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Nederlandse Hart Registratie (NHR)

▪Onafhankelijke registratie

▪In opdracht van de ziekenhuizen (artsgedreven)

▪Samenwerking met NVVC/NVVT

▪PCI, devices en thoraxchirurgie

▪Sinds 2017: ook Atriumfibrilleren en Hartfalen 



Doel NHR

“bijdragen aan het behoud en verdere verbetering van 
kwaliteit van zorg; door het verzamelen, analyseren en 
terugkoppelen van relevante gegevens”

• Betrouwbare rapportages op diverse niveaus

• Wetenschappelijk onderzoek

• Traceerbaarheid van implantaten

• sterke betrokkenheid van medisch specialisten

• Transparantie
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Waarom registreren?

Informatie over
• Populatie

• Proces

• Uitkomst 

→ Behoud en verbetering van kwaliteit



Monitoren kwaliteit / Benchmarken
→ Kwaliteit 

→ Efficiëntie 

→ Leren van elkaar (Connect hartfalen)

Faciliteren research
→ Efficienter en behandelen

Doel registratie



CHECK-HF
Registeren loont!

• 8360 patienten

• 34 hartfalenpoli’s

Brunner-La Rocca et al, JACC: Heart Failure, 2019-01-01, Volume 7



Globale opzet



Globale opzet



Globale opzet

Langere termijn tot eind
Terugverwijzing
Overlijden 



Huidige status

• Inclusie > 900 pt

• Veel in aantocht!
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Uitdagingen

Registeren kost tijd

Kwaliteit moet goed zijn → nog meer tijd
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Oplossing: registratie aan de bron

Registratie inbouwen in de workflow (cf PCI, devices)

Mogelijkheden van EPD gebruiken voor effectieve registratie

Minimale tijdsinvestering



Doel zorgpad Hartfalen Hix

1. Faciliteren workflow en dossiervorming
• Aanmelden/afmelden

• Order → bespreking in team → consult

• Transparante dossiervoering (naslag)

2.   Uniforme registratie ‘on the job’

3. Flexibele werkwijze
• Wie doet wat: lokaal te bepalen



Opbouw hartfalen traject

1e contact
➢ Consultformulier basis
➢ Parameters hartfalen
➢ Medicatie en behandeling
➢ Module HF verpleegkundige
➢ Evt tekstmacro

1e contact
➢ Aanmeldformulier (vanuit beleid)

Follow-up 6 mnd / 1 jr
➢ Consultformulier basis
➢ Parameters hartfalen
➢ Medicatie en behandeling
➢ Module HF verpleegkundige
➢ Evt tekstmacro

Korte visit hartfalen
➢ Consultformulier basis 

➢ Medicatie en behandeling
➢ Module HF verpleegkundige 
➢ Evt tekstmacro

tussentijdse bezoeken
Evt bijwerken  medicatie en 
behandeling

Intake: VPK of cardioloog Conform intakeformulier
Registratie van zelfde parameters
Evt (terug)verwijzing bij beleid in te 
vullen

T=0 T=6m



Aanmelden 



Aanmelding

Order



Pad is zichtbaar op voorblad



1e consult

Klik op 1e consult



1e consult

Consultformulier opent

Werkt als consult

Invullen beide uitklapvelden!!!!!

Mogelijk brief te maken



1e uitklapveld

• Uitklapvelden dus invullen

(registratie!)

• Zoveel mogelijk ingeladen



Medicatie

• Indien ja
• Maximaal (tolereerbaar)

• Nee ivm titratiefase

• Nee ivm contraindicatie



Korte visit

Korte visites kunnen tussentijds 
altijd ingevuld worden



Follow-up

Bij follow-up consult na 4-6 mnd
handmatig doorzetten naar 
follow-up fase



Follow-up

• Follow-up consult op zelfde   
manier invullen

• Invulvelden bijwerken



Afsluiten
• Bij afsluiten behandeling pad sluiten 
• Ook bij terugverwijzing naar algemene poli

→ klik op voltooien



Afsluiten
Vul reden en follow-up in

Pad verdwijnt uit voorblad



Implementatie

1e contact
➢ Consultformulier basis
➢ Parameters hartfalen
➢ Medicatie en behandeling
➢ Module HF verpleegkundige
➢ Evt tekstmacro

1e contact
➢ Aanmeldformulier (vanuit beleid)

Follow-up 6 mnd / 1 jr
➢ Consultformulier basis
➢ Parameters hartfalen
➢ Medicatie en behandeling
➢ Module HF verpleegkundige
➢ Evt tekstmacro

Korte visit hartfalen
➢ Consultformulier basis 

➢ Medicatie en behandeling
➢ Module HF verpleegkundige 
➢ Evt tekstmacro

tussentijdse bezoeken
Evt bijwerken  medicatie en 
behandeling

Intake: VPK of cardioloog Conform intakeformulier
Registratie van zelfde parameters
Evt (terug)verwijzing bij beleid in te 
vullen

T=0 T=6m

3.   Wie doet wat? (vpk vs cardioloog)

4.   Registratie (datamanager + NHR)

T=0

1. Bij wie komt aanmelding terecht
2. Wie plant de afspraak na acceptatie



Uitdagingen

• Implementatie
• Taakverdeling

• Invullen follow-up

• Afsluiten

• Hartfalenpoli: gesloten systeem?

• Missing data

• NB koppeling van databases Devices/PCI in de toekomst



Conclusie

• Registreren moet maar levert veel op

• Gezamenlijke aanpak NHR – NVVC werkgroep hartfalen - Connect

• Registreren aan de bron is noodzaak

• Zorgpad in EPD kan hierbij ondersteunen (Chipsoft én Epic!)

• Investering & onderhoud noodzakelijk!

• Vraag evt advies bij NHR en centra met meer ervaring!

• Voor meer info: NHR, Jasper Brugts



Mede mogelijk gemaakt door

• NHR
• Lineke Derks 

• Registratiecommissie hartfalen o.l.v. Dr. J.J. Brugts

• Stuurgroep Hix Hartfalen
• Drs. P.E.J. van Pol

• Dr. A. van Miltenburg

• Chipsoft: C. Werner en T. Bokking

• Noordwest Ziekenhuisgroep
• V.A.W.M. Umans

• A. van Aken

• L.C. Lussenburg-de Jong, C. Duin en A.J.C.M Bos-Schaap


