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

RTA’s IN REGIONALE APP
Voor de ziektebeelden atriumfibrilleren, hartfalen, coronairlijden
en kleplijden (specifiek aortaklepstenose) zijn de Regionale
Transmurale Afspraken (RTA’s) gereed. De RTA’s staan vermeld op
de websites van de transmurale centra en in de regionale app (RTA
ZOB).
De app RTA ZOB is te downloaden voor
tablets en smartphones, via de
AppStore (Apple) en via de Play Store
(Android). Conform de kwaliteitscyclus
van het NHN worden de RTA’s periodiek
geüpdatet.

STATUS VAN NETWERKEN BINNEN HET NHN
De zorgstandaarden voor alle ziektebeelden van het NHN zijn gereed. Dit betekent dat de
zorgstandaarden voor coronairlijden en kleplijden akkoord zijn bevonden door het specifieke netwerk.
De implementatie van de zorgstandaard voor coronairlijden en kleplijden heeft op 1 november 2018
plaatsgevonden in de ziekenhuizen in de regio Zuidoost Brabant.
Gezien alle zorgstandaarden van het NHN
gereed zijn, zijn deze
ook beschikbaar via
de website van het
NHN.

AUDITS VAN HET HF-NETWERK
Tussen juli en september 2018 zijn de audits uitgevoerd voor hartfalen in de
2de en 3de lijn. Deze audits zijn uitgevoerd na (ongeveer) 6 maanden na de
implementatie van de zorgstandaard van hartfalen. Na afloop van de audits is
een auditrapport opgesteld en aan de betrokkenen van het ziekenhuis
toegestuurd.
Uit de audits kwam naar voren dat de benodigde registraties m.b.t. de patiënt
relevante uitkomsten en initiële condities goed worden bijgehouden. Mogelijk
zijn er wel nog verdere afspraken nodig om de inclusie van hartfalen patiënten
te uniformeren en het gebruik van digitale consultatie tussen zorgaanbieders
in de 1ste, 2de en 3de lijn te verbeteren.
De audits zijn een onderdeel van de kwaliteitscyclus van het NHN. Daarbij
wordt de informatie van o.a. de audits gebruikt voor continue verbetering van
de zorgstandaard.
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