Connect algemeen
Connect
U leest de nieuwsbrief van NVVC Connect. Dit programma van de NVVC vraagt aandacht
voor de organisatie en het proces (zowel lokaal, regionaal als landelijk) van de behandeling
van ACS, AF en HF.
Personele bezetting
Per januari heeft Marjolein Fermie de taken van de projectcoördinator op zich genomen. Zij
doet dit op een ad interim basis. Marjolein werkte onder meer als Projectleider Verwijsbeleid.
Dit project focust op afstemming tussen de eerste en tweede lijn.
Voor het project ACS Fase II, het vervolg op Connect ACS, heeft Trudy Dispa NVVC
Connect versterkt. Trudy is een ervaren projectmanager en was tevens projectleider van
Meetbaar Beter in het UMCU.
Per januari is Dunja Willemsen als secretaresse aangesteld bij NVVC Connect. Dunja is
bekend met de NVVC. Dunja beheert de mailbox voor Connect (connect@nvvc.nl).
Programma
Connect is gegroeid van een project naar een programma. Dit maakt dat momenteel wordt
gewerkt aan een omvorming van de organisatie van NVVC Connect. Binnen afzienbare tijd is
duidelijk hoe de structuur eruit gaat zien. Ook de samenwerking met het CVOI en de NCDR
zal daarin gestalte krijgen.
Novartis is toegetreden als partner van Connect
De NVVC is verantwoordelijk voor optimale kwaliteit en organisatie van de cardiologische
zorg in Nederland. Op basis van haar visie, die stelt dat iedere inwoner in Nederland recht
heeft op goede, veilige en doelmatige cardiologische zorg, is het kwaliteitsproject NVVC
Connect opgezet in 2012. Binnen NVVC Connect wordt samengewerkt met in principe alle
ketenzorg partners. Het betreft hier de samenwerking het Nederlands Huisartsen
Genootschap, Zorgverzekeraars Nederland, Hart en Vaatgroep, Hartstichting en innovatieve
farmaceutische industrie. Na een reeks voorbereidende gesprekken is Novartis de vijfde
samenwerkingspartner van NVVC Connect vanuit de farmaceutische industrie.
Fries Cardiologen Genootschap
Rob van Mechelen en Marjolein Fermie hebben op 10 februari een bezoek gebracht aan het
Fries Cardiologen Genootschap. De vergadering van het genootschap had als titel:
"Tijd voor Connect!? Over NVVC Connect en de inhoud van de verschillende programma’s".
Na toelichting vanuit NVVC Connect werden de mogelijkheden van transmurale
samenwerking en de essentie van wederzijds vertrouwen tussen specialist en huisarts
besproken.

Connect ACS
De NVVC heeft zich ten doel gesteld in 2016 met minimaal 3 regio’s een doorstart te maken
met aantoonbare verbetering in de kwaliteit van zorg. Maarten Jan Cramer, projectleider
Connect ACS, zet zich samen met Ad Bredero en Trudy Dispa, implementatie medewerker,
hiervoor in.
Met alle deelnemende regio’s is contact geweest over de huidige stand van zaken en wordt
een doorstart onderzocht. Doel is om de afgesproken verbetering ook echt tot stand te
brengen.
De deelnemende regio’s is verzocht een korte vragenlijst in te vullen. Inmiddels heeft
Connect er al een aantal ontvangen.
Hebt u interesse in extra ondersteuning voor een doorstart van Connect ACS in uw regio,
neem dan contact op via connect@nvvc.nl

Connect Hartfalen
Eerste kick off regio Groot Leiden een groot succes
Het landelijke programma Connect Hartfalen is van start gegaan. De Nederlandse
Vereniging voor Cardiologie (NVVC) gaf woensdagavond 20 januari het startsein voor de
eerste regio die het programma in de praktijk brengt: de regio “Groot Leiden”. Het doel is
optimale zorg bieden voor patiënten met hartfalen. Via het programma maken verschillende
zorgverleners in één regio afspraken met elkaar over hoe zij die zorg met elkaar het beste
kunnen inrichten. Onder andere huisartsen, cardiologen, praktijkondersteuners van de
huisartsen en hartfalenverpleegkundigen zijn actief betrokken.
Regio’s gestart met de voorbereidingen
Verschillende regio’s zijn gestart met de voorbereidingen voor Connect Hartfalen:


