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J e s s e  D e m a n d t  -  P h D  s t u d e n t

De Triage ACS studie is een samenwerking tussen het Catharina
Ziekenhuis, de NHN, ambulancedienst GGD Brabant Zuid-Oost en
omliggende regionale ziekenhuizen. Met dit project willen wij graag
de zorg verbeteren rondom patiënten met pijn op de borst die
verdacht worden van een non-ST-elevatie myocardinfarct (NSTEMI). 

Wij denken dat hierin een belangrijke rol is weggelegd voor de
ambulancedienst. Door het toepassen van een risico-score en het
bepalen van het Troponine in de ambulance, kan er veel eerder een
risico inschatting worden gