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

IMPLEMENTATIE AF-NETWERK
De huisartsen, cardiologen en verpleegkundigen binnen het
atriumfibrilleren (AF) netwerk hebben de 5 sessies van het NHN
doorlopen. Dit betekent dat de uniforme zorgstandaard voor
atriumfibrilleren gereed is. In februari 2017 is gestart met de
implementatie van de uniforme zorgstandaard voor
atriumfibrilleren binnen de ziekenhuizen in de regio Zuidoost
Brabant. De implementatie binnen de 1ste lijn zal spoedig volgen.
Momenteel wordt de RTA voor atriumfibrilleren afgerond, welke
vervolgens ter vaststelling wordt voorgelegd aan de directie van de
zorggroepen en het bestuur van het NHN.

STATUS VAN NETWERKEN BINNEN HET NHN
In het hartfalen (HF) netwerk wordt de laatste hand gelegd aan de protocollen en worden de procesen structuurindicatoren voor hartfalen beschreven. De betrokkenen in het coronairlijden (CL) netwerk
zijn bezig met het in kaart brengen van het zorgproces in zowel de 1ste, 2de en 3de lijn. Hierbij wordt ook
rekening gehouden met het zorgpad van de ambulancedienst. Op 23 februari 2017 is het kleplijden (KL)
netwerk gestart met de ontwikkeling van de uniforme zorgstandaard. De eerste stap zal zijn om de
heldere definitie, de initiële condities en de uitkomstindicatoren met elkaar af te stemmen.

NHN LINKEDIN PAGINA
De NHN LinkedIn pagina is live gegaan. Door het NHN te volgen via LinkedIn blijft u op de hoogte van
de laatste ontwikkelingen. U kunt het NHN volgen door binnen uw eigen LinkedIn pagina het
‘Nederlands Hart Netwerk’ te zoeken (middels de zoekfunctie). Vervolgens klikt u op ‘volgen’.

SAVE THE DATE: SYMPOSIUM NHN 2017
Dit jaar zal het symposium van het NHN georganiseerd worden op woensdag 20 september 2017 (van
18.00 tot 22.00 uur) in het Evoluon te Eindhoven. Het zal wederom een inspirerende avond worden
met voordrachten van diverse betrokkenen van het NHN. Het thema van het symposium in 2017 is:
‘New results of the Netherlands Heart Network’. Binnenkort ontvangt u meer informatie over het
symposium van het NHN. Accreditatie voor deelnemers zal worden aangevraagd.
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