De regio Deventer is met de voorbereidingen gestart en heeft de kick off voor Connect Hartfalen
gepland op 8 juni aanstaande. Ondertussen zijn de voorbereidingen in volle gang met de
huisartsen enquête als nulmeting;
 De regio Tilburg is een kick off bijeenkomst aan het plannen in september;
 De regio Utrecht, Alkmaar en Uden zijn eveneens bezig met de voorbereidingen
 De regio Groningen/Drenthe heeft een succesvolle bijeenkomst gehad in aanwezigheid van
cardiologen, huisartsen, een beleidsmedewerker en NVVC Connect in persoon van Petra van
Pol, projectleider NVVC Connect Hartfalen.
Zie voor het actuele overzicht van aangemelde regio’s de website van NVVC Connect. Heeft
uw regio ook interesse om te starten met Connect Hartfalen, neem dan contact op
via connect@nvvc.nl
SKMS project Toolkit Hartfalen
Op 24 november 2015 is de goedkeuring ontvangen vanuit SKMS voor dit 2 jarig project.
Gestart zal worden met het ontwikkelen van een procedure voor het vullen en actueel
houden van de toolkit.

Connect Atriumfibrilleren
Kick off regio Zwolle
In navolging van de regio’s Alkmaar en Zuid Oost Brabant is ook de regio Zwolle gestart.
Isala Hartcentrum is samen met de Huisartsenvereniging regio Zwolle gestart met NVVC
Connect Atriumfibrilleren. Dit landelijke kwaliteitsproject van de Nederlandse Vereniging voor
Cardiologie heeft als doel verdere verbetering van de zorg voor patiënten met
atriumfibrilleren (AF), ook wel boezemfibrilleren genoemd. Centraal hierbij staan een goede
samenwerking in de zorgketen om te komen tot de meest optimale zorg voor deze patiënt en
het stimuleren van onderzoek en innovatie. De samenwerking tussen betrokkenen is in
Zwolle tijdens een kick-off bijeenkomst bekrachtigd met een samenwerkingsovereenkomst.
Connect AF tijdens DRES-congres
In 2016 zal de Dutch Revascularization and Electrophysiology Summit (DRES) haar jaarlijks
congres houden op donderdag 2 en vrijdag 3 juni. DRES richt zich tot alle participanten in de
zorgketen van revascularisatie en elektrofysiologische therapie van het hart, te weten
cardiologen, hartchirurgen, intensivisten, anaesthesisten, huisartsen, revalidatie artsen,
CCU-, ICU- en ambulance-verpleegkundigen, hartfunctielaboranten, allied professionals,
fellows en arts-assistenten.
Op 3 juni staat Connect AF op het programma in de vorm van een voordracht door Martin
Hemels en Robert Tieleman. Beide zijn intensief betrokken bij Connect AF. Hun bijdrage
betreft de waarde van optimalisatie van ketenzorg voor patiënten met AF.
Regio’s
Martin Hemels heeft verkennende gesprekken gevoerd in verschillende regio’s.


In de regio Groningen is men erg actief op het gebied van AF. Er is contact hoe dit verder vorm
te geven binnen Connect.
 De regio Arnhem is bezig met de voorbereidingen om te komen tot samnwerkingsafspraken en
een en ander te bezegelen in een kick off meeting.
 Met de reeds gestarte regio’s Zuid Oost Brabant en Alkmaar is contact over monitoring van de
doelstellingen en de resultaten.
Vragen en/of opmerkingen
Heeft u vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op via
connect@nvvc.nl of tel. 030 234 5000
Wilt u altijd up to date zijn dan kunt u ons ook volgen op twitter:

@nvvcconnect.

