NEDERLANDS HART NETWERK
1STE NIEUWSBRIEF
In de nieuwsbrief informeren we u periodiek over de doelen, resultaten en
nieuwe initiatieven van het Nederlands Hart Netwerk.

WAT IS HET NEDERLANDS HART NETWERK?
Het Nederlands Hart Netwerk is een samenwerkingsverband tussen
ste
de
de
zorgprofessionals van de 1 , 2 en 3 lijn in de regio Brabant Zuidoost. De
ambitie van het Nederlands Hart Netwerk is om de aantoonbaar hoogste
patiëntwaarde te bieden voor patiënten met een hartaandoening. De betrokken
zorgprofessionals proberen deze ambitie te realiseren door gezamenlijk de
volledige zorgketen op een optimale en uniforme wijze te organiseren.
Binnen het Nederlands Hart Netwerk worden uniforme zorgstandaarden
ste de
de
ontwikkeld en geïmplementeerd door zorgprofessionals uit de 1 , 2 en 3 lijn.
Deze aanpak is gebaseerd op de Value Based Healthcare methode. Daarnaast
worden wetenschappelijk onderbouwde kwaliteitsindicatoren gebruikt om de
kwaliteit van zorg te bepalen en (indien nodig) te verbeteren. Op deze manier
kan de beste kwaliteit van zorg worden geboden tegen de laagste kosten. Om
de resultaten van het Nederlands Hart Netwerk transparant te houden worden
de bevindingen vermeld in publicaties en presentaties.

NETWERKEN BINNEN HET NEDERLANDS HART NETWERK
Sinds het complementeren van het bestuur van het Nederlands Hart Netwerk in 2013 zijn diverse netwerken
m.b.t. hartaandoeningen geïnitieerd. Operationeel zijn inmiddels het:
- netwerk Atriumfibrilleren;
- netwerk Hartfalen;
- netwerk Acuut Coronair Syndroom.
In 2015 heeft dit geleid tot de certificering van het netwerk Atriumfibrilleren middels NVVC Connect.
Aan het netwerk Atriumfibrilleren is, naast de ontwikkeling van het netwerk, een promotietraject verbonden om
de resultaten van de gekozen aanpak wetenschappelijk te evalueren. De eerste gegevens laten zien dat tot
maart’16 444 patiënten zijn geïncludeerd binnen de betrokken ziekenhuizen (gemiddelde leeftijd is 69 jaar en
57% is mannelijk). Gedurende het onderzoek zal getoetst worden of de duidelijke uitleg, volledigheid van de
anamnese, risicostratificatie en gestructureerd beleid resulteert in minder klachten voor de patiënten en een
afname van de ziekenhuisopnames bij de patiëntgroep.

1STE SYMPOSIUM NEDERLANDS HART NETWERK
Op woensdag 14 september 2016 wordt het symposium van het Nederlands Hart Netwerk georganiseerd in de
HIGH TECH CAMPUS in Eindhoven van 18.00 tot 22.00 uur. Het symposium wordt georganiseerd voor
cardiologen, huisartsen en verpleegkundig specialisten uit de regio Brabant Zuidoost, patiëntenorganisaties,
zorgverzekeraars, de lokale en nationale overheid en andere geïnteresseerden. Tijdens het symposium
presenteren diverse zorgprofessionals hoe nieuwe vormen van samenwerking binnen de gezondheidszorg gaan
bijdragen aan de verdere verbetering van de kwaliteit van zorg.
Er zijn géén kosten verbonden aan het volgen van het symposium en er is accreditatie aangevraagd. Voor
deelname verzoeken wij u zich in te schrijven via onze congrespagina:

www.nederlandshartnetwerksymposium.nl

