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Verslag Connected ACS bijeenkomst 30 oktober 2019 

Op woensdag 30 oktober vond de Connected bijeenkomst plaats in het Holland Heart House te 

Utrecht. Cardiologen, huisartsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, onderzoekers en 

zorgmanagers uit 14 verschillende ambulanceregio’s kwamen bijeen om ervaringen uit te wisselen, 

resultaten te bespreken en toekomstplannen te delen. Dit alles om de zorg rondom Acuut Coronair 

Syndroom van goed naar beter te brengen.  

Opening  

De bijeenkomst werd geopend door Maarten-Jan 

Cramer, projectleider Connect ACS. De aanwezigen 

werden meegenomen in de start van Connect ACS 

in 2011 tot en met de ontwikkelingen van het 

afgelopen jaar.  

 

De huisarts is een prima sneltest bij POB 

Vervolgens werd gestart met het begin van het 

traject bij ACS: bij de huisarts. Tobias Bonten 

(huisarts-epidemioloog en assistant professor bij 

het LUMC) besprak zijn artikel ‘De huisarts is een 

prima sneltest bij POB’.  

 

Triage ACS in de ambulancezorg 

Rudolf Tolsma (verpleegkundig specialist acute 

zorg) ging dieper in op de volgende stap in de ACS-

keten, te weten de pre-hospitale triage de 

ambulance.  
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Inventarisatie post-infarct polikliniek 

In mei dit jaar is de enquête naar de 

organisatie van zorg van de post-infarct 

polikliniek uitgezet naar alle 24 

ambulanceregio’s in Nederland. Corry 

Klapwijk (verpleegkundig specialist 

IJsselland ziekenhuis) en Ilse Verstraaten 

(project coördinator Connect) deelden de 

eerste resultaten. Ook werden met behulp 

van stellingen de vervolgstappen ter 

verbetering met de aanwezigen 

bediscussieerd.  

 

 

Hartrevalidatie in 2019 

Een belangrijk onderdeel van de post-infarctzorg is de 

hartrevalidatie. Hareld Kemps (cardioloog Maxima 

Medisch Centrum) nam ons mee in de ontwikkelingen 

van de hartrevalidatie; van de start tot en met de 

nieuwste ontwikkelingen.  

 

 

 

Ontwikkeling en proefimplementatie Leidraad Pijn  op de Borst 

Ingrid van der Gun (programma manager Connect) nam ons vervolgens mee in de toekomstplannen 

van Connect. Tijdens haar presentatie werd uitleg gegeven over de nieuwe programmalijn Pijn op de 

Borst.  

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

Tekenen intentieverklaring nieuwe regio’s: 

100%NL! 

De bijeenkomst van dit jaar was extra bijzonder, want 

de laatste ACS regio’s hebben zich aangesloten bij het 

Connect-programma. Iedere nieuwe regio gaf een pitch 

met hierin de belangrijkste speerpunten en 

ontwikkelingen van de lokale ACS zorg. De presentaties 

werden afgesloten met het tekenen van de 

intentieverklaring. Hiermee is Connect ACS landelijk 

dekkend geworden en zijn we 100%NL!  

 

Maarten-Jan Cramer sloot de bijeenkomst af en bedankte alle sprekers en Connect regio’s voor de 

geslaagde middag. De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel waarbij de regio’s de gelegenheid 

kregen om verder te Connecten! 


