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Pijn op de borst
Verbreding ACS in 2019

Aanleiding
-

Eind 2017 opdracht ontwikkeling Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) voor
patiënten met (verdenking) stabiele Angina Pectoris (NVVC en NHG). Gereed
eind 2018;

-

Connect-ACS verbreden?

-

Resultaten en opbrengsten van Connect? Harde cijfers vs. procesgegevens

-

Verbetersignalement Zorginstituut

.
30 mei 2018

2019 Pijn op de borst

 80% van de verwijzingen met POB geen acuut
coronair probleem
 Doel: juiste zorg, juiste plek, juiste moment
 Patient empowerment
 Huisarts empowerment
 Eenduidige diagnostisch traject id 2e lijn

NVVC!Connect

Plan van aanpak (1/4)
1. Ontwikkelen van een landelijk transmuraal zorgpad Pijn op de borst
• Beschrijven van het ‘wat’ door de keten. Het ‘hoe’ en ‘wie’ wordt regionaal ingevuld.
• Ontwikkeling op basis van richtlijnen (o.a. LTA), bestaande goede regionale
zorgpaden. Bijvoorbeeld, STAF-AP (Leiden), Zwolle, Alkmaar etc.
• Actie: inventarisatie bestaande materialen, betrekken van relevante groepen
• Behoeftepeilingen van patiënten en zorgverleners.
• Actie: samen met de Harteraad, NVVC-leden en huisartsen
• Dataplan ontwikkelen: kwaliteit van zorg, kosten, patiëntenperspectief
• Zoveel mogelijk in lijn met huidige registratiegegevens

 Landelijk zorgpad Pijn op de borst 1.0 vaststellen
30 mei 2018

Plan van aanpak (2/4)
2. Testfase: Landelijk zorgpad Pijn op de borst 1.0 testen
• Een aantal Connect-regio’s gaan dit zorgpad testen
• Deze regio’s vertalen het landelijk zorgpad naar een regionale
versie: het ‘wie’ en het ‘hoe’ wordt ingevuld
• Regio’s voeren nulmeting uit
• Regio’s worden ondersteund door Connect voor
projectmanagement, training werkwijze en data-verzamelen
• Periode van testen en data-verzamelen
 Periode van testen en data vergaren in de betreffende Connectregio’s
30 mei 2018

Plan van aanpak (3/4)
3. Analyse en evaluatie
- Data verzamelen en analyseren
- Evaluatie: wat heeft wel gewerkt, wat niet? Wat zien we? Wat ervaren patiënten en naasten?
- De uitkomsten benutten: aanpassing van het zorgpad


Aanpassen van zorgpad 1.0 en versie 2.0 opstellen

30 mei 18

Plan van aanpak (4/4)

4. Landelijke uitrol
- Een getest zorgpad wordt landelijk opgeschaald, kinderziektes eruit.
Door resultaten op verschillende vlakken (kwaliteit van zorg, patientenperspectief,

kosten) waarschijnlijk meer draagvlak voor landelijke uitrol
- Werkboek Connect, workshops etc.

30 mei 2018

Uitgangspunten
- Landelijke uitrol op basis van een getest zorgpad
- Ruimte voor regionale invulling
- Men hoeft niet te wachten tot versie 2.0, versie 1.0 zal toegankelijk zijn (dan wrs zonder
ondersteuning Connectteam)
Wat is voor verdere ontwikkeling van dit plan nodig?
- Financiële middelen. Nu mee aan de slag!!
- Een projectaanpak vanuit Connect: brede projectgroep, projectleider, onderzoeker etc.
- Draagvlak (beroepsverenigingen, patiëntenvereniging)
30 mei 2018

