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Voorwoord – Connect in 2017
Trots
Trots is Connect op de cardiologen die het voortouw blijven nemen om het netwerk op te tuigen om
de zorg voor hart en vaatziekten te blijven verbeteren, niet alleen op het gebied van het acuut
coronair syndroom, maar ook voor patiënten met atriumfibrilleren en hartfalen. Met aandacht voor
regionale knelpunten en binnen de kaders die de richtlijnen hiervoor bieden. Dat dit met veel passie
en ambitie wordt gedaan is na te lezen in het magazine van Connect 2017.
Trots dat het Connect team compleet is met de komst van Ingrid van der Gun de nieuwe programma
manager en Claudia van Gaalen de nieuwe medewerker van Connect, waardoor de
professionalisering van Connect verder vorm kan worden gegeven.
Trots op het Connect Congres waar niet alleen werd terug gekeken naar het verleden met de eerste
“Rob van Mechelen lecture” maar ook vooruit werd gekeken; hoe gaan we die zorg verlenen die er
toe doet voor de patiënt maar ook voor ons als zorgprofessional. Hoe gaan we om met de Tsunami
aan data die op ons af komt. In deze context dan ook trost op de goede samenwerking met de NHR
waarbij de eerste stappen worden gezet naar een landelijke registratie op het gebied van hartfalen
en atriumfibrilleren met het doel verbeteren van kwaliteit van zorg en het doen van onderzoek.
Trost op de inspanningen van de project groep ACS om het zorpad ACS vanuit patiënt perspectief
vorm te geven samen met de Harteraad, aansluitend aan alle verbetertrajecten die de laatste jaren
zijn ingezet. Trots op de keuze in 2017 om de focus bij ACS de komende jaren te gaan leggen op
patiënt- en huisarts empowerment als het gaat om pijn op de borst.
Trots op de regionale projectleiders atriumfibrilleren en hartfalen die de uitdaging aangaan om in de
keten regionale transmurale afspraken niet alleen te maken maar deze ook te implementeren met
de vele uitdagingen die dit met zich meebrengt. Trots op de scholingsmodules die samen met de
kaderhuisartsen zijn gerealiseerd. En dit alles met elkaar te delen in de toolkits.
Trots op de Connect-ed bijeenkomsten waar kennis, ervaringen en knelpunten worden gedeeld, de
regionale projectleiders elkaar inspireren en belangrijke zaken worden geadresseerd die nadere
uitwerking van de vereniging vergen zoals bv regionale bekostiging over de ketens heen.
Uw trotse voorzitter, namens de stuurgroep Connect
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Petra van Pol
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1. Organisatie en structuur Connect
1.1 Inleiding Connect
Connect is in 2011 door de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) geïnitieerd en heeft ten
doel de kwaliteit van zorg te verbeteren door regionaal de transmurale zorg voor patiënten met harten vaatziekten te organiseren, af te stemmen en te optimaliseren. De patiënt zal hierdoor de juiste
zorg op het juiste moment en juiste plaats krijgen. Binnen Connect werken cardiologen,
(kader)huisartsen, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen, apothekers en
praktijkverpleegkundigen samen om dit doel vorm te geven en te bereiken. Het programma kent op
dit moment drie pijlers:
-

Connect Acuut Coronair Syndroom (ACS)
Connect Hartfalen
Connect Atriumfibrilleren

Connect: netwerkprogramma
Connect is opgezet als een landelijk netwerkprogramma en stimuleert en faciliteert regio’s een
optimale samenwerking in de keten mogelijk te maken. Dit wordt grofweg bereikt door de volgende
activiteiten:
-

-

Door met de regio’s in gesprek te gaan en hen te stimuleren om tot regionale transmurale
samenwerking te komen. Zorginhoudelijk zijn de actuele richtlijnen van de beroepsgroepen
leidend;
De regio’s te ondersteunen en faciliteren in de uitvoering hiervan;
Een lerend netwerk te zijn: dit wordt onder andere vorm gegeven door kennis te delen en
regio’s te faciliteren van elkaar te leren;
Door zorginformatie te evalueren en te benutten om de kwaliteit van de geleverde zorg te
vergroten.
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Regio’s aan zet: Kick off’s Connect
Binnen Connect zijn vooral de regio’s aan zet. De regio die wil deelnemen aan Connect, zal de
regionale en transmurale samenwerking moeten opzoeken. De regio zal met de verschillende
beroepsgroepen in overleg moeten gaan over de vorm en inhoud van de samenwerking. Het hebben
van regionale afspraken over de transmurale samenwerking is een voorwaarde om deel te kunnen
nemen aan Connect: de regio moet het proces tot het komen van regionale en transmurale
samenwerking hebben afgerond en klaar zijn voor de implementatie. Dit moment, de start van de
samenwerking volgens de gemaakte afspraken, wordt gevierd en bekrachtigd middels een Connect
Kick Off. Een mooi en belangrijk moment waarbij de regio wordt opgenomen in het Connect
programma.
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Doordat de fase voorafgaand aan een kick off door de regio wordt doorlopen en vormgegeven, is de
regionale samenwerking is ook echt van én door de regio. Deze werkwijze heeft in de afgelopen jaren
zijn vruchten afgeworpen: steeds meer regio’s zijn zich aan het organiseren en stemmen hun
transmurale samenwerking af en willen daarbij een Connect regio zijn. Onderstaande afbeelding
visualiseert de stand van zaken van de Connect regio’s tot en met 2017. In dit jaarverslag wordt per
lijn aangeven hoeveel kick off’s in 2017 hebben plaatsgevonden.

Figuur 1: toelichting programma Connect
1.2 NVVC Connect : positie en organisati e
Positie
De NVVC is de wetenschappelijke vereniging van cardiologen en andere gespecialiseerde
zorgverleners op het gebied van hart- en vaatziekten. Het verenigingsbeleid is gericht op
kennisverbreding en versterking van de onderlinge samenwerking tussen cardiologen. De vereniging
zet zich in voor optimale zorg voor de patiënt. Dit wordt vormgegeven middels vier thema’s:
kwaliteit, opleiding, beroepsbelangen en wetenschap & innovatie. Middels Connect beoogt de NVVC
de transmurale samenwerking in de regio’s te verbeteren.

Organisatie Connect
Een programma kan gezien worden als een samenspel van projecten die in samenhang gemanaged
worden. Hiertoe is in 2016 een stuurgroep ingericht. De stuurgroep heeft als taak de voortgang en
continuïteit van Connect te bewaken en treedt op als bijsturend orgaan indien nodig. De
samenstelling bestaat in 2017 uit de programmavoorzitter, de projectleiders, programma manager,
directeur van de NVVC en twee bestuursleden van de NVVC. Zie voor de samenstelling bijlage I.
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Figuur 2: organisatie en structuur NVVC
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De programmavoorzitter geeft leiding aan het programma als geheel en is de voorzitter van de
stuurgroep. Cardioloog Petra van Pol is programmavoorzitter. Elke pijler heeft een projectleider die
optreedt als ambassadeur, de projectgroep voorzit en regio’s bezoekt en stimuleert. Voor ACS is
cardioloog Maarten-Jan Cramer de projectleider en voor Atrium Fibrilleren is dat cardioloog Martin
Hemels.
Bureau
De programmamanager dient ervoor te zorgen dat de drie projectlijnen het doel van Connect
ondersteunen en nastreven. De programma manager werkt nauw samen met de
programmavoorzitter en de projectleiders. Het waarborgen van de continuïteit van de Connect
thema’s is de belangrijkste taak van de programma manager. De programmamedewerker werkt op
operationeel niveau nauw samen met de programmavoorzitter, projectleiders en
programmamanager. De programmamedewerker ondersteunt de projectgroepen, organiseert de
kick off’s en is verantwoordelijk voor de communicatie hiervan.
In april 2017 is Claudia van Gaalen als programmamedewerker gestart. In juni 2017 is afscheid
genomen van interim programma manager Marjolein Fermie. Per 1 oktober is Ingrid van der Gun als
programmamanager aangesteld.
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Figuur 3: Organogram en programmastructuur Connect
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1.3 Samenwerking en partners
Het is voor Connect van groot belang, zo niet een voorwaarde, om de samenwerking te zoeken met
alle relevante partijen. De doelen van Connect zijn alleen haalbaar wanneer er nauw wordt
samengewerkt met alle ketenpartners, kennis- en scholingsinstituten en partners. Door samen met
andere partijen op te trekken, ontstaat synergie en kan Connect haar missie om de zorg voor
patiënten met hart- en vaatziekten meer uitdragen en verder verbeteren.
Nederlandse Hart Registratie (NHR)
Registratie is een van de speerpunten van NVVC Connect. Registratie 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. Per september 2017 is de NHR opgericht. Hiertoe zijn de
BHN, NCDR en Meetbaar Beter gefuseerd. Connect en NHR werken nauw samen met het doel dat de
datasets van de programmalijnen van Connect landelijk geregistreerd gaan worden. Deze nauwe
samenwerking is reeds geconcretiseerd middels het RITS-project waar de DUTCH-AF een onderdeel
van is. Connect-regio’s nemen deel aan de registratie en Connect bevordert de registratie in de
regio’s. Zie onderstaande flowchart voor een schematische weergave van de samenwerking van
Connect en NHR.

De Hartstichting
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. Zo ook in het hierboven genoemde RITS-project waarbij Connect en de
Hartstichting in samenwerken.
Harteraad (voorheen: Hart&Vaatgroep)
Eind 2017 heeft de Hart&Vaatgroep zijn naam aangepast naar Harteraad. Harteraad is actief
betrokken bij NVVC Connect onder andere bij de ontwikkeling van het zorgpad Myocardinfarct. Zie
hiertoe hoofdstuk ACS waarin dit zorgpad nader wordt toegelicht. Van dit zorgpad Myocardinfarct is
in nauwe samenwerking een patiëntenversie gemaakt. Daarnaast wijst Connect de regio’s altijd op
het betrekken van de Harteraad bij de totstandkoming van de regionale transmurale afspraken.
CVOI
Het CVOI is een belangrijke samenwerkingspartner op het gebied van educatie. Het CVOI heeft
aangegeven zich in de toekomst niet alleen te richten op cardiologen maar ook voor andere
professionals cardiologie scholing te willen verzorgen.

Nederl andse Ver enigi ng voor Hart - en Vaat Verpl eegkundigen
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. Zowel in de projectgroep Hartfalen als in de
projectgroep Atriumfibrilleren participeert een verpleegkundig specialist cardiologie.
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NHG en Kaderhuisartsen
Naast het bestuurlijk overleg tussen de NVVC en de NHG, spreken Connect en de Kaderhuisartsen
periodiek met elkaar. Op strategisch niveau is er afgesproken elkaar te informeren van elkaars
activiteiten en speerpunten zodat gekeken kan worden waar Connect en de kaderhuisartsen elkaar
kunnen versterken en samenwerken. Concreet is er samenwerking op het gebied van scholingen. Tot
slot nemen in alle projectgroepen van Connect (kader)huisartsen deel.
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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. Tweemaal
per jaar komen alle Connect partners bijeen. De Connect partners worden dan geïnformeerd en er is
de mogelijkheid input te leveren middels (klankbordgroep). Daarnaast kunnen alle partners
deelnemen aan de Connect kick off’s. De NVVC volgt samen met de partners de CGR en GNH
richtlijnen.
Onze partners in 2017:
 Abbott Vascular
 Astra Zeneca
 Bayer
 BMS / Pfizer
 Boehringer Ingelheim
 Daiichi Sankyo
 St. Jude Medical
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2. Activiteiten Connect
In 2017 zijn zowel programma specifieke activiteiten uitgevoerd als wel programma brede
activiteiten. Dit hoofdstuk gaat in op de programma brede activiteiten en in de navolgende
hoofdstukken worden de activiteiten per programmalijn toegelicht.
Connect alg emeen interne overl eggen
 De stuurgroep Connect heeft in 2017 zeven keer vergaderd in het Holland Heart House te
Utrecht;
 In 2017 zijn er twee klankbordgroepen georganiseerd. De klankbordgroep bestaat uit de
Stuurgroep Connect en alle partners van Connect. Doel is onder andere de opbrengsten van
Connect te delen en te sparren over aan Connect gerelateerde onderwerpen.
o Klankbordgroep 11 januari 2017: het onderwerp van de eerste klankbordgroep in
januari 2017 is gesproken en geïnventariseerd hoe Connect partners het programma
Connect ervaren en wat hen er toe brengt om Connect te sponsoren.
o Klankbordgroep december 2017: tijdens de klankbordgroep van december is er een
update gegeven over Connect. Zowel Connect algemeen als elke pijler heeft een
toelichting op de behaalde resultaten gegeven. Tevens is het jaarplan voor 2018
toegelicht. Behalve een terug- en vooruitblik is er vooral gekeken naar de toekomst.
Het onderwerp van deze klankbordgroep was namelijk Virtuele Zorgcentra. Middels
een inspirerende presentatie van Ed de Kluiver over zijn ervaringen en resultaten van
Zwolle is er gediscussieerd over de toekomst, knelpunten en succesfactoren van een
virtueel hartcentrum.
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Connect L andelijke bij eenkomsten
 Bijeenkomst met zorgverzekeraars, januari 2017. Tijdens deze bijeenkomsten heeft Connect
gesproken met de 4 grote zorgverzekeraars (CZ, VGZ, Achmea en Menzis) om
financieringsmogelijkheden verder te bespreken. Connect is aan de hand van een presentatie
toegelicht.
 Voorjaarscongres NVVC, april 2017: tijdens het voorjaarscongres van de NVVC was Connect
aanwezig met Connectstand en middagsymposium. Doel hiervan was deelnemers van het
Congres te informeren en te enthousiasmeren over Connect. Tevens is het magazine Connect
gelanceerd. Dit magazine ging over de ambitie en passie van Connect. Elke cardioloog heeft
een magazine ontvangen en had ten doel te enthousiasmeren en informeren over Connect;
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Stip op de Horizon, juni 2017: in juni 2017 is er in Connect verband een sessie georganiseerd
met leden van de stuurgroep Connect, bestuur NVVC en bureau medewerkers van de NVVC
gehouden. Deze sessie had ten doel gesteld in breed verband te brainstormen over de
toekomst en richting van Connect. Deze bijeenkomst is door adviesbureau Cuperus
voorbereid en voorgezeten.
Voorafgaand aan deze bijeenkomst is er een vragenlijst over Connect uitgezet. Op basis van
de input zijn gespreksthema’s gekozen en voorgelegd aan de deelnemers. Er is gesproken
over de Gouden cirkel van Connect, waar Connect naar toe moet, hoe dit moet en wat
daarvoor nodig is. De belangrijkste uitkomsten zijn als volgt:
o De patiënt staat centraal;
o De activiteiten van Connect dienen meetbaar te zijn;
o Het financieringsmodel van Connect moet onderzocht worden met als doel naar
structurele en maatschappelijke financiering;
o Het betrekken van de ketenpartners binnen de organisatie van Connect en niet
alleen op regionaal niveau.
In 2018 worden de uitkomsten uitgewerkt.
November 2017 Najaarscongres NVVC: tijdens het najaarscongres van de NVVC was Connect
aanwezig met een Connectstand en een interactieve activiteit. Voorafgaand aan het congres
zijn per lijn borden gemaakt waarin per regio de stand van zaken werd aangegeven. De
aanwezigen werden gevraagd langs te komen en hun regio te actualiseren. Onder het mom
van ‘recharge@Connect’ hebben veel congresgangers de moeite genomen om langs te
komen. Het mes sneed aan twee kanten: al gestarte regio’s konden aangeven waar ze nu
stonden en nieuwe regio’s werden gestimuleerd om mee te gaan doen met Connect.

