DE

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

EVALUATIE NHN
Net als vorig jaar evalueren we graag de aanpak en het beleid van
het NHN om de organisatie verder vorm te kunnen geven. Vandaar
dat we alle betrokkenen van het NHN vragen om een korte online
vragenlijst (12 stellingen) in te vullen. Voor het einde van het jaar
zal deze digitale vragenlijst aan u worden gestuurd (via email).
Daarbij verzoeken we u om de vragenlijst in te vullen.

STATUS VAN NETWERKEN BINNEN HET NHN
Voor het netwerk hartfalen is de verwachting dat de RTA in december 2017 wordt afgerond en
vervolgens de implementatie begin 2018 zal volgen. Het HF-boek met alle benodigde informatie zal op
(korte) termijn online beschikbaar zijn. De ontwikkeling van de zorgstandaarden voor coronairlijden en
kleplijden zijn volop in ontwikkeling, zoals ook in onderstaande figuur zichtbaar is.
De verwachting is dat beide
standaarden
medio
2018
worden afgerond en vervolgens
worden
geïmplementeerd.
Voor kleplijden wordt dit de
eerste transmurale afspraak
voor kleplijden in Nederland.

AUDIT AF-NETWERK
In september/oktober 2017 zijn de audits uitgevoerd voor het AF-netwerk binnen de 4 ziekenhuizen in
de regio Zuidoost Brabant door het auditteam van het NHN. Gedurende de audit is bekeken of de
implementatie van de zorgstandaard van AF op de juiste manier is uitgevoerd. Op basis van de
resultaten kunnen we concluderen dat de kwaliteitsindicatoren binnen de 4 ziekenhuizen boven de
gestelde norm scoren. Daarnaast zien we dat de resultaten van de patiënt relevante uitkomsten een
positieve trend laten zien. In vergelijking met voorgaande studies, is er een afname van het aantal
hospitalisaties, ernstige bloedingen en CVA’s/TIA’s zichtbaar. Op basis van de eerste resultaten worden
verbeteringen aan de zorgstandaard voor atriumfibrilleren aangebracht en wordt de (verbeterde)
zorgstandaard opnieuw geïmplementeerd.

PILOT STUDIE MYDIAGNOSTICK
In oktober 2017 is, samen met de zorggroepen in de regio Zuidoost Brabant, een pilot gestart voor
vroeg detectie van atriumfibrilleren middels de MyDiagnostick. In 4 praktijken wordt de screening
uitgevoerd bij de patiënten die het CVRM en Diabetes Mellitus spreekuur bezoeken. Indien de
MyDiagnostick een ritmestoornis detecteert ontvangt de cardioloog een ECG om atriumfibrilleren uit
te sluiten of te bevestigen. Momenteel zijn +/- 900 patiënten gescreend met de MyDiagnostick. Hierbij
werd 48 keer een ritmestoornis gedetecteerd, waarbij 5 nieuwe gevallen zijn bevestigd door de
cardioloog. Na afloop van de pilot (januari 2018) zal een beslissing worden gemaakt voor regionale
uitrol voor het project met de MyDiagnostick.
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