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Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van
Connect van 2018. Connect zet zich in
voor de beste zorg voor patiënten met
hart- en vaatziekten. De juiste zorg, op
de juiste plek, op het juiste moment.
We kijken terug op een succesvol tweede
kwartaal met onder andere een aantal
kick offs en twee Connect-ed
bijeenkomsten. Daarnaast zijn de
voorbereidingen om ACS te verbreden
naar pijn op de borst in volle gang. Zo
wordt op dit moment een projectplan
ontwikkeld en de LTA is in ontwikkeling.
Projectleiders Connect

Inspirerende bijeenkomst
Connect-ed ACS
Op woensdag 23 mei vond de
bijeenkomst Connect-ed ACS plaats.
Connect ACS is in 2011 gestart en de
kick-off fase is in 2016 voltooid.
Nagenoeg elke regio in Nederland heeft
een actief regionaal overleg en werkt aan
de implementatie van de regionale
afspraken.
De Connect-ed bijeenkomst stond in het
teken van het uitwisselen van
ervaringen, behaalde resultaten
presenteren en toekomstige plannen
delen. De bijeenkomst werd geopend
door Maarten Jan Cramer, projectleider
Connect ACS. Vervolgens vertelde
Adriaan Kraaijeveld (cardioloog in het
UMC Utrecht) over de implementatie van
het zorgpad ACS. Hierbij is het proces in
kaart gebracht. Dit resulteerde in een
afname in de ligduur, een eenduidig
beleid en een verbeterde routing van de
patiënt. Anne-Margreet Strijbis
(relatiemanager Harteraad) sprak over

het landelijk zorgpad ACS voor
zorgverleners en patiënten. Dit project is
een co-creatie van de Harteraad en
NVVC Connect ACS.
Hierna volgde een presentatie van Kirsti
Jakobs, kaderhuisarts hart- en
vaatziekten, waarin nieuw
onderwijsmateriaal aan bod kwam.
Hugo Willemsen (voormalig senior
verpleegkundige UMC Utrecht, nu
werkzaam bij de IGZ) gaf een
presentatie over de e-learning module
‘Leven na een hartinfarct’ voor
patiënten. De prachtige e-learning,
gemaakt door het UMC Utrecht, is
landelijk beschikbaar gemaakt (link).
Victor Umans, cardioloog in Alkmaar, gaf
overzichtelijk weer welke resultaten er
op het gebied van Connect ACS zijn
behaald in zijn regio omtrent
patiëntveiligheid en doelmatige zorg. Dit
betreft onder meer een gestroomlijnd
proces van de meldkamer-melding tot
aan de behandeling van patiënten met
een infarct in het ziekenhuis,
terugverwijzingen van patiënten naar de
huisarts en ervaring op het gebied van
telemonitoring.

Victor Umans

Daarna kwam Alexander Hilt, artsonderzoeker cardiologie, aan het woord
over ‘big data’ en de inzichten die Vektisdata kunnen bieden. Deze data kan
gebruikt worden om vragen te
beantwoorden zoals regionale verschillen
in medicijngebruik bij postinfarctpatiënten.
Vervolgens gaf Ingrid van der Gun,
programmamanager Connect, inzicht in
de plannen die er zijn om een nieuwe
programmalijn pijn op de borst op te

tuigen waarbij de nadruk ligt op het
uittesten en vervolgens pas landelijk
uitrollen.
Tot slot vertelde Paul Cremers,
programmamanager van het Nederlands
Hart Netwerk, hoe dit succesvolle
netwerk is opgezet en functioneert.
Uit handen van programmavoorzitter
Connect Petra van Pol werd aan het eind
van de bijeenkomst aan Paul Cremers
een fles champagne overhandigd, voor
het behalen van de prestigieuze Value
Based Healthcare Prize 2018.

ziekenhuizen) over palliatieve zorg en
cognitie bij hartfalen. De boodschap
daarbij was: ‘prepare for the worst, hope
for the best’.
Mirjam Harmsen, verpleegkundig
specialist hartfalen (regio Zutphen),
behandelde OSAS in relatie tot hartfalen
en besprak de hartfalenpoli zoals die in
Apeldoorn en Zutphen is georganiseerd.
Frans Rutten, huisarts-onderzoeker, gaf
zijn zienswijze op hartfalen en COPD, en
ging in op de overeenkomsten en
verschillen tussen beide aandoeningen.

Door de betrokken partijen werd de Connectintentieverklaringen getekend.