Foto: de opbrengsten van het NVVC najaarscongres

3. Connect ACS
3.1 Algemeen
ACS is in 2011 gestart en de kick-off fase is in 2016 voltooid. Nagenoeg elke regio heeft een actief
regionaal overleg en werkt aan implementatie van de regionale afspraken. Zie bijlage X voor een
overzicht van de deelnemende Connect regio’s.
Doelen van Connect ACS
1. Verbeterde verwijzing en terugverwijzing (juiste plaats, juiste moment)
2. Uniforme diagnostiek en behandeling
3. Verbetering van de adherence van guidelines in eerste, tweede en derde lijn. In 2017 in het
bijzonder voor de twee onderhanden herzieningen op de richtlijnen Angina Pectoris en
CVRM.
4. Kennisuitwisseling en –toename 1ste lijn, triagisten en cardiologen
3.2 Projectgroep Connect ACS
De samenstelling van de werkgroep is in 2017 uitgebreid met de komst van een kaderhuisarts. De
werkgroep is viermaal bijeen gekomen.
3.3 Activiteiten 2017
Daar de regionale transmurale organisatie voor ACS in 2017 grotendeels afgestemd was, heeft
Connect ACS zich in 2017 kunnen focussen op de inhoud. Zo is er in samenwerking met de Harteraad
(voorheen: Hart- en vaatgroep) een SKMS project uitgevoerd:
- SKMS project myocardinfarct: dit project richtte zich op het postinfarct traject vanaf ontslag
tot aan het consult bij de huisarts. Voor dit project is zorgpad gemaakt voor zorgverleners.
Vervolgens is er een focusgroep met patiënten gehouden, om er achter te komen wat hun
mening is over het zorgtraject. Daarna is er een patiëntenversie van het zorgpad gemaakt.
Dit zorgpad is generiek en landelijk te gebruiken en maakt patiëntparticipatie mogelijk.
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3.4 Toolkit ACS
De toolkit ACS worden praktische bouwstenen en instructies geboden op gebied van ACS. Regio’s
kunnen, door gebruik te maken van de toolkit van elkaar leren. In 2017 is er een actualisatie van de
toolkit ACS geweest waarbij de regio’s gevraagd zijn hun update van de protocollen te delen. De
toolkit is ontsloten via de website www.nvvcconnect.nl en is vrij toegankelijk. In 2017 is de start
gemaakt een onderwijsmodule te ontwikkelen. Deze activiteiten lopen begin 2018 door.
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4. Connect Atriumfibr illeren (AF)
4.1 Algemeen
In de tweede helft van 2015 is begonnen met Connect Atrium Fibrilleren (AF).
Hiertoe is een system atiek gekozen waarbij regionale samenwerking in netwerken
is vormgegeven met alle ketenpartners inclusief de patiënt. Ook voor de vele
patiënten met atriumfib rilleren is het aanbieden van de zorg in regionale
netwerken van groot belang. Zie bijlage X v oor de werkgroep.
Doel en Connect AF
 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.
4.2 Projectgroep Connect AF
De projectgroep Connect AF heeft in 2017 driemaal vergaderd in het Holland Heart House. Zie voor
de samenstelling van de projectgroep bijlage I. Onderwerpen van gesprek zijn onder andere de
betrokken regio’s, een terugblik op kick off’s, inhoud van scholingssets en Dutch-AF.
4.3 Deelnemende r egio’s en kick off’s i n 2017
In 2017 zijn er een tweetal regio’s gestart met Connect AF, zie onderstaande tabel. Hiermee komt in
2017 het totale aantal regio’s Connect AF uit op 6. Daarnaast heeft op 29 november 2017 een
Connected AF bijeenkomst plaatsgevonden waarbij gestarte regio’s hun ervaringen hebben gedeeld
met elkaar en met regio’s die Connect AF willen starten (zie ook later in dit document onder
Workshop).
Deelnemende regio
Arnhem
Amsterdam/OLVG

Datum Kick-off
28 maart 2017
8 november 2017

4.4 Activiteiten Connect AF 2017
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Workshop 29 november 2017
Op 29 november is een workshop voor startende regio’s Connect AF georganiseerd. De opkomst was
hoog, 11 regio’s namen deel aan de workshop. De werkwijze van Connect AF werd toegelicht en
vervolgens hebben drie regio’s hun werkwijze en resultaten gepresenteerd. Er was veel ruimte voor
interactie en tot het stellen van vragen. Hier is dan ook ruimschoots gebruik van gemaakt. Dit heeft
ertoe geleid dat vele regio’s zijn geënthousiasmeerd en van start zijn gegaan om in hun regio tot
transmurale samenwerking op het gebied van AF te komen.
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Voordrachten Connect AF 2017
In 2017 zijn verschillende voordrachten gehouden door de projectleider of projectleden Connect AF.
Tijdens het NVVC-voorjaarscongres in april is zowel in het plenaire programma (voordracht Michiel
Rienstra tijdens Connect-sessie, voorzitters Victor Umans en Martin Hemels) als middels een
satellietsymposium uitgebreid aandacht besteed aan het Connect AF programma.

