Bijeenkomst AF-Connected
Atriumfibrilleren ketenzorg in NoordNederland: Verleden, Heden en Toekomst
Voor huisartsen (i.o), cardiologen (i.o.), praktijkondersteuners,
praktijkverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten

Maandag 19 februari 2018

Hampshire Hotel – Plaza Groningen

Inleiding
In onze regio bestaat sinds 2015 het ketenzorgproject Atriumfibrilleren
waar huisartsen aangesloten bij de GHC, de cardiologen in het Martini
Ziekenhuis, van Nij Smellinghe, het Ommelander Ziekenhuis
Groningen, de Treant groep (Stadskanaal) en het Universitair Medisch
Centrum Groningen aan deelnemen. Van alle huisartspraktijken die zijn
aangesloten bij de GHC (totaal 261 van de 280 huisartsen in Noord
Drenthe en Groningen), doet nu ongeveer 60% mee en ook de
huisartsen van Gezondheidscentrum Lewenborg in Groningen
participeren in de samenwerking. We kunnen nu de eerste resultaten
van dit project delen met de betrokken huisartsen, cardiologen en
praktijkverpleegkundigen maar ook met huisartsen en cardiologen die
in de toekomst zouden willen aansluiten.
Inhoud
In korte voordrachten wordt ingegaan op de totstandkoming en
motivatie om dit gezamenlijke project van eerste en tweede lijn op te
zetten. De speerpunten van het project en de scholingen verbonden
aan het project worden besproken. De eerste resultaten worden
geëvalueerd vanuit medisch en patiëntperspectief en er wordt
ingegaan op de toekomst van dit project. Waar zijn nog verbeteringen
door te voeren en hoe blijft dit project passen binnen het veranderend
zorglandschap?
Doelstelling
De deelnemer kent de achtergrond, de inhoud en de eerste resultaten
van het ketenzorgproject Atriumfibrilleren.

Programma
17.30 uur

Ontvangst met soep en broodjes

18.15 uur

Welkom – Michiel Rienstra, cardioloog UMCG

18.20 uur

Connect AF landelijk en in het bijzonder Dutch-AF –
dr. M.E.W. Hemels, cardioloog en voorzitter NVVC AF
CONNECT

18.25 uur

Totstandkoming van AF ketenzorg –
Frank Beltman, huisarts en medisch adviseur GHC

18.40 uur

Protocol en scholing van AF ketenzorg –
Derk Jan Drenth, huisarts

19.00 uur

Patiëntperspectief AF ketenzorg – een patiënt met AF

19.20 uur

Evaluatie van AF ketenzorg in afgelopen jaren –
Robert Tieleman, cardioloog Martini Ziekenhuis

19.40 uur

Toekomst van AF ketenzorg en regionale samenwerking
– Michiel Rienstra, cardioloog UMCG

20.00 uur

Tekenen van de Connected intentieverklaring

20.05 uur

Afsluiting met een drankje

Naam:

Bijeenkomst AF-Connected Atriumfibrilleren ketenzorg in Noord-Nederland:
Verleden, Heden en Toekomst

Datum:

Maandag 19 februari 2018

Tijd:

18.15-20.05 uur (ontvangst v.a. 17.30 uur met
soep en broodjes)

Doelgroep:

Huisartsen (i.o), cardiologen (i.o.),
praktijkondersteuners, praktijkverpleegkundigen
en verpleegkundig specialisten

Organisatie:

ELANN in opdracht van de GHC en AF CONNECT

Locatie:

Hampshire Hotel – Plaza Groningen, Laan Corpus
den Hoorn 300, 9728 JT Groningen

Sprekers:

Zie het programma

Accreditatie:

2 punten worden aangevraagd voor cardiologen
(NVVC), huisartsen (ABC1), verpleegkundig
specialisten (VSR), praktijkverpleegkundigen
(V&V) en praktijkondersteuners (NVvPO en
Register Zorgprofessionals)

Prijs:

Gratis

Aanmelding:

Uiterlijk 29 januari 2018 via www.elannnascholingen.nl.

Inlichtingen:

ELANN t.a.v. Karen Diephuis

: 050-3666442
 : k.diephuis@elann.nl

De annuleringsvoorwaarden vindt u op onze website.

