Nieuwsbrief Connect
Q4 - 2018
Voor u ligt de derde nieuwsbrief van
Connect en de laatste
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
mooi en inspirerend
jaar! Tot in 2019!
Met hartelijke groet,
Het Connect team

Projectleiders Connect
Dutch-AF
Dutch-AF vordert gestaag, met de eerste
pilotregio’s hebben we in 2018 reeds
1000 patiënten geïncludeerd. Inmiddels
is er de gelegenheid voor nieuwe regio’s
om aan te sluiten en zodoende tot de
gewenste inclusie van 6000 patiënten te
komen eind 2020. Enkele regio’s hebben
zich hiervoor ook reeds aangemeld.
Begin december heeft de eerste
bijeenkomst plaatsgevonden van de
AF-registratie commissie bestaande uit
vertegenwoordigers van de
deelnemende regio’s. In deze commissie
wordt onder andere de voortzetting van
de AF-registratie, na aﬂoop van het
Dutch-AF onderzoeksproject, in
samenwerking met de NHR besproken.

Nieuw project: Leidraad zorgproces

Pijn op de borst
Begin 2019 start een Connect
projectgroep met de ontwikkeling van
een Leidraad zorgproces pijn op de
borst. Dit project wordt mogelijk
gemaakt door de Stichting
Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten
(SKMS).
De Connect programmalijn ACS wordt in
2019 verbreed naar Pijn op de borst. Er
wordt een projectgroep ingesteld waarin
cardiologen, (kader)huisartsen en de
Harteraad samenwerken om te komen
tot een beschrijving van het zorgproces
voor patiënten met pijn op de borst.
Onderdelen van deze leidraad zijn
risico-stratiﬁcatie, diagnostiek,
behandeling en doorverwijzing. Een
bijbehorend dataplan wordt daarbij
ontwikkeld en zal gegevens over de
kwaliteit van zorg verzamelen,
PROMs/PREMs en kosten van zorg.
Connect is vervolgens voornemens deze
leidraad in een aantal regio's, met
ondersteuning van het Connect-team, te
testen. Na de testperiode volgt een
analyse en evaluatie. Op basis van deze
evaluatie zal de leidraad geoptimaliseerd
worden en zal middels de
Connect-regio's dit uitgerold kunnen
worden.
Pilot kick oﬀ kleplijden Connect
tijdens 3e symposium Nederlands
Hart Netwerk
Woensdag 19 september 2018 heeft het
3e symposium van het Nederlands Hart
Netwerk (NHN) plaatsgevonden in de
High Tech Campus in Eindhoven. Mede
door de grote belangstelling (meer
dan 300 aanwezigen) waren de
voorwaarden voor een inspirerende
avond ruim aanwezig. Gedurende het
symposium werden zowel plenaire-als
parallelsessies georganiseerd, waarbij
o.a. aandacht was voor de scholing voor
atriumﬁbrilleren en hartfalen en
presentaties over transmurale
projecten van het NHN.
Dit tezamen heeft naar mening van de

aanwezigen geresulteerd in een
inspirerende en informatieve
bijeenkomst. Uit de evaluatie blijkt dat
de aanwezigen het symposium
waarderen met een 7,8 en werd de
inhoud van de parallelsessies
aangemerkt als ‘interessant’ en ‘een
goede aanvulling van de huidige kennis’.
Daarnaast wordt het NHN geassocieerd
met ‘innovatie’ (7,9), ‘kwaliteit’ (8,0) en
‘samenwerking’ (8,3).
Tijdens het symposium vond ook de
pilot kick-oﬀ plaats van
Kleplijden-Connect, waarbij de eerste
transmurale afspraak omtrent
aortaklepstenose in Nederland werd
gepresenteerd door zowel een huisarts,
cardioloog en thoraxchirurg.

Connect is onderdeel van de
Nederlandse Vereniging voor
Cardiologie waarin programmalijnen
zijn gedeﬁnieerd waarvoor
samenwerking tussen zorgaanbieders
essentieel is. Het NHN heeft voor de
veel voorkomende hartaandoeningen
zorgstandaarden ontwikkeld waarbinnen
patiënt relevante uitkomsten gemeten
en verbeterd worden, mede op basis van
gestandaardiseerde transmurale
processen die continu geëvalueerd en
doorontwikkeld worden.
Onderstaand worden enkele foto’s van
het symposium van het NHN getoond.
Voor een volledige impressie verwijzen
we u door naar de website:
www.nederlandshartnetwerk.nl
Op de website vindt u ook het
krantenartikel over het NHN in het

Eindhovens Dagblad en interviews in
tijdschrift Skipr/Qruxx en Zorgvisie.
Proefschrift Karen Mol
Improvements in acute coronary
syndrome diagnosis: focus on
pre-hospital management:

De European
Society of Cardiology guidelines geven
speciﬁeke aanbevelingen ten aanzien
van de doorlooptijden tot reperfusie van
patiënten met acuut coronair syndroom
(ACS) en in het bijzonder ST-elevated
myocardial infarction patiënten. Deze
doorlooptijden worden tot nu toe niet
gehaald. In mijn proefschrift laat ik zien
dat deze wel gehaald kunnen worden
met het start van een regionaal
percutaan coronair interventie centrum
en een werkgroep van alle (para-)medici
die betrokken zijn bij patiënten met ACS.
Alle patiënten met pijn op de borst
verwijzen naar het ziekenhuis is echter
niet haalbaar. Slechts 25% van de
patiënten die verwezen worden naar het
ziekenhuis met pijn op de borst heeft
daardwerkelijk ACS. Deze excesieve
verwijzingen geven een forse belasting
op de eerste hulp. Deze patiënten
dragen daarnaast alle risico’s van de
extra onderzoeken, zonder de baten. Met
alleen anamnese en lichamelijk
onderzoek kun je echter geen verschil
maken tussen patiënten met en zonder
ACS.

LUMC), Paul van Dijkman (cardioloog
HMC) en Roderik Kraaijenhagen
(cardioloog).
Het Connect team heet iedereen
welkom!

Op de agenda
In mijn proefschrift hebben wij bij de
huisartsen op de huisartsenpost de
HEART score geïntroduceerd met behulp
van een point-of-care troponine tester.
Ondanks dat dit slechts een pilot was,
suggereert onze studie dat de HEART
score de verwijzingen naar de eerste
hulp van patiënten zonder ACS kunnen
verlagen en daarbij de risico's van
overdiagnostiek en overbehandeling,
zonder patiënten met ACS te missen.

15 januari 2019
Kick-oﬀ NVVC Connect Hartfalen en
Atriumﬁbrilleren - De rol van
netwerkzorg in onze regio!

Lees meer
Kick-oﬀ NVVC Connect Hartfalen
Donderdag 14 februari 2019 - Uden

Tot slot….

Voorstellen en vacature
Claudia van Gaalen heeft het Connect
team verlaten in december. Er is snel
opvolging gevonden.
Esther Beels ondersteunt het team
totdat de vacature van Vacature

projectcoordinator/programma ondersteuner
Connect vervuld is. Voor meer informatie
over de vacature: ivandergun@nvvc.nl
https://www.nvvc.nl/Vereniging%20-%20
bestuur/vacatures
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

Heeft u ideeën of opmerkingen voor
Connect? U kunt terecht bij Ingrid van
der Gun (programmamanager Connect)
of bij Esther Beels
(programmamedewerker Connect) via
connect@nvvc.nl