Op 12 juli 2017 is er door het ‘Fries Cardiologen Genootschap’ een thema-avond over Connect
georganiseerd waarbij twee voordrachten over Connect AF (door Charles Kirchhof en Martin Hemels)
en HF hebben plaatsgevonden o.a. als opmaat voor Kick off’s Connect AF in de regio Friesland.
Tijdens het jaarlijks congres van de NHRA op 1 november 2017 heeft er een voordracht van Martin
Hemels over DutchAF en Connect AF plaatsgevonden.
Onderwijs Connect AF 2017
- Op de Nationale Hartfalendag op 29 september 2017 (Antistolling bij AF&HF, door Ron
Pisters)
- Nationale Antistollingsdag op 4 oktober 2017 (Connect AF en DutchAF, door Martin Hemels)
- Tweemaal een Webcast op 24 oktober 2017 (eenmaal met o.a. Marc Brouwer en Robert
Tieleman en eenmaal met Martin Hemels)
- Scholing voor huisartsen en praktijkondersteuners
Artikelen Connect AF
Publicatie in EP Europace van Robert Tieleman en Martin Hemels.
Magazine Connect, 2e editie
4.5 Toolkit AF
In de toolkit van AF worden de (regionale transmurale) afspraken van de deelnemende regio’s
ontsloten. Het doel hiervan is dat startende regio’s hiervan kunnen leren en men niet het wiel
opnieuw hoeft uit te vinden. Ook scholingssets zijn onderdeel van de toolkit. Allemaal met hetzelfde
doel: kennis verspreiden en delen. De toolkit AF is in 2017 uitgebreid met de volgende items:
-

Scholingsset voor huisartsen en praktijkondersteuners
Webcast
Regionale protocollen

4.6 Dutch-AF
In 2017 is de subsidieaanvraag voor het onderzoeks- en registratieproject DutchAF door
VWS/ZonMW gehonoreerd. Verschillende leden van de werkgroep Connect AF zijn
vertegenwoordigd in de steering committee van DutchAF en hebben meegewerkt aan het
totstandkoming van de subsidie-aanvraag.In 2017 is tevens een start gemaakt met de
voorbereidingen van de registratie, hierbij is ook nauw samengewerkt met de Nederlandse
Hartregistratie (NHR) en zijn diverse regio’s geënthousiasmeerd om deel te nemen.
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Er zijn op 15 februari 2017 en 6 september 2017 in samenwerking met de Hartstichting
bijeenkomsten georganiseerd waarbij onder andere het DutchAF initiatief met verschillende
stakeholders werd besproken. Ook is Dutch AF besproken op NHRA-vergaderingen en
jaarvergadering van de Federatie Nederlandse Trombosediensten (op 16 juni 2017).

12

5. Connect Hartfal en ( HF)
5.1 Algemeen
Hartfalen is een aandoening die zowel in de eerste als tweede als derde lijn wordt behandeld.
Hiertoe is het van groot belang dat de zorg naadloos op elkaar aansluit en door de lijnen heen goed
wordt georganiseerd. In 2013 is hiertoe de Landelijke Transmurale Afspraken (LTA) Hartfalen
uitgebracht. Binnen Connect is vervolgens de pijler Hartfalen opgetuigd om regionale transmurale
samenwerking te bevorderen.
Doelen Connect HF
Het algemene doel van Connect Hartfalen is goede regionale transmurale zorg bij hartfalen. De
subdoelen zijn:







Stimuleren van toepassing van de LTA Hartfalen in alle regio’s in Nederland
Stimuleren van organisatie en afstemming regionale transmurale afspraken
Het individueel zorgplan implementeren in Nederland.
Per regio een regionaal speerpunt op het gebied van hartfalenzorg.
Elke regio levert documenten voor de toolkit Connect Hartfalen met als doel
kennisverspreiding
Het organiseren van gezamenlijke nascholing op het gebied van zorg aan hartfalenpatiënten
door behandelaars van patiënten met hartfalen (huisartsen, praktijkondersteuners
huisartsen(POH), overige zorgverleners).

