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1. Inleiding
2. NVVC Connect
Samenstelling werkgroep en vergaderingen
De werkgroep Connect heeft in 2015 zes keer vergaderd in het Holland Heart House te Utrecht.
De samenstelling van de werkgroep:
naam
Dr.
R.
van Mechelen
Dr.
A.C.
Bredero
Dr.
M.J.M.
Cramer
M.
Elsendoorn
Dr.
M.E.W.
Hemels
Dr.
Ir.
Drs.
Dr.
Dr.
Dr.
Drs.

E.I.
M.A.J.
P.E.J.
J.
H.J.
A.M.
K.

Kuiken
Peters
van Pol
van Ramshorst
Siebelink
de Vos
Westra

Functie
Cardioloog, voorzitter werkgroep Connect
Cardioloog
Cardioloog, projectleider ACS
Beleidsmedewerker kwaliteit NVVC
Cardioloog, projectleider AF
Verpleegkundige en hoofd polikliniek hartcentrum
Directeur NVVC
Cardioloog, projectleider Hartfalen
Cardioloog i.o.,
Cardioloog, lid van het NVVC bestuur
Cardioloog
Projectcoördinator NVVC Connect

Activiteiten landelijke bijeenkomsten





8 april 2015, NCDR-Connect Symposium ACS.
April 2015, Voorjaarscongres NVVC: aanwezig met Connectstand, en voordracht over Connect
tijdens het Wetenschappelijke programma.
4 november 2015, NCDR-Connect Symposium.
November 2015 Najaarscongres NVVC: aanwezig met Connectstand, sessie Connect met
voordrachten over ACS, AF en HF tijdens het wetenschappelijke programma, presentatie van de
LTA hartfalen en een goed bezochte workshop Connect hartfalen.
18 november Connect Beleidsdag

NCDR Connect symposium 8 april
Op woensdag 8 april 2015 organiseerden NVVC Connect en de NCDR in Noordwijkerhout een goed
bezocht symposium dat geheel in het teken stond van Connect Acuut Coronair Syndroom en
registratie.
Dat Acuut Coronair Syndroom en registratie thema’s zijn die aanspreken, bleek uit het feit dat de zaal
vol zat. De middag werd geopend met de historie van het kwaliteitsproject Connect. Er volgde een
interessant programma met sprekers uit diverse Connect regio’s die een beeld gaven hoe de
hartinfarctzorg vanaf begin tot en met de revalidatie georganiseerd is. Zij toonden resultaten die er
bereikt zijn en gaven ‘randvoorwaarden’ om Connect tot een succes te maken.
NCDR Connect symposium 4 november
Ontwikkelingen op het gebied van cardiovasculaire dataregistratie
Het tijdig en volledig registreren van data rondom cardiovasculaire aandoeningen staat in Nederland
de laatste tijd steeds meer in de belangstelling van verschillende stakeholders in de zorg. Het
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registreren en objectief vergelijken van gegevens en uitkomsten wordt steeds meer gebruikt om de
kwaliteit van zorg en zorgverleners naar een hoger plan te trekken.
NVVC Connect
De samenwerking tussen Connect, de NCDR en ZIS-leveranciers heeft als achterliggende gedachte
datasets te verankeren in EPD’s, waardoor het EPD de cardiologen en verpleegkundig specialisten
optimaal ondersteunt en faciliteert in het vastleggen van indicatoren. De Connect ambitie is het
creëren van een unieke landelijke database voor ACS, AF en HF.
Beleidsdag
Woensdag 18 november 2015 werd de vierde Connect beleidsdag gehouden. De volgende
onderwerpen werden met vertegenwoordigers uit de Connect regio’s besproken: Connect 2.0,
Connect ACS – wat hebben we bereikt?, de samenwerking met ZIS-leveranciers, registratie algemeen
en samengaan NCDR / Meetbaar Beter, de registratie module Connect ACS en de Connect ACS
vervolgplannen/speerpunten/0-meting

Professionalisering Connect
Eind 2011 heeft de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) het kwaliteitsproject NVVC
Connect opgericht. Het doel van dit project is om regionaal de kwaliteit van de zorg voor patiënten
met hart- en vaatziekten te verbeteren, de samenwerking tussen alle partijen die betrokken zijn bij
de zorg voor deze patiënten te optimaliseren en de kennis te vergroten.
In april 2012 is gestart met de eerste thema, Acuut Hartinfarct (ACS). In 2014 zijn de cardiologische
ziektebeelden Atriumfibrilleren (AF) en Hartfalen (HF) als projectgroep van start gegaan. De
bedoeling is dat in de nabije toekomst ook andere onderwerpen zoals Ritme- en
Geleidingstoornissen en Hartklep een eigen projectgroep gaan krijgen.
In haar beleidsplan 2015-2020 heeft de NVVC haar strategie geformuleerd rondom de volgende
speerpunten: gepast gebruik en verstandig kiezen, uitkomstenregistratie, ketenzorg, communicatie
en leiderschap. De NVVC wil een belangrijk deel van deze doelstellingen middels NVVC Connect
realiseren. Door NVVC Connect op deze wijze in te zetten verlaat dit initiatief het projectstadium en
wordt NVVC Connect omgevormd tot een structureel programma binnen de NVVC.

3. Connect ACS
Doelen
De doelen van Connect ACS zijn:
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Veilige hartinfarctzorg van deur tot deur;
efficiënte zorg volgens de geldende richtlijnen. Zoals: >90% patiënten krijgt de “gouden vijf”
medicatie bij ontslag, > 90% patiënten registreren van een risicoscore (GRACE) en verhogen van
het percentage patiënten dat hartrevalidatie krijgt aangeboden;
optimale afstemming tussen alle hulpverleners;
de juiste patiënt, op de juiste plaats, op het juiste moment; centraal registreren van de
kwaliteitsindicatoren (ACS) in NCDR.

Samenstelling projectgroep en vergaderingen
De projectgroep ACS heeft in 2015 drie keer vergaderd. De samenstelling van de projectgroep ACS:
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naam
Dr.
Dr.
Dr.

Dr.

Drs.

M.J.M.
A.C.
B.
van
P.
S.
M.
R.
van
A.

Cramer
Bredero
Casteren
Damman
Dekker
Elsendoorn
Mechelen
Nieuwveld

K.

Westra

Ziekenhuis /instelling en functie
Cardioloog, projectleider ACS
Cardioloog
Kaderhuisarts
Cardioloog en lid van de NVVC werkgroep ACS
Physician Assistant
Beleidsmedewerker kwaliteit NVVC
Cardioloog, voorzitter werkgroep Connect
Verpleegkundig specialist cardiologie / Research
coördinator EU-CaRE Leef- en beweegcentrum Isala
Projectcoördinator NVVC Connect

Deelnemende regio’s
Deelnemende regio
Noord-Holland Noord
Rotterdam Rijnmond + Zuid-Holland -Zuid

Datum Kick-off
26 april 2012
28 juni 2012

Zuid Limburg
Gelderland Midden

26 september 2012
18 december 2012

Utrecht
Groningen + Drenthe
IJsselland
Noord en Oost Gelderland
Gooi- en Vechtstreek
Brabant Midden-West (Tilburg en omgeving)

12 juni 2013
26 juni 2013
9 oktober 2013
27 november 2013
13 februari 2014
25 juni 2014

Limburg Noord
Brabant Midden-West (Breda/Bergen op Zoom/Roosendaal)
Twente
Zeeland

9 oktober 2014
14 januari 2015
23 april 2015
28 april 2015

Met de pilot regio’s Leiden en Friesland nemen 18 regio’s deel aan Connect ACS.

Kick off’s

Halverwege het programma van de kick off voerden Peter den Heijer en Bas Schölzel,
interventiecardiologen in het Amphia ziekenhuis een dotteroperatie uit bij een patiënt in de
hartcatheterisatiekamer van het ziekenhuis. De aanwezigen van de kick off konden de operatie live
bekijken in de congreszaal. Tijdens de ingreep werd informatie gegeven door Peter den Heijer en
collega Martin Meuwissen die in de congreszaal was. Er werden veel vragen gesteld die uitgebreid
beantwoord werden.
Regio Twente
De cardiologen van Medisch Spectrum Twente in Enschede, ZGT in Almelo en Hengelo en
streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk, werken binnen NVVC Connect samen met de
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Regio Brabant Midden West
De cardiologen van Amphia en Bravis ziekenhuis hebben samen met de andere ketenpartners de
volgende speerpunten benoemd: bij alle patiënten met ACS de GRACE-score bepalen, regionale
hartteambespreking met behulp van teleconferencing en nazorg/hartrevalidatie.
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regionale huisartsen, Ambulance Oost en ambulancedienst Witte Kruis, Netwerk Acute Zorg Euregio
en De Hart&Vaatgroep.
Onderdeel van het project is het in kaart brengen van patiëntenervaringen en voorkeuren bij een
acuut hartinfarct. Studenten gezondheidswetenschappen van de Universiteit Twente doen de
komende maanden een onderzoek.
Een ander onderdeel van het project is te onderzoeken hoe deelname aan hartrevalidatie verbeterd
kan worden. In het kader van het project NVVC Connect gaan cardiologen in samenwerking met de
zorgverzekeraar een pilot in de regio opzetten om hartrevalidatie dichterbij de patiënt door
eerstelijns fysiotherapeuten aan te bieden.
Regio Zeeland
De vakgroepen hebben als speerpunt gekozen: accurate registratie van ACS en streven naar 100%
behandeling met golden five. Er is de eerste maanden veel tijd op de werkvloer besteed om dit
thema te laten leven. Hiervoor zijn enkele bijeenkomsten georganiseerd.
In het ADRZ is een eerste tussentijdse evaluatie gemaakt m.b.t. registratie. Hieruit blijkt dat er nog
werk te doen is, maar sinds de start van de NVVC Connect gaat de volledige registratie van volledige
keten risicostratificatie- behandeling –revalidatie in stijgende lijn.

project blauwdruk voor het postinfarct traject
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NVVC Connect heeft op 10 juni 2015 de blauwdruk voor het postinfarct traject gepresenteerd op een
goed bezochte bijeenkomst. De blauwdruk is geschreven voor geïnteresseerden die een postinfarct
traject willen opzetten of optimaliseren. Doel is een leidraad te geven voor het opzetten van een
gestandaardiseerde zorg postopname ACS met gepast gebruik van onderzoek, controles en medicatie
met de nadruk op empowerment en cardiovasculair risicomanagement. De blauwdruk is beschikbaar
op de website van Connect.
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4. Connect Atriumfibrilleren (AF)
Doelen




Vaststellen van optimale zorg voor patiënten met atriumfibrilleren. Kwaliteitsvariabelen
definiëren en registreren om vast te stellen of patiënten behandeld worden volgens de
standaard ESC richtlijnen, waardoor kwaliteit van zorg meetbaar en vergelijkbaar wordt tussen
verschillende ziekenhuizen.
De organisatie rondom en van het proces(zowel lokaal, regionaal als landelijk) van de
behandeling van AF te optimaliseren. Cardiologen, huisartsen, gespecialiseerd verpleegkundigen,
apothekers (in verband met het controleren op het gebruik van vitamine K antagonisten) en
trombosediensten, patiënten en patiëntorganisaties worden betrokken.

Samenstelling projectgroep en vergaderingen
De projectgroep AF heeft vijf keer vergaderd in 2015. Samenstelling projectgroep:
naam
Dr. M.E.W.

Dr.
Dr.
Dr.
Drs.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Drs.

