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

HF REGISTRATIE
Het NHN neemt deel aan de hartfalen (HF) registratie. Met de HF
registratie wordt een nationale database opgesteld met patiënt
relevante uitkomsten en initiële condities van HF-patiënten. De HF
registratie is een initiatief van de Nederlandse Hart Registratie.
Door deelname aan deze nationale registratie kan het NHN de
effectiviteit van het HF-netwerk toetsen en de gegevens
benchmarken met overige regio’s in Nederland. Naar verwachting
zijn de eerste resultaten in het najaar van 2019 bekend.

KWALITATIEF ONDERZOEK NHN
Eind 2018 is een korte online vragenlijst rondgestuurd aan alle
betrokkenen van het NHN. In de vorige nieuwsbrief zijn hiervan de
resultaten getoond. Hoewel de resultaten positief waren en een stijgende
lijn laten zien met de voorgaande jaren, worden dit jaar enkele
verdiepende interviews uitgevoerd. Dit betekent dat in april 2019 enkele
stakeholders van het NHN (o.a. trombosedienst, apothekers,
ambulancedienst, kaderhuisartsen, thuiszorg en diagnostisch centrum)
worden geïnterviewd. Hierbij worden zowel organisaties die bekend zijn
met het NHN en minder bekend zijn met het NHN benaderd. Op basis van
de resultaten van de interviews kunnen binnen de organisatie van het NHN
verbeteringen worden doorgevoerd om stakeholders nog beter te
betrekken bij de activiteiten van het NHN en nog beter informeren over de
aanpak en resultaten van het NHN. De verwachting is dat de eerste
resultaten van deze interviews in mei 2019 bekend zullen zijn.

SYMPOSIUM NHN 2019
Ook dit jaar organiseert het NHN het jaarlijkse symposium. In
2019 zal het symposium plaatsvinden op dinsdag 8 oktober
2019 van 18.00 tot 22.00 uur. De doelgroep voor het symposium
zijn huisartsen, cardiologen, praktijkondersteuners, nurse
practitioners, verpleegkundigen, zorgmanagers, bestuurders in
de zorg, zorgverzekeraars, patiëntorganisaties, ketenpartners
en alle overige geïnteresseerden. De locatie van het symposium
en het definitieve programma zal medio juni 2019 bekend zijn.
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