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Connect hartfalen: waar staan we 
nu?



(potentiële) belangenverstrengeling Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven

N.v.t. 

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

•

•

•

•

Disclosure belangen spreker



Hartfalenzorg

 Hartfalen is een veel voorkomende aandoening

 Leefstijlaanpassingen, medicatie, device therapie

 Oudere, ‘kwetsbare patiënt’

 Comorbiditeiten

 Bijwerkingen van therapie

 Betrokkenheid van verschillende disciplines

→ Goede organisatie van hartfalenzorg is essentieel!



Connect 

 Connect is een programma opgezet door de Nederlandse 
Vereniging voor Cardiologie (NVVC)

 Connect is in 2011 gestart met als doel om de zorg 
rondom het acute hartinfarct in Nederland te verbeteren, 
later start van de programmalijnen atriumfibrilleren en 
hartfalen

NVVC!Connect



Doelstelling

De juiste zorg op de juist plek binnen de cardiologie

Het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen 
thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals e-health)
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 Netwerkgeneeskunde

 Formats voor de beschrijving van de meest relevante 
punten voor een projectplan en rekenvoorbeelden

NVVC!Connect

Implementatie juiste zorg op de juiste plek 



Wat ging vooraf aan Connect hartfalen en LTA 

 Knelpunten

 Kader voor regionale afspraken

 Uitgangspunt voor Connect hartfalen
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Kernpunten LTA-hartfalen

Betrokken zorgverleners 

verantwoordelijkheden en rollen

Diagnostiek en behandeladvies

Terugverwijzing

Voorlichting leefstijladvisering 

Hartfalenrevalidatie

Controles en registratie

Zorg in de laatste levensfase

Patiënt 
centraal



Connect in de praktijk!
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15 Connect regio’s 

Dit jaar:

Twente

Noord West Veluwe en 
Zeewolde

Amersfoort en Hoorn zijn 
bezig
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Protocol Diagnostiek en behandeling in de 2e lijn
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Stappenplan palliatieve fase
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Toolkit

 Presentatie voor huisartsen en praktijkondersteuners

 Samenvattingskaart richtlijn palliatieve zorg bij hartfalen 
(IKNL) en patiëntenfolder (i.s.m. Harteraad)

 Folder KNMG: Tijdig praten over het levenseinde

 Kwaliteitsdocumenten → richtlijnen

 Organisatie en bekostiging
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Knelpunten en wat is er bereikt
(ervaringen regio Alphen a/d Rijn)

Herkenning hartfalenpatiënt
→ toename awareness →meer poliklinische verwijzingen

Communicatie
→ Er zijn afspraken gemaakt over frequentie en inhoud van schriftelijke verslaglegging, 

waardoor huisartsen beter op de hoogte zijn van stand van zaken
→ meer (telefonisch) overleg vanuit zowel 1e als 2e lijn over het afstemmen van het beleid bij

recidief klachten, besluitvorming t.a.v. interventies en begeleiding laatste levensfase. 
→ Bij veel patiënten gedeeld behandelaarschap

Terminale hartfalen patiënt 
→ Het protocol, samen met de richtlijn palliatieve zorg bij Hartfalen heeft bijgedragen aan het 

tijdig bespreekbaar maken van eindstadium hartfalen en het op een correcte manier
terugverwijzen

→ Huisartsen en patiënten zijn tevreden over de manier van terugverwijzen & daling van het 
aantal heropnames van deze patiënten

Rol vande hartfalen vpk / VS
→ De Hartfalen vpk / VS is spil in het web en een essentiële schakel in de aanpak van 
bovengenoemde knelpunten. 



Connect-HF: stand van zaken

2011 Overleg 
hartfalen zorg 
HarteraaG/NVV
C

2012 Leidraad 
hartfalen

2016 
Uitrol 
LTA 
hartfalen

20160016

NHR
hartfalen-
registratie 
pilot

2019

EPD 
zorgpad
hartfalen

2020

Evaluatie 
LTA 
hartfalen



Uitdagingen 

 Financiering : veel variatie zorgverzekeraar

 ICT

 Kennisdelen / scholing up to date houden 

 Samenwerking tussen organisaties blijvend in investeren 
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Toekomst Connect
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Connect 2020 – 2025:  focus en drie
strategische doelen

1. REGIONAAL
Connect verbindt de regio’s die samenwerken
binnen een cardiologisch netwerk

2.  LANDELIJK
Connect stimuleert, faciliteert en optimaliseert

de Juiste Zorg op de Juiste Plek

3. INNOVATIE 
Connect innoveert binnen netwerkzorg en Juiste

zorg op de juiste plek.

Thema’s
• ACS/Pijn 

op de 
borst

• Hartfalen
• Atrium 

Fibrilleren
• ?



Connect symposium

Woensdag 4 november 2020 trapt NVVC Connect haar 
nieuwe programma plan Connect 2020-2025: 

Samen verbeteren wij de zorg voor hartpatiënten

dag 4 november 2020 trapt NVVC Connect haar nieuwe 
programmaplan voor
2020 – 2025 af. Binnen deze nieuwe programmaperiode staat de Juiste zorg op de juiste plek in de cardiologie 
centraal.

 grammaplan voor
2020 – 2025 af. Binnen deze nieuwe programmaperiode staat de Juiste zorg op de juiste plek in de cardiologie 
centraal.
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Wat kunnen we verder verwachten

 Evaluatie In 2020 wordt een evaluatie uitgevoerd naar de 
effecten van Connect hartfalen van 2015 tot en met 2019. 

 Enquête oktober IQ health care →

 welk onderdeel verloopt niet goed en waar moeten we ons op 
richten? 

 regio’s worden gevraagd om hieraan mee te werken

 → inzicht in eigen regio

 Patiëntenversie zorgpad hartfalen

Connect 



Leidraad organisatie intramurale hartfalenzorg Nederland 

• Leidraad voor de organisatie van intramurale zorg voor
patiënten met hartfalen in Nederland

• Grote variatie hartfalenzorg

• Mogelijkheden om zorg structureel te 

evalueren en te optimaliseren



Palliatieve zorg 

 Vragenlijst palliatieve zorg

 Monitor

 Markeren van palliatieve fase 
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Samenvattend: Connect hartfalen

• Veel nieuwe ontwikkelingen

• Aandacht voor palliatieve zorg

• Nieuwe organisatiestructuur 

• Goede afspraken leidt tot 
verbetering van hartfalenzorg


