
 
Mijn naam is Lise Moers en
ik ben per 1 juli gestart als
data-analist bij het
Nederlands Hart Netwerk.
Tijdens mijn master
'Economics' heb ik een
traineeship gedaan bij het
Projectbureau Zorg bij CZ.
Hier heb ik me onder andere
bezig gehouden met bundled
payments, single-payer en
multi-payer systemen. Mijn
tijd bij CZ was een erg
leerzame ervaring en heeft
me laten zien wat een
interessant en divers
vakgebied de
gezondheidszorg is. Ik ben
dan ook erg blij dat ik mijn
ervaring kan voortzetten bij
het Nederlands Hart
Netwerk! Tot slot nog even
kort wat over mezelf: ik ben
23 jaar en ik woon in Best. In
mijn vrije tijd speel ik
badminton, lees ik graag en
ben ik vaak buiten te vinden. 

"Bundled
payments,

single-payer
en multi-

payer "
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Op dinsdag 12 oktober willen we voor de 6e keer het jaarlijkse NHN
symposium organiseren. 

Na het overweldigende succes van het digitale symposium vorig jaar, zal
ook dit evenement digitaal plaatsvinden op 12 oktober 2021 van 18:00 uur
tot 20:00 uur. 

U kunt via een link aansluiten. Tijdens het symposium willen we u de
ruimte geven om uw vragen te stellen aan de sprekers en u krijgt ook de
mogelijkheid om andere deelnemers te ontmoeten. 

Voor dit evenement zal accreditatie worden aangevraagd. 
Hieronder vindt u alvast een blik op het programma. Zet u datum nu alvast
in uw agenda? 

U kunt zich hier inschrijven! U zult dan van ons de link ontvangen voor het
symposium

https://nl.surveymonkey.com/r/CNFCPMZ
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Beste lezers,

Mijn naam is Jolet van Helden
en ik ben per april gestart als
projectleider transmurale zorg
bij SGE. Binnen deze rol ben ik
onder andere betrokken bij het
Nederlands Hart Netwerk als
projectleider eerste lijn voor de
zorggroepen PoZoB, DOH en
SGE.

Hiervoor heb ik 6 jaar bij
Patiëntenfederatie Nederland
gewerkt als adviseur
patiëntbelang en vanuit dit
perspectief de beleids- en
organisatiekant van de zorg
leren kennen. Mijn studietijd
heb ik doorgebracht in
Enschede, waar ik Technische
Geneeskunde en
Gezondheidspsychologie en
Technologie heb gestudeerd.

Mijn vrije tijd breng ik graag
door met mijn man en
dochtertje, familie en vrienden,
een goed boek (al kan ik een
minder goed boek uit principe
ook niet wegleggen voordat ik
hem uit heb) of al zeilend op
het water. 

Ik hoop jullie een keer te
ontmoeten.

"Projectleider
transmurale zorg"

97% van de deelnemers verwacht dat een telemonitoring leidt
tot een kwaliteitsverbetering van de zorg;
100% van de deelnemers geeft aan dat ze bereid zijn om hun
werkwijze te veranderen als telemonitoring leidt tot betere
uitkomsten voor de patiënt. Daarnaast is 91% van de
deelnemers bereid om hun werkwijze te veranderen als
telemonitoring leidt tot lagere zorgkosten;
83% van de deelnemers geeft aan dat het regionaal inrichten
van een telemonitoring programma de gewenste aanpak is;

Op donderdag 8 juli hebben we samen met 43 deelnemers een
inspirerende sessie gehouden over de toekomst van
telemonitoring in de regio. Prof. dr. Lukas Dekker, dr. Hareld
Kemps en drs. Ramon v.d. Ven spraken over telemonitoring in de
regio Zuidoost Brabant en over onze toekomstvisie. Er werden
twee voorbeelden voor een mogelijke aanpak van telemonitoring
gepresenteerd (Luscii en Curavista), waarbij ook
gebruikerservaringen aan het bod kwamen. Ook werd aan het
publiek gevraagd welke input zij hadden m.b.t. dit thema. Een
aantal uitkomsten:

INSPIRATIESESSIE TELEMONITORING

Het Nederlands Hart Netwerk is momenteel bezig met het
oprichten van patiëntpanels. Tijdens deze patiëntpanels kunnen
patiënten hun kennis en ervaring delen over de huidige hartzorg
om zo tot nieuwe ideeën voor verbeteringen te komen. Daarnaast
kunnen patiënten een bijdrage leveren aan het identificeren van
mogelijke verbeterpunten en relevante uitkomstmaten bij de
huidige geplande innovaties van het Nederlands Hart Netwerk.
Aan deze patiëntpanels zullen patiënten met verschillende
(medische) achtergronden deelnemen passend bij de
hartaandoeningen waar het Nederlands Hart Netwerk zich op
richt. De patiëntpanels zullen één tot twee keer per jaar
samenkomen. 

Kent u nog betrokken patiënten met een hartaandoening die
mogelijk geïnteresseerd zijn aan deelname aan deze panels of
bent u zelf hartpatiënt? Neem dan contact op met ons via
jeroen.v.d.pol@nederlandshartnetwerk.nl!

PATIENTPANELS
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