,9), de doelstellingen van het NHN zijn vernieuwend/innovatief (8,1) en het is
duidelijk dat het NHN een samenwerking is tussen zorgaanbieders uit de 1ste, 2de
en 3de lijn (8,0). Voor de 3 laagste scores worden verbeterplannen opgesteld om
de (bestuurlijke) resultaten van het NHN continu te verbeteren.

PATIENTEN ADVIESRAAD NHN
In 2019 wordt de positie van de patiënt verder
gedefinieerd binnen het NHN. Eén van de
onderdelen hiervan is het inrichten van een
Patiënten Adviesraad (PAR) voor het NHN. De
PAR bestaat uit een afvaardiging vanuit de 1ste
en 2de lijn en zal het bestuur en/of de
stuurgroep van het NHN voorzien van
strategisch advies.
Het voornemen is om de PAR maximaal 2 keer per jaar te laten samenkomen met specifieke
agendapunten voorgedragen door het bestuur en/of de stuurgroep van het NHN.
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