Petra van Pol feliciteert Paul Cremers met het
behalen van de Value Based Healthcare Prize 2018

Kick off Connect hartfalen
Apeldoorn-Zutphen
De regio Apeldoorn-Zutphen heeft
donderdag 31 mei 2018 tijdens de kick
off hartfalen de regionale transmurale
afspraken gepresenteerd. De cardiologen
en de huisartsen hebben succesvol dit
samenwerkingsproject uitgevoerd. In
korte tijd zijn door de regio zowel
transmurale afspraken gemaakt voor
atriumfibrilleren als voor hartfalen.
Tijdens de succesvolle kick off spraken
Egbert Koomen (cardioloog Gelre
ziekenhuizen) en huisarts Esther Tanis
(regio Zutphen) over de lokale
transmurale werkafspraken. Tanis ging
in op hartfalenzorg in Vorden tussen de
1e en de 0e lijn: het ‘Zorghuusmodel’.
Daarna sprak geriater Spies (Gelre

Zorgprofessionals in Groot Leiden
maken regionale transmurale
afspraken atriumfibrilleren
De juiste zorg op de juiste plek voor
de juiste patiënt: met dat doel
hebben cardiologen van het LUMC,
Alrijne zorggroep en
vertegenwoordigers van alle
huisartsenorganisaties regionale
transmurale afspraken voor
Atriumfibrilleren vastgelegd. Deze
afspraken gelden voor de regio
Groot Leiden; ofwel Zuid-Holland
Noord en Haaglanden.
Tijdens de inspirerende en energieke
kick off voor AF van 18 juni jl., met een
zeer hoge opkomst (>170 mensen), is
deze regio opgenomen binnen het
Connect programma.
Na het inhoudelijke- en procesmatige
programma over de regionale
transmurale afspraak werd tijdens de
kick-off door alle betrokken partijen de
Connect-intentieverklaring getekend.
Voor het eerst in de geschiedenis van
Connect tekende een zorgverzekeraar
mee. Zorg en Zekerheid wil door het
mede ondertekenen van de

intentieverklaring laten zien het project
te ondersteunen en de juiste zorg op de
juiste plek te willen stimuleren en
daaraan mee te werken. Met de
intentieverklaring spreken alle partijen
uit om de gemaakte afspraken in de
praktijk te brengen.

Drs. Rolf Boot (bestuurslid HONK huisartsenzorg),
drs. Marlies Uithoven (bestuurslid HKN Huisartsen),
drs. Petra van Pol (projectleider Connect Hartfalen)
en dr. Jan van Ramshorst (cardioloog Noordwest
Ziekenhuisgroep) met de intentieverklaring.
Van links naar rechts: Serge Trines (cardioloog
LUMC), Charles Kirchhof (cardioloog Alrijne
zorggroep), Geert Jan Geersing (huisarts en Julius
Centrum), Martin Hemels (projectleider Connect
AF), Marieke Pronk (senior inkoper ziekenhuiszorg
Zorg en Zekerheid), Huug van Duijn (kaderhuisarts
hart- en vaatziekten), Paul Smits (kaderhuisarts
hart- en vaatziekten) en Michiel Nijland (manager
cure Zorg en Zekerheid).

Kick off Connect hartfalen regio
Alkmaar Den Helder
In de regio Alkmaar en Den Helder
hebben de vakgroep Cardiologie van
Noordwest Ziekenhuisgroep en de
huisartsenorganisatie HONK en HKN
afspraken gemaakt rondom de zorg voor
patiënten met hartfalen. Uitgangspunt is
een optimale en naadloos systeem van
zorg, waarbij het niet uitmaakt waar de
patiënt zijn eerste diagnose van
hartfalen krijgt. Een goede afstemming
en samenwerking tussen de
verschillende zorgverleners met als doel
de best mogelijke zorg te leveren.
Kortom Connect Hartfalen.
Op woensdag 4 juli vond de kick-off
Connect Hartfalen regio Alkmaar en Den
Helder plaats. In Schagen hebben
vertegenwoordigers van de drie
organisaties hun handtekening gezet
onder de intentieverklaring ‘Connect’.
Het verwijzen en terugverwijzen van
patiënten met hartfalen gaat nu
plaatsvinden volgens vastomlijnde
afspraken. Daarnaast zijn er afspraken
gemaakt rondom de scholing op het
gebied van Hartfalenzorg.

Connect-ed transmurale bekostiging
Bij Connect komen regelmatig vragen
binnen over transmurale bekostiging.
Daarom heeft Connect besloten dit
thema uit te diepen en een Connect-ed
te organiseren. Hiertoe heeft Connect de
samenwerking met BBC en FMS gezocht.
Tijdens deze zeer inspirerende
bijeenkomst is stil gestaan bij de
taskforce zorg op de juiste plek (ZOJP).
Deze taskforce heeft een rapport
uitgebracht wat er nodig is en moet
worden opgepakt om ZOJP van de grond
te krijgen. De aanbevelingen zijn
meegenomen in het landelijke
hoofdlijnenakkoord.
Er is uitvoerig ingegaan op de stand van
zaken ten aanzien van
bekostingsproblemen in de eerste en
tweede lijn. Daarnaast zijn
succesfactoren aan bod gekomen die
daarbij komen kijken, zoals het op tijd
betrekken van de zorgverzekeraar.
Vervolgens hebben twee Connect-regio’s
gesproken hoe het hen gelukt is om
financiering voor hun transmurale
projecten geregeld te krijgen. De
sprekers gingen in op de knelpunten die
zij tegenkwamen, welke lessen zij
hebben getrokken en het uiteindelijke
resultaat. Het einde van de avond stond
in het teken van een workshop, waarbij
het maken van een business case
centraal stond. Het was een informatieve
avond waarbij de knelpunten bij

transmurale bekostiging zijn
geïnventariseerd en besproken.
Vervolgstappen in deze worden
geformuleerd en Connect zal dit
onderwerp blijven oppakken.
Het volledige verslag volgt binnenkort.
Presentatie FMS
Op 21 juni heeft Maarten-Jan Cramer bij
de raad Beroeps Belangen Commissie
van de federatie een presentatie
gegeven over Connect. De NVVC is een
van de weinige beroepsverenigingen
waar transmurale
samenwerking/netwerkzorg wordt
gestimuleerd door de beroepsvereniging.
Uitbreiding projectgroepen Connect
Vanuit de juniorkamer van de NVVC zijn
drie leden gekomen die zich aansluiten
bij de projectgroepen van Connect:
- Andrea Bochem (AF)
- Marlieke Haeck (HF)
- Admir Dedic (ACS/POB)
Daarnaast komt Christine Greb
(kaderhuisarts) de projectgroep HF
versterken.
Tot slot is de projectgroep ACS/POB
versterkt met de komst van: Tobias
Bonten (huisarts i.o. en onderzoeker
LUMC), Paul van Dijkman (cardioloog
HMC) en Roderik Kraaijenhagen
(cardioloog).
Het Connect team heet iedereen
welkom!
Registratie atriumfibrilleren van
start in samenwerking met de NHR
Dit voorjaar is de pilotfase de Dutch-AF
registratie opgestart in de eerste 5
Connectregio’s.
NHR registratie hartfalen
Er is goed nieuws omtrent de NHRregistratie hartfalen: er is een oproep
gedaan om deel te nemen in de
registratiecommissie. Aanmelden is
mogelijk tot 14 september 2018. Meer
informatie is te vinden in de NVVC
nieuwsbrief van 23 augustus 2018.

Pilot kick off Connect kleplijden
tijdens symposium Nederlands Hart
Netwerk
Op woensdag 19 september 2018
organiseert het Nederlands Hart Netwerk
haar jaarlijks symposium. Dit jaar is het
thema van het symposium: transmurale
zorg voor hartpatiënten in Zuidoost
Brabant.
Gedurende het symposium vindt ook de
eerste kick off Connect Kleplijden (pilot)
plaats. Deze nieuwe programmalijn
binnen Connect wordt gestart in de regio
Zuidoost Brabant. Zuidoost Brabant
heeft als eerste regio in Nederland
transmurale afspraken voor kleplijden
ontwikkeld. We nodigen u van harte uit
voor deze primeur.
Het volledige programma van het
symposium en de kick off vindt u hier.
U kunt zich inschrijven via deze link.
NHR-Connect congres
Op woensdag 28 november 2018 vindt
het NHR-Connect congres plaats in
Utrecht. Binnenkort volgt de uitnodiging.
U bent van harte welkom.
Op de agenda
7-9-2018: Nationaal Hartklep Awareness
Symposium
19-9-2018: 1e kick off Connect pilot
kleplijden, Nederlands Hart
Netwerk/regio Zuidoost Brabant
28-9-2018 Nationale hartfalendag
1 en 2-11-2018: najaarscongres NVVC
28-11-2018: NHR-Connect congres
(uitnodiging en inschrijving volgt)
Tot slot….
Heeft u ideeën of opmerkingen voor
Connect? U kunt terecht bij Ingrid van
der Gun (programmamanager Connect)
of bij Claudia van Gaalen
(programmamedewerker Connect) via
connect@nvvc.nl