5.2 Projectgroep Connect HF
De projectgroep is in 2017 vijf maal bijeen gekomen in het Holland Heart House te Utrecht. Zie
bijlage I voor de samenstelling van de werkgroep in 2017.
5.3 Deelnemende regio’s en kick off’s in 2017
In 2017 zijn verschillende regio’s gestart om regionaal de zorg voor patiënten met hartfalen
transmuraal te organiseren en af te stemmen. Dit heeft er toe geleid dat in 2017 vier nieuwe regio’s
opgenomen zijn in het Connect programma en een kick off hebben gehouden. In onderstaande tabel
zijn de regio’s te vinden.
Deelnemende regio
Utrecht
Gorinchem

Datum kick off
27 januari 2017
12 april 2017

Zuid Oost Brabant
Nijmegen-Boxmeer

20 september 2017
21 november 2017
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Voor een totaal overzicht van regio’s die mee doen met Connect Hartfalen wordt verwezen naar
bijlage II.
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5.4 Activiteiten Connect HF 2017
In 2017 zijn vier verschillende activiteiten geweest om Hartfalen Connect nog meer op de kaart te
zetten en te professionaliseren. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van deze activiteiten:
Connected Hartfalen
Op 7 juni 2017 heeft Connected Hartfalen plaatsgevonden. Een inspirerende bijeenkomst waar
gestarte regio’s van elkaar leren en elkaar inspireren. Aan de hand van presentaties hebben alle

regio’s hun projecten en opbrengsten besproken. Dit leverde veel gespreksstof op en een aantal
onderwerpen is bestempeld als lessen die getrokken kunnen worden. Regio’s kunnen hier hun
voordeel mee doen. De lessons learned naar aanleiding van Connected Hartfalen zijn als volgt:

 Scholing is belangrijk gezien het kennis hiaat.
 Betrek enthousiaste kaderhuisartsen. Belangrijk is dat zij draagvlak hebben.
 Tijd… Neem de tijd voor het project en zorg ervoor dat een projectmanager/medewerker
ook tijd krijgt.
 Projectorganisatie. Stel een projectmanager/medewerker aan die er ook tijd voor
heeft/krijgt.
 Financiën: zorgverzekeraars op tijd laten aansluiten.
 Hart- en vaatgroep laten aansluiten
 Meten = weten.
 Het begint pas na de voorbereiding: uitrol.
 Klein beginnen en daarna uitrollen
 De aanhouder wint! Vier ook kleine successen met elkaar.
RITS-project: landelijke registratie Hartfalen
In 2017 is een minimale dataset vastgesteld.
In opdracht van de NVVC en de Hartstichting is een plan van aanpak voor een landelijke AF en HF
registratie ontwikkeld. Afgevaardigden van Connect hebben deelgenomen aan de realisatie van de
dataset.
Dit plan is vervolgens aangeboden aan de NHR. Het doel is deze dataset binnen de innovatiepoot van
de Nederlandse Hart Registratie (NHR) te implementeren zodat Connect-regio’s kunnen gaan
registreren. De landelijke registratie van hartfalen zal binnen de NHR vormgegeven gaan worden
wanneer financiële middelen voor handen zijn. Eind 2017 was er nog geen uitzicht op financiering
ten behoeve van implementatie.
Scholingen
In 2017 is de bestaande scholingsset Hartfalen door de projectgroep Hartfalen Connect
geactualiseerd en ontsloten via de toolkit Hartfalen. Deze toolkit is voor alle belanghebbenden vrij
toegankelijk via de website www.nvvcconnect.nl
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5.5 Toolkit Hartfalen
De toolkit Hartfalen stelt informatie toegankelijk om de Connect regio’s te kunnen faciliteren om te
starten met Connect Hartfalen in de regio. Zo zijn er protocollen, scholingsmaterialen en afgestemde
indicatoren voor de huisartsenpraktijk beschikbaar. De toolkit wordt doorlopend aangevuld en
geactualiseerd. In 2017 zijn behalve de hierboven genoemde scholingsset, de volgende documenten
toegevoegd of geactualiseerd:
- Patiëntenfolder “Wensen voor het leven in de laatste fase bij hartfalen (regio Gorinchem);
- Regionale protocollen van nieuwe regio’s;
- Individueel Zorgpan in meerdere talen;
- Vernieuwde scholingsset.
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Bijlage I – Stuurgroep en projectgroepen
Stuurgroep C onnect
Programmavoorzitter Connect, Petra van Pol (voorzitter)
Programma manager Connect, Ingrid van der Gun (secretaris)
Bestuurslid werkgroepen en commissies, Hans-Marc Siebelink
Thesaurier bestuur, Ed de Kluiver
Projectvoorzitter Connect ACS, Maarten Jan Cramer
Projectvoorzitter Connect HF, Petra van Pol
Projectvoorzitter Connect AF, Martin Hemels
Directeur NVVC bureau, Wia Timmerman

