8STE NIEUWSBRIEF
In de nieuwsbrief informeren we u periodiek over de doelen, resultaten
en nieuwe initiatieven van het Nederlands Hart Netwerk (NHN).

SYMPOSIUM NHN
Woensdag 20 september 2017 heeft het 2de symposium van het NHN plaatsgevonden in het Evoluon te
Eindhoven. Mede door de grote belangstelling (+/- 225 aanmeldingen) waren de voorwaarden voor een
inspirerende avond meer dan aanwezig. Gedurende het symposium zijn de eerste resultaten van het NHN
gepresenteerd. Daarnaast gaf oud topschaatser Carl Verheijen zijn visie op de gezondheidszorg en presenteerde
Maarten Klomp de aanpak van het kwaliteits-en datamanagement in de 1ste lijn. Vervolgens vond een
interessante paneldiscussie plaats met uiteenlopende stellingen.
Dit tezamen heeft naar mening van de aanwezigen geresulteerd in een inspirerende en informatieve
bijeenkomst. Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers het symposium van het NHN waarderen met een 8,1.
Daarnaast wordt het Nederlands Hart Netwerk sterk geassocieerd met ‘innovatie’ (8,1), ‘kwaliteit’ (8,2),
‘samenwerking’ (8,4) en ‘een toonaangevende organisatie’ (8,1).

EERSTE REGIO MET ALLE NVVC-CONNECT CERTIFICATEN
Gedurende het symposium vond ook het hartfalen-Connect plaats, waarbij de regio Zuidoost Brabant de eerste
regio in Nederland is waar alle 3 de programmalijnen van NVVC-connect (atriumfibrilleren, coronairlijden en
hartfalen) operationeel zijn. Vandaar dat de regio Zuidoost Brabant, als innovatief Value Based Healthcare
netwerk, door de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) wordt gezien als een best-practice in
Nederland. Connect is onderdeel van de NVVC waarin 3 programmalijnen zijn gedefinieerd waarvoor
samenwerking tussen zorgaanbieders essentieel is. Het NHN heeft voor de 3 veel voorkomende aandoeningen
zorgstandaarden ontwikkeld waarbinnen voor patiënt relevante uitkomsten gemeten en verbeterd worden,
mede op basis van gestandaardiseerde transmurale processen die continu geëvalueerd en doorontwikkeld
worden.
Onderstaand worden enkele foto’s van het symposium van het NHN getoond (incl. de ondertekening van
hartfalen-Connect). Voor een volledige impressie verwijzen we u door naar onze website:
www.nederlandshartnetwerk.nl Op de website vindt u ook het krantenartikel over het NHN in het Eindhovens
Dagblad en het artikel over het NHN in het tijdschrift Kwaliteit in de Zorg.
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