DE

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

EVALUATIE NEDERLANDS HART NETWERK
Eind december 2016 is aan alle betrokkenen van het NHN een
online vragenlijst verstuurd. Door het beantwoorden van 12
stellingen heeft het NHN informatie ontvangen om de organisatie
verder vorm en richting te geven. In totaal hebben 49 personen de
vragenlijst ingevuld (41%). De gemiddelde score op de stellingen is
een 7,4. Het NHN wordt gezien als een toonaangevend initiatief
(7,6), een organisatie waar behoefte aan is (7,6) en een organisatie
die de potentie heeft om de kwaliteit van zorg voor patiënten met
een hartaandoening te optimaliseren (7,9). Het laagste werd
gescoord op het verstrekken van informatie over de activiteiten en
resultaten van het NHN (6,7). Hier zal de komende periode meer
aandacht aan worden besteed.

STATUS VAN NETWERKEN BINNEN HET NHN
Binnen het NHN gaat vanaf februari 2017 het kleplijden netwerk van start, waarbij de cardiologen uit
de 4 ziekenhuizen uit de regio Brabant Zuidoost betrokken zijn (Jeroen Lammers, Simone Kuijpers, Stijn
de Ridder en Jan-Melle van Dantzig). Op korte termijn zullen ook de huisartsen aansluiten bij het
netwerk kleplijden. Het atriumfibrilleren netwerk is al ver gevorderd en zal in februari 2017 het laatste
onderdeel van de uniforme zorgstandaard afronden (de audit en de RTA). Vervolgens zal de uniforme
zorgstandaard worden geïmplementeerd. Binnen het hartfalen netwerk zijn de uniforme definitie, de
uitkomstindicatoren, de initiële condities en het zorgproces in kaart gebracht. In de komende
bijeenkomst zullen de protocollen (tussen de 1ste, 2de en 3de lijn) worden afgestemd. De betrokkenen
(o.a. cardiologen, huisartsen, huisartsenpost en ambulancedienst) in het coronairlijden netwerk zullen
de komende periode m.n. richten op het in kaart brengen (en afstemmen) van het zorgproces voor
patiënten met coronairlijden.

PROJECT CARE4HEARTS
De intentie is om binnen het hartfalen netwerk te starten met een nieuw project, genaamd
‘Care4Hearts’. Het doel van het project ‘Care4Hearts’ is om de heropnames binnen 30 dagen van
patiënten met hartfalen te reduceren (door interventies toe te passen vóór het ontslag uit het
ziekenhuis, gedurende het ontslag uit het ziekenhuis en in de thuissituatie). Voor de ontwikkeling en
implementatie van het project ‘Care4Hearts’ werkt het NHN samen met de huisartsen in de regio
Brabant Zuidoost en Roche Diagnostics. Daarnaast wordt ook Zorgverzekeraar CZ betrokken om te
onderzoeken of er een afname van de zorgkosten plaatsvindt door de gehanteerde aanpak.
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