Verslag Connected AF en HF bijeenkomst 14 november 2019
Op woensdag 14 november vond de gezamenlijke Connected bijeenkomst voor AF en HF plaats in het
Holland Heart House te Utrecht. Cardiologen, huisartsen, verpleegkundig specialisten, physician
assistants, onderzoekers en zorgmanagers uit kwamen bijeen om ervaringen uit te wisselen,
resultaten te bespreken en toekomstplannen te delen. Dit alles om de zorg rondom HF en AF van
goed naar beter te brengen. Bovendien is tijdens de bijeenkomst regio Zuidwest-Friesland,
Noordoostpolder en Urk aangesloten bij Connect-AF!

Opening
De avond werd geopend door projectleider Connect-AF Martin Hemels
en aankomend projectleider Connect-HF Dirk Lok. De regio’s werden
hartelijk welkom geheten en er werd een overzicht gegeven van de
huidige aangesloten regio’s bij Connect AF en HF.

ALL-IN studie
Vervolgens werd gestart met de eerste presentatie door
onderzoeker Carline van den Dries. Haar presentatie
ging over de resultaten van de ALL-IN studie, een
onderzoek naar integrale zorg voor atriumfibrilleren in
de huisartsenpraktijk. Geconcludeerd wordt dat
integrale AF zorg veilig in de eerste lijn georganiseerd
kan worden en zelfs een 45% reductie in sterfte lijkt te
geven.

Pilot Hartfalen in de huisartsenpraktijk
In de volgende presentatie vertelde huisarts Mark Valk
meer over het herkennen van hartfalen in de eerste lijn.
Uit zijn onderzoek bleek dat er voor hartfalen veel
overdiagnostiek plaatsvindt, HF patiënten vaak ook COPD
hebben en dat (NTpro-) vaker ingezet moet worden.
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Hartstichting: eerder herkennen AF en HF
Beleidsadviseur Machteld van Duijne gaf ons vanuit
de Hartstichting meer uitleg over de pilot awareness
campagne voor hartfalen met als doel dat meer
mensen de symptomen van HF herkennen en hier
iets mee doen.

RED-CVD
Na een korte pauze waarin regio’s met elkaar verder
konden Connecten startte onderzoeker Amy
Groenewegen met haar presentatie over de RED-CVD
studie, een onderzoek naar vroege opsporing van AF,
HF en coronaire hartziekte bij type 2 diabetes en
COPD.

Resultaten van transmurale samenwerking binnen
het NHN
Paul Cremers, programma manager bij het
Nederland Hart Netwerk, gaf ons een update vanuit
de Connect regio Zuid-Oost Brabant en deelde de
resultaten van de regionale transmurale
samenwerking rondom AF en HF.

Resultaten na 2 jaar Connect Hartfalen in regio
Leiderdorp
Tot slot deelden cardioloog Carolien Lucas en
verpleegkundig specialist Marlies Niesing de
resultaten na 2 jaar Connect hartfalen in de regio
Leiderdorp. Ook namen ze ons mee in de problemen
die zij zijn tegengekomen een deelden zij de
toekomstplannen van de regio.
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Nieuwe Connect-AF regio Zuidwest-Friesland, Noordoostpolder en Urk
Tijdens de Connected bijeenkomst is ook een nieuwe regio aangesloten bij Connect Atriumfibrilleren,
namelijk regio Zuidwest-Friesland, Noordoostpolder en Urk. In deze regio is gewerkt aan het maken
van transmurale afspraken (Spinnaker) rondom atriumfibrilleren. De gemaakte afspraken zijn terug
te vinden in de toolkit. Freerk van der Sluis (huisarts) en Maarten Joosten (cardioloog Antonius
Ziekenhuis) hebben samen met Martin Hemels (projectleider Connect-AF) de intentieverklaring
getekend. Hiermee is de regio officieel aangesloten bij Connect AF!
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