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

VALUE BASED HEALTHCARE PRIZE 2017
Vanwege de progressie van het afgelopen jaar en de innovatieve
kijk op de organisatie van de gezondheidszorg is het NHN
genomineerd voor de Value Based Healthcare prize 2017. Het
NHN bevond zich hiermee in een select gezelschap van o.a.
Santeon ziekenhuizen en Diabeter. In nummer 6 van Zorgvisie is
een kort interview hierover met het NHN vermeld.

STATUS VAN NETWERKEN BINNEN HET NHN
Sinds 1 mei 2017 werken de 4 ziekenhuizen in de regio Brabant Zuidoost op dezelfde wijze voor de
aanpak van atriumfibrilleren. Het AF-boek met alle benodigde informatie zal op korte tijd (online)
beschikbaar zijn. De verwachting is dat de zorgstandaard voor hartfalen voor de zomervakantie gereed
zal zijn. De implementatie van de zorgstandaard is gepland voor september 2017. Daarnaast zijn het
coronairlijden- en kleplijden netwerk nog volop bezig met de ontwikkeling van de zorgstandaard. Naar
verwachting zullen deze medio 2018 worden afgerond.

AUDIT AF-NETWERK
De audits voor het AF-netwerk zullen plaatsvinden in september – oktober 2017. Het auditteam van
het NHN zal gedurende de audit nagaan of de implementatie is uitgevoerd zoals is afgesproken binnen
het AF-netwerk.

DENKTANK ZORGVERZEKERAARS
Om Value Based Healthcare volledig te implementeren is naast het meten van voor patiënten relevante
uitkomsten van belang dat ook de kosten die gemaakt worden gestructureerd in beeld worden
gebracht. Vandaar dat het NHN gestart is met een denktank, samen met zorgverzekeraars CZ, Achmea
en Menzis, om ook de zorgkosten voor de specifieke ziektebeelden inzichtelijk te maken. Daarnaast
wordt met de zorgverzekeraars onderzocht wat een mogelijk bekostigingsmodel is voor de hartzorg in
de regio Brabant Zuidoost.

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’. Meer informatie over het symposium én de registratie
voor het symposium vindt u op: https://www.nederlandshartnetwerksymposium.nl/
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