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Samenwerken binnen een regionaal netwerk van cardiologie centra en huisartsen om de kwaliteit van 
zorg en leven te verbeteren, zorg dichtbij huis te garanderen en de kosten van de zorg te beheersen



Ziekenhuizen in Groningen-Drenthe

§ 1 UMC in Noord-NL
§ In Groningen/Drenthe 4 regionale ziekenhuizen (7 lokaties), 1 STZ ziekenhuis
§ Groningen (stad) heeft ~200.000 inwoners
§ Provincie Groningen en Drenthe ~1,2 miljoen inwoners .



§ Groninger huisartsen coöperatie (GHC) 260 vd 280 huisartsen uit provincie aangesloten voor ketenzorg
§ Drentse huisartsen coöperatie (HZD) 240 huisartsen (100%)  uit provincie aangesloten voor ketenzorg

Huisartsen in Groningen-Drenthe

Gegevens van Sociaal planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe



Overige stakeholders HartNetNoord-Nederland

Marktleider zorgverzekeraars Groningen-Drenthe:
§ Groningen: Menzis
§ Drenthe: Zilveren Kruis
§ Friesland: De Friesland

Patientverenigingen:
§ Harteraad
§ Zorgbelang Groningen
§ Zorgbelang Drenthe



Waarom HartNet: Kwaliteit zorg verbeteren

Onze regio – heel Noord-Nederland –

kent relatief veel (chronische) cardiovasculaire ziekten, 

hogere cardiovasculaire sterfte, en een stijgende 

(hart)zorgvraag



§ Stijgende vraag 1e en 2e lijns hartzorg kunnen opvangen
§ Regionale groei nieuwe poli patiënten - gemiddeld 15% in  afgelopen 5 jaar

§ Stijgende vraag hartinterventies kunnen opvangen

§ Groei in technologische ontwikkelingen 

Waarom HartNet: Groei hartzorg faciliteren



§ Toegankelijkheid van zorg (afstand tot hartzorg en wachttijden)

§ Kwaliteit van leven van hartpatiënten verbeteren (PROM/PREM) 

§ Duurzame hartzorg waarborgen (kostenbeheersing)

Waarom HartNet: Maatschappelijk verantwoorde zorg leveren



§ Bij de huisarts wanneer dat kan, in het dichtstbijzijnde ziekenhuis waar dat moet, in het UMCG voor 
complexe interventies, hartoperaties en complexe zorg

§ Zorg dichterbij de patiënt - Maar: de patiënt behoudt vrije keuze
§ Kwaliteit van leven van patiënten verbeteren door gebruik PROMS
§ NHR indicatoren registeren in de keten
§ Voorkomt dubbele diagnostiek, maakt kosten per patiënt goedkoper
§ Een datastructuur voor HartNet om registratielast te verminderen
§ Wetenschappelijk onderzoek door UMCG (of gezamenlijk) in 2e lijn
§ Betrokkenheid van alle stakeholders bij opzet zorgpaden en PDCA cyclus om HartNet doelen te 

verwezenlijken

Regionale zorgpaden

Regionale zorgpaden per diagnose 
(atriumfibrilleren, coronairlijden, kleplijden, hartfalen)

HartNet Noord-Nederland



Voorbeeld zorgketen 1e-2e lijn

Sinds 2015 AF-ketenzorg in Groningen/Drenthe
(inmiddels ook coronairlijden, hartfalen en hartklepziekten gestart)

Doel: Transitie van zorg van ziekenhuis naar huisarts
Vroege detectie van AF door huisarts
Betere kwaliteit (verbeterde prognose)

Partners: UMCG, MZH, OZG, Treant-Stadskanaal + Groninger Huisartsen Cooperatie)

HartNet Noord-Nederland



Ketenzorg Atriumfibrilleren

§ 2015: start ketenzorg AF
§ NHG standaard AF + protocol terugverwijzing ziekenhuis naar huisarts 

+ 
§ AF case-finding
§ 1e –lijns echocardiogram mogelijkheid
§ Efficiënte teleconsultatie via viplive:

§ Overname hoofdbehandelaarschap : transitie 2e > 1e lijn
§ ECG/MyDiagnostick
§ Medicatievragen (o.a. rate control en NOAC)

§ Kwaliteitsindicatoren opgesteld door zorgprofessionals 
(bv. CHADS-VASc > 2 en geen antistolling: 1.2%)

HartNet Noord-Nederland



Ablatie zorgketen 2e-3e lijn
§ Pre-interventie in 2de lijn – interventie in 3de lijn – post-interventie in 2de lijn; uniforme patientinformatie 
§ In elke metrolijn kwaliteitsindicatoren (IGZ/VMS/NHR) vastgelegd
§ Klankgroep bijeenkomsten en patiënt-relevante uitkomsten (patient input en www.ichom.org) toevoegd
§ 5 regionale zorgpaden 2de-3de lijn: PCI, TAVI, CABG, device, ablatie

HartNet Noord-Nederland
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Kwaliteits indicatoren meten, benchmarking en PDCA cycli

§ Nederlandse Hartregistratie (eerder Meetbaar Beter) begonnen 2011, UMCG 2012
§ Afgebakend aantal interventies en indicatoren
§ Verbeterinitiatieven à betere uitkomsten (PDCA)
§ Artsgedreven (outcome teams, feedback, onderhoudscyclus 1x/jaar)
§ Indicatoren van mortaliteit/complicaties t/m kwaliteit van leven
§ Coronairlijden: Percutane coronaire interventies

CABG
§ Atriumfibrilleren: Pulmonaal vene ablatie
§ Aortakleplijden: Transkatheter hartkleppen
§ Mitraliskleplijden: Mitralisklepchirurgie

12

In zorgketen 2e-3e lijn



Samen Beslissen

§ Pilot project AF poli, ambitie is Samen beslissen in iedere 
spreekkamer in de 1e, 2e en 3e lijn

§ Primaire uitkomst is patiënt-tevredenheid verhogen 

§ Secundaire uitkomst is arts-tevredenheid, afname interventies?  

§ Nulmeting van huidige werkwijze op AF poli in 50 nieuwe 
patiënten middels vragenlijst en interviews

§ Training zorgprofessionals 3,5uur: Samen beslissen in de praktijk
§ Gebruik digitale keuzehulp (ontwikkeld door ziekenhuis 

Bernhoven met input UMCG), ambitie is gebruik van HartNet
uitkomstinformatie (kwaliteit van leven, CV uitkomsten)

§ Ambitie is 1 HartNet database voor uitkomstinformatie  
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Pilot atriumfibrilleren polikliniek (combi-spreekuur cardioloog VPS)
Samen	Beslissen	
	

1. Choice	talk		
Informeren	van	de	patiënt	dat	er	een	keuze	is		
Benadrukken	dat	de	mening	van	de	patiënt	van	belang	is		

	
2. Option	talk		

Bespreken	van	de	voor-	en	nadelen	van	de	verschillende	behandelopties	ahv	
keuzehulp	
Vragen	of	patiënt	wil	meebeslissen	

ü Noem	de	informatie	neutraal	
ü Vraag	regelmatig	of	je	het	helder	uitlegt	c.q.	de	patiënt	je	begrijpt	
ü Signaleer/toets	de	reacties	van	de	patiënt	
ü Gebruik	de	keuzehulp	met	behoud	van	contact	
ü Introduceer	mogelijkheid	uitstel	besluit	

	
3. Decision	talk	

Ondersteunen	van	het	afwegen	van	de	opties	voor	de	patiënt		
(Gezamenlijk)	een	keuze	maken	voor	een	behandeling	
(Gezamenlijk)	een	plan	opstellen	en	vervolgafspraken	maken		

ü Geef	erkenning	voor	voorkeuren	die	je	hoort	bij	de	patiënt		
ü Bevraag	patiënt	over	die	voorkeur	en	ontdek	samen	de	behoeften	en	

waarden	die	meespelen	
ü Zet	indien	nodig	je	eigen	voorstel	naast	voorkeur	van	patiënt	
ü Zoek	naar	mogelijkheden	om	er	samen	te	komen	&	besluit	
ü Geef	ruimte	tot	langer	nadenken/bespreken	met	dierbaren	
ü Toets	de	kern	waarover	men	dan	denkt/praat	
ü Stimuleer	gebruik	keuzehulpen	en	goede	sites	

	
4. Afronding	

Samenvatten	van	de	kern	conclusies	van	patiënt	en	zorgverleners	
ü Toets	of	de	agendapunten	voldoende	aan	bod	kwamen	
ü Toets	of	er	nog	vragen	zijn	
ü Toets	of	met	tevredenheid	kan	worden	afgerond	(inzake	informatie	en	

inspraak)	
	

	

	
	
	
	
	

OPTION 
 
Er zijn verschillende mogelijkheden, namelijk… 
Wat weet u al over …? 
Wat wilt u nog meer weten? 
Wat vindt u daarvan? 
Wat betekent dit voor u?  
Mag ik u nog wat informatie geven?  
Weet u zo voldoende? 
Wat zijn voor ú de belangrijkste punten? 
Hebt u al een bepaalde voorkeur? 
	

DECISION 
 
Wilt u meebeslissen? 
Zullen we daar eens samen over nadenken? 
Aan de ene kant kunt u … en aan de andere 
kant … 
Wat zullen we doen? 
Is dat haalbaar voor u? 
	



www.keuzehulp.info
Vragenlijsten en interviews patienten
§ Positieve punten huidige werkwijze:

§ Uitleg was begrijpelijk: inhoud, voor- en nadelen
§ Mogelijkheid om vragen te stellen was aanwezig
§ Info was afgestemd op persoonlijke situatie
§ Duidelijke afspraken over vervolg werden gemaakt

§ Verbeterpunten huidige werkwijze: 
§ Benoemen dat er een beslissing genomen moet worden
§ Samen afwegen van behandelingsmogelijkheden 
§ Vragen naar behandelingsvoorkeur 
§ Samen kiezen van een behandelingsmogelijkheid

§ Tips voor Samen Beslissen:
§ Geef eerlijke en reële informatie
§ Keuzehulp kan zinvol zijn
§ De vraag stellen of patiënt mee wil beslissen is van belang

Nulmeting atriumfibrilleren polikliniek (combi-spreekuur cardioloog VPS)

Samen Beslissen toegevoegde waarde ?



Conclusie Waardegedreven zorg in HartNet Noord-Nederland

§ Opzetten infrastructuur voor HartNet: medisch-inhoudelijk, logistiek, patient/zorgprofessional 
informatie voorziening, datawarehouse

§ Waarde meten in regionale zorgketens: kwaliteitsindicatoren en kwaliteit van leven
§ Input van patientperspectief door vragenlijsten,interviews en klankbord/spiegelbijeenkomsten
§ Opzetten structuur voor uitkomstinformatie HartNet terugbrengen naar spreekkamer middels Samen 

Beslissen

§ Kosten-kant nog onvoldoende in beeld: veranderende patientenstromen, kosten 1ste vs 2de/3de lijn, 
kostprijs vs verkoopprijs

Proeftuin Cardiologie – Programma WGZ15

Stand van zaken



Michiel Rienstra & Evert Jan Beens initiators HartNet
Aileen van der Neut, projectleider HartNet

Tiny de Jong, kwaliteitsfunctionaris en projectleider Samen Beslissen
Klinisch leiders per zorgpad

www.hartnetnoordnederland.nl

HartNet Noord-Nederland