I.
B.J.F.
L.V.A.
M.A.
M.
J.
R.
R.
F.H.
R.G.
H.
K.

Hemels

vd

van

Baas-Arends
Bemt
Boersma
Brouwer
Elsendoorn
Jaspers Focks
Mechelen
Pisters
Rutten
Tieleman
Vermaas
Westra

Ziekenhuis /instelling en functie
Projectleider Connect AF
Cardioloog, Rijnstate ziekenhuis
Verpleegkundig specialist, Martini zhs
Ziekenhuisapotheker, Sint Maartenskliniek
Cardioloog, St. Antonius ziekenhuis
Cardioloog, Radboudumc
Beleidsmedewerker kwaliteit NVVC
Arts-onderzoeker, Radboudumc
Cardioloog, voorzitter werkgroep Connect
aios cardiologie, Maastricht UMC
huisarts
Cardioloog, Martini ziekenhuis/UMCG
medisch leider, arts Trombosedienst, LabWest B.V
Projectcoördinator NVVC Connect

Deelnemende regio’s
Twee regio’s zijn in 2015 gestart met Connect AF:
 3 november 2015, kick-off Zuid Oost Brabant,
 17 november 2015, kick-off Alkmaar,
 De regio Zwolle heeft een kick off in voorbereiding op 13 januari 2016.
Daarnaast hebben 12 regio’s zich aangemeld voor deelname aan Connect AF.

Regio Zuidoost Brabant
Vier ziekenhuizen in ZO Brabant starten als eerste met NVVC Connect atriumfibrilleren
Op 3 november is onder grote belangstelling de landelijke aftrap gegeven voor Connect
atriumfibrilleren. Het Catharina Ziekenhuis, het Elkerliek ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en
het St. Anna Ziekenhuis hebben hun samenwerkingsproject ‘Netwerk Atriumfibrilleren’ als eerste
regio ingebed in het kwaliteitsproject Connect. Connect atriumfibrilleren is een belangrijk initiatief
van de NVVC om de atriumfibrillerenzorg in Nederland te optimaliseren in de samenwerkingsketen
huisarts - cardioloog - verpleegkundige - apotheker - trombosedienst en patiënt. Belangrijke
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aspecten zijn het werken volgens richtlijnen, registratie, starten van AF-zorgpaden en communicatie
en informatie aan patiënten.
Regionaal Netwerk Atriumfibrilleren
De cardiologen van de vier ziekenhuizen startten in 2014 het ‘Netwerk Atriumfibrilleren’ als eerste
project binnen een regionaal programma om voor hartpatiënten tot regionale kwaliteitsstandaarden
te komen. Binnen de deelnemende ziekenhuizen is een speciale AF-poli ingericht. Om de kwaliteit
van zorg voor patiënten met atriumfibrilleren goed te kunnen volgen, worden de resultaten van de
behandeling gestructureerd geëvalueerd. Voor deze evaluatie wordt gebruik gemaakt van de
uitkomstindicatoren. Het Netwerk Atriumfibrilleren zal bovendien wetenschappelijk geëvalueerd
worden.
Regio Alkmaar
Het Medisch Centrum Alkmaar en Gemini Ziekenhuis in Den Helder hebben op 17 november samen
met de huisartsen in Noord Holland Noord het startschot gegeven voor NVVC Connect
atriumfibrilleren.
Speerpunten
De cardiologen van beide ziekenhuizen werken binnen NVVC Connect samen met de regionale
huisartsen, trombosediensten, apothekers en De Hart&Vaatgroep. Verdere intensivering van de
samenwerking tussen cardiologen en huisartsen is een belangrijk speerpunt. Registratie is een ander
speerpunt. Alles om de kwaliteit van zorg zo goed mogelijk te stroomlijnen.
Patiënt centraal
‘Het directe voordeel voor de patiënt is dat de dataverzameling structureel gebeurt. De gegevens van
de patiënt worden zoveel mogelijk volgens een vast patroon ingevoerd, zodat er een reguliere
controle kan plaatsvinden op de kwaliteit van de zorg. Krijgt de patiënt de zorg die hij verdient?
Kloppen de medicijnen met zijn risicoprofiel?.’
Juiste zorg, juiste plek
Daarnaast gaan we de samenwerking met de huisarts intensiveren. We zorgen dat de juiste zorg op
de juiste plek op het juiste tijdstip wordt gegeven. Als het kan zo dicht mogelijk bij huis en dat is de
huisarts. Daarnaast werken we aan korte lijnen met het ziekenhuis, zodat de patiënt op korte termijn
gezien kan worden met een goed advies en bijpassende behandeling,’ aldus de cardiologen.