Projectgroepen Connect
Projectgroep Atriumfi brilleren
naam
Dr.
M.E.W.
Hemels
I.
Dr.
B.J.F.
Dr.
M.A.
Drs. J.
Dr.
R.
Drs. P.
Dr.
M.
Dr.
F.H.
Dr.
R.G.
H.
MSc.
I.

vd

Van

Baas-Arends
Bemt
Brouwer
Jaspers Focks
Pisters
Pol
Rienstra
Rutten
Tieleman
Vermaas
Van der Gun

Projectgroep Hartfalen
naam
Drs. P.E.J.
van
Pol
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M.S.A.
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Dr.

H.J.

van

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

L.
D.J.A.
J.
M.J.M.
C.M.

van
van
Van

Aertsen- van der
Kuip
Duijn

Heerebeek
Lok
Ramshorst
Valk
Gaalen

Ziekenhuis /instelling en functie
Projectleider Connect AF
Cardioloog, Rijnstate ziekenhuis
Verpleegkundig specialist, Martini zhs
Ziekenhuisapotheker, Sint Maartenskliniek
Cardioloog, Radboudumc
Arts-onderzoeker, Radboudumc
Aios cardiologie, Maastricht UMC
Programma voorzitter Connect
Cardioloog, UMCG
Huisarts
Cardioloog, Martini ziekenhuis/UMCG
Medisch leider, arts Trombosedienst, LabWest B.V
Programma manager Connect

Ziekenhuis /instelling en functie
Cardioloog, projectleider Connect Hartfalen en
voorzitter Connect
Verpleegkundig specialist, Diakonessenhuis
Utrecht/Zeist
Kaderhuisarts hart- en vaatziekten en Huisarts
te Katwijk, gemandateerd door de
HartVaatHag
Cardioloog, OLVG
Cardioloog, Deventer ziekenhuis
Cardioloog, Noordwest Ziekenhuisgroep
Huisarts, gemandateerd door de NHG
Programma medewerker Connect

Projectgroep AC S

Ziekenhuis /instelling en functie
Cardioloog, projectleider ACS
Cardioloog en lid van de werkgroep ACS
Kaderhuisarts
Cardioloog
Physician Assistant

M.J.M.
P.
B.
van
A.M.J. De
C.

Cramer
Damman
Casteren
Vos
Drop

Drs.

P.
A.

Pol
Nieuwveld

Cardioloog, voorzitter Connect
Verpleegkundig specialist cardiologie / Research
coördinator EU-CaRE Leef- en beweegcentrum Isala

Drs.

K.

Jakobs

Kaderhuisarts hart- en vaatziekten

Dr.

van
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naam
Dr.
Dr.
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BIJLAGE II – Deelnemende regio’s per programmalijn
Deelnemende regi o’s en k aart regio’s Connect ACS
Deelnemende regio
Noord-Holland Noord
Rotterdam Rijnmond + Zuid-Holland -Zuid

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

Twente
Zeeland
Zuidoost Brabant
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26 april 2012
28 juni 2012

Zuid Limburg
Gelderland Midden

Limburg Noord
Brabant Midden-West (Breda/Bergen op Zoom/Roosendaal)
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Datum Kick-off

9 oktober 2014
14 januari 2015
23 april 2015
28 april 2015
11 oktober 2016
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Deelnemende regio’s Connect AF
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Deelnemende regio’s Hartfalen
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