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Voor u ligt de eerste nieuwsbrief 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.
In 2018 worden de voorbereidingen getroffen
om de programmalijn ACS te verbreden naar
‘Pijn op de borst.’ Daarnaast staat 2018 in het
teken van:
 Regio’s stimuleren en faciliteren bij hun
activiteiten om tot regionale
transmurale samenwerking te komen;
 Resultaten van de geleverde zorg
binnen Connect regio’s inventariseren
en evalueren:
 Inventariseren van knelpunten en
succesvolle methodes van transmurale
bekostiging;
 Een lerend netwerk te zijn, onder
andere door kennisdeling.
We zijn trots. Alle regio’s in Nederland zijn
bezig met één of meerdere projecten van
Connect: AF, HF en ACS!

Sittard/Geleen/Heerlen en Maastricht.
Aan het eind van de kick off is de Connect‐
intentieverklaring door alle partijen getekend.

Kick off atriumfibrilleren Apeldoorn: ritme in
de regio Apeldoorn
In het Gelre Ziekenhuis te Apeldoorn is op 15
februari 2018 door de vakgroep Cardiologie en
de huisartsen uit de regio het startschot
gegeven voor de transmurale samenwerking
bij AF.
De cardiologen, de huisartsen en de
specialisten in de 3e lijn, hebben de afgelopen
periode nauw en enthousiast samengewerkt
om de regionale transmurale afspraken voor
hun regio vorm te geven. De afspraken zorgen
voor helderheid over het moment van
verwijzen en terugverwijzen. Bovendien
verbetert de samenwerking de communicatie
en afstemming door de lijnen heen.

Projectleiders Connect

Kick‐off Hartfalen Maastricht tijdens
Vaalsbroek symposium groot succes
Op vrijdag 2 februari 2018 startte in Vaals
voor de derde keer het hartfalensymposium
met de titel 'Het multidisciplinaire en
intermurale hartteam'.
Tijdens dit jaarlijkse symposium vond de kick
off Connect Hartfalen plaats en betrof de
grote regio Limburg: Venlo, Roermond,

Regio Groningen/Noord‐Drenthe laat zien
dat transmurale samenwerking werkt
In de regio Groningen/Noord‐Drenthe hebben
cardiologen van het Martini Ziekenhuis, het
UMCG en de huisartsen van de Groninger
Huisartsen Coöperatie (GHC) laten zien dat
transmurale samenwerking de kwaliteit van
zorg voor patiënten met atriumfibrilleren ten
goede komt. De regio is 19 februari 2018
tijdens een inspirerende avond opgenomen
binnen het programma Connect van de NVVC.

Sinds 2015 werken de huisartsen en de
cardiologen in deze regio nauw samen. Deze
samenwerking stimuleert screening in de
huisartsenpraktijk, een snelle en juiste
diagnostiek en het bepalen van de juiste
behandeling voor de individuele patiënt op de
juiste plek. Hiertoe zijn tussen de cardiologen
en huisartsen duidelijke en inhoudelijke
werkafspraken gemaakt.
Resultaten AF ketenzorg
Op dit moment doen 60% van alle huisartsen
mee aan het AF ketenzorg project, en zijn ruim
300 patiënten met eerder niet‐ontdekt
boezemfibrilleren gevonden door actieve
case‐finding door huisartsen en verwezen naar
de ziekenhuizen. Tevens zijn er meer dan 1000
patiënten vanuit de ziekenhuizen
terugverwezen naar de huisartsen, waarbij het
terugverwijspercentage zeer laag is. Het
aantal patiënten wat onder‐behandeld wordt
met betrekking tot chronische antistolling is
zeer laag. Zowel de regio Groningen/Noord‐
Drenthe als Connect zijn zeer verheugd over
deze mooie en zichtbare resultaten.

10e kick off Connect hartfalen regio
Rotterdam Rijnmond
De regio Rotterdam Rijnmond heeft dinsdag 3
april 2018 tijdens de kick off hartfalen de
regionale transmurale afspraken
gepresenteerd. De cardiologen hebben met
een groot aantal zorggroepen in de regio
succesvol dit samenwerkingsproject opgezet.
Tijdens de feestelijke avond met hoge
opkomst werd stil gestaan bij het bereiken van
de 10e kick off hartfalen in Nederland.

Zorgpad myocardinfarct ontwikkeld
De Harteraad heeft in samenwerking met de
projectgroep Connect ACS een zorgpad
myocardinfarct ontwikkeld. Het zorgpad start
vanaf het ontslag uit het ziekenhuis tot en met
de terugverwijzing naar de huisarts. Er zijn
twee versies gemaakt: een zorgverlenersversie
en één voor patiënten. Een implementatieplan
wordt momenteel opgesteld.
Scholingsset ACS
Het initiatief is genomen om een scholingsset
te ontwikkelen voor ACS die door huisartsen
en cardiologen samen gegeven kan worden.
De scholingsset wordt binnenkort in de toolkit
ACS geplaatst en is door iedereen te
gebruiken. Zie www.nvvcconnect.nl.
Richtlijn Palliatieve zorg bij Hartfalen
De multidisciplinaire richtlijn Palliatieve zorg
bij Hartfalen is verschenen. Deze herziende
richtlijn is bedoeld om elke zorgprofessional
die betrokken is bij de zorg aan mensen met
gevorderd hartfalen een leidraad te geven. De
richtlijn is beschikbaar via pallialine.nl en
binnenkort ook via de richtlijnendatabase.
De richtlijn is opgesteld door de IKNL. Uit de
projectgroep hartfalen van Connect heeft
Marjan Aertsen (verpleegkundig specialist
hartfalen) deel genomen aan de werkgroep en
veel werk verzet!
Op de agenda (meer info nvvcconnect.nl)
23‐5‐2018: Connected ACS (op uitnodiging)
31‐5‐2018: kick off Hartfalen regio
Apeldoorn/Zutphen
18‐6‐2018: kick off Atriumfibrilleren regio
Groot Leiden
4‐7‐2018: kick off Hartfalen regio
Alkmaar/Den Helder
5‐7‐2018: Connected HF/AF thema
transmurale bekostiging (op uitnodiging)
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