Onderwijs
•
•


CVOI BOC over ouderen cardiologie 2 oktober: Hemels over atriumfibrilleren en Connect AF.
CVOI Atriumfibrilleren 9 oktober: Brouwer over NOACs en Hemels over Connect AF.
15 december 2015 werd de webcast NVVC TV Atriumfibrilleren uitgezonden. Er waren 83
deelnemers, waarvan 70% cardioloog (i.o.) was. De webcast werd gewaardeerd met een 8,1.
De webcast is on demand te volgen.

Voordrachten over AF
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17 september tijdens NHRA congres: Hemels over Connect AF.
Nationale antistollingsdag 1 oktober: Brouwer en Hemels. Multidisciplinair congres.

5. Connect Hartfalen HF
Doelen
Het algemene doel van dit project is goede transmurale zorg bij hartfalen. De subdoelen zijn:






De LTA Hartfalen implementeren in Nederland.
Het individueel zorgplan implementeren in Nederland.
Per regio een regionaal speerpunt op het gebied van hartfalenzorg.
Elke regio levert documenten voor de toolbox Connect Hartfalen zoals interessante artikelen,
protocollen en andere documenten.
Het organiseren van gezamenlijk nascholing op het gebied van zorg aan hartfalenpatiënten door
behandelaars van patiënten met hartfalen (huisartsen, praktijkondersteuners huisartsen(POH),
overige zorgverleners).

Samenstelling projectgroep en vergaderingen
De projectgroep HF heeft vijf keer vergaderd in 2015. Samenstelling projectgroep:
naam
Drs. P.E.J.
M.S.A.

van

Dr.

van

H.J.

M.
Dr. L.
Dr. D.J.A.
Dr. R.
Dr. J.
Dr. M.J.M.
Drs. K.

van
van
van

Pol
Aertsen- van der
Kuip
Duijn

Elsendoorn
Heerebeek
Lok
Mechelen
Ramshorst
Valk
Westra

Ziekenhuis /instelling en functie
Cardioloog, voorzitter projectgroep hartfalen
Verpleegkundig specialist, Diakonessenhuis
Utrecht/Zeist
Kaderhuisarts hart- en vaatziekten en Huisarts
te Katwijk, gemandateerd door de
HartVaatHag
Beleidsmedewerker kwaliteit NVVC
Cardioloog, OLVG
Cardioloog, Deventer ziekenhuis
Cardioloog, voorzitter werkgroep Connect
Cardioloog i.o., LUMC
Huisarts, gemandateerd door de NHG
Projectcoördinator NVVC Connect

Deelnemende regio’s
Er waren geen kick-off bijeenkomsten in 2015. Wel zijn de pilot regio’s Groot Leiden en Amsterdam
in 2015 gestart met de voorbereidingen. De landelijke kick-off van Connect HF is in voorbereiding op
20 januari 2016 in Groot Leiden. Daarnaast hebben twee regio’s zich in 2015 aangemeld voor
deelname aan Connect HF.

In november 2015 werd de LTA Hartfalen door Van Pol gepresenteerd tijdens het NVVC
Najaarscongres. De LTA is opgesteld door een werkgroep met vertegenwoordigers van de
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Hart- en
Vaatziekten Huisartsen Advies Groep (HartVaatHAG), De Hart&Vaatgroep, de Nederlandse
Vereniging voor Hart- en Vaatverpleegkundigen (NVHVV) en Zorgverzekeraars Nederland. De
werkgroep werd ondersteund door het Kwaliteitsinstituut dat onderdeel is van het Zorginstituut
Nederland. De LTA wordt via Connect geïmplementeerd.
Het doel van deze LTA is een kader te bieden voor regionale afspraken tussen betrokken
zorgprofessionals en zorggebruikers omtrent de organisatie van hartfalenzorg. De LTA beschrijft de
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betrokken zorgverleners en verantwoordelijkheden, de aanvullende diagnostiek, de terugverwijzing
van de tweede naar de eerste lijn, de controles, de voorlichting en leefstijladvisering,
hartfalenrevalidatie, de rol van de praktijkondersteuner huisarts (POH) en hartfalenverpleegkundige,
de registratie en de zorg in de laatste levensfase. Voor de medicamenteuze behandeling wordt
verwezen naar de eerder genoemde richtlijnen.

Workshop Hartfalen
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Tijdens deze interactieve workshop werd informatie gegeven over de voorbereidingen om met een
regio deel te kunnen gaan nemen aan Connect Hartfalen. Petra van Pol en Saskia Beeres
(projectleider Connect Hartfalen pilotregio Leiden) verzorgden deze workshop: Een goede start van
Connect Hartfalen in uw regio: tips en ervaringen. Na een inleiding over de LTA Hartfalen werd er
gesproken over de knelpunten/uitdagingen in de regio’s. Ook was er uitgebreid aandacht voor de
ervaringen in de pilot regio’s Leiden en Amsterdam. Om vervolgens het ontwikkelde werkboek
Connect Hartfalen toe te lichten. Al met al een geslaagde bijeenkomst met ongeveer 30 deelnemers.
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6. Samenwerking
Door samen met andere partijen op te trekken, kunnen we Connect en onze missie om de zorg voor
patiënten met hart- en vaatziekten meer uitdragen en verder verbeteren.

6.1 De Hartstichting
Het NVVC-Connect programma heeft als doel cardiologische zorg te verbeteren door optimalisatie
van de keten, werken volgens richtlijnen en registratie van zorg. De Nederlandse Hartstichting heeft
als missie dat minder mensen hart en vaatziekten krijgen en dat minder mensen met hart en
vaatziekten hieraan overlijden. Hiervoor investeert de Hartstichting in het onderzoeksveld. Om deze
doelen te realiseren wordt een verbeterde infrastructuur nagestreefd.
De NVVC is in gesprek met vertegenwoordigers van de Hartstichting over registratie van de zorg bij
hartfalen en atriumfibrilleren. In dit kader zijn er constructieve gesprekken gevoerd.

6.2 De Hart&Vaatgroep
De Hart&Vaatgroep is actief betrokken geweest bij NVVC Connect. Niet alleen inhoudelijk en
specifiek zoals bij de totstandkoming van de blauwdruk postinfarct traject maar ook in algemene bij
de totstandkoming van de LTA Hartfalen en cardiologische registraties.

6.3 De NCDR
Registratie is een van de speerpunten van NVVC Connect. Den kwaliteitsregistratie zoals de NCDR is
een belangrijk middel om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Hierbij worden data verzameld over
het handelen van cardiologen en de uitkomsten hiervan worden gepubliceerd en/of teruggekoppeld.
Op basis hiervan kunnen gerichte verbetertrajecten worden ingezet. Als de registratie en
terugkoppeling van ACS kwaliteitsindicatoren is geregeld zal dat leiden tot een betere zorg voor ACS
patiënten. Het doel is te bewerkstelligen dat de landelijk door de Nederlandse ziekenhuizen
te registreren ACS indicatoren aan de bron worden verzameld en vastgelegd om elektronische
uitwisseling van de geregistreerde gegevens met NCDR mogelijk te maken. Ook voor AF en HF wordt
gewerkt aan een tool die het importeren van data vergemakkelijkt.
In het kader van de afstemming wordt regelmatig overleg gevoerd tussen NVVC en NCDR.

6.4 CVOI
Het CVOI heeft in haar programma meer de nadruk gelegd op de belangrijke ziektebeelden HF, AF en
ACS. Deze lijn wordt voorgezet in 2016.

6.5 EPD-leveranciers
Speerpunt voor 2015 is uitbreiding van de samenwerking tussen Connect, de NCDR en ZISleveranciers met als achterliggende gedachte datasets verankeren in de ziekenhuis EPD’s, waardoor
het EPD de cardiologen en verpleegkundig specialisten optimaal ondersteunt en faciliteert in het
vastleggen van indicatoren.

Met zorgverzekeraars werd een mogelijke ondersteuning van NVVC Connect geagendeerd. Dit heeft
nog niet geleid tot concrete afspraken, wel is het Connect programma als gedachtengoed
geadopteerd.

6.7 NHG
Er vond regelmatig bestuurlijk overleg plaats tussen de NVVC en de NHG. Onderwerp van gesprek
was dan ook NVVC Connect en betrokkenheid van huisartsen daarbij. De NVVC wil graag op het
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moment dat er een nieuw Connectthema wordt opgestart, afspraken maken met huisartsen op
koepelniveau zodat de agenda gezamenlijk kan worden opgesteld.
Meestal zijn bij het NVVC Connect programma al kaderhuisartsen betrokken.

6.8 Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaar Verpleegkundigen
De Nederlandse Vereniging voor Hart en Vaat Verpleegkundigen (NVHVV) is een beroepsvereniging
voor verpleegkundigen en diegenen die beroepsmatig betrokken zijn bij de cardiovasculaire zorg.
Met de voorzitter NVHVV is regelmatig contact geweest. Er is een verpleegkundige gevonden die de
projectgroep Connect Atriumfibrilleren komt versterken én een verpleegkundige komt bij de
projectgroep Connect Hartfalen. De contacten met de NVHVV krijgen in 2016 een vervolg.

6.9 Connect Partners
De samenwerking met partners heeft een start gekregen in 2014. Tezamen met deze partners
streven we een aantal doelen na, op grond waarvan samenwerking meerwaarde oplevert. De
implementatie van richtlijnen, het voeren van een goede registratie en samenwerking in de keten
zijn hierin leidend. In ruil voor een beperkte financiering kunnen vertegenwoordigers aanwezig zijn
bij kick-offs van Connect en kunnen zij geregisseerde input leveren via een klankbordgroep. De NVVC
volgt samen met de partners de CGR en GNH richtlijnen.
Onze partners in 2015:
 Abbott Vascular
 Astra Zeneca
 Bayer
 BMS / Pfizer
 Boehringer Ingelheim
 Daiichi Sankyo

6.10 Klankbordbijeenkomst Partners

Jaarverslag 2015

In 2015 is tweemaal vergaderd met de klankbordgroep. Alle partners waren ruimschoots
vertegenwoordigd. Tijdens de klankbordbijeenkomst werd onder andere gesproken over de
belemmerende en bevorderende factoren bij de implementatie van NVVC Connect.
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7. Financiën
SKMS gelden
In 2015 is gestart met het project ´post infarct poli. Dit project werd gefinancierd vanuit de
kwaliteitsgelden medisch specialisten (SKMS gelden). In het kader hiervan is een mini symposium
georganiseerd waarbij de Blauwdruk Post-Infarct Poli werd aangeboden.

Sponsoring

Jaarverslag 2015

NVVC Connect heeft een aantal sponsorende partners uit de medische industrie. Het project kan niet
gefinancierd worden vanuit de reguliere middelen. De sponsoring is geboden aan CGR en GMH
regelgeving en dit wordt nauwlettend gevolgd. De samenwerking met partners in NVVC Connect
wordt uitgelegd op de NVVC website.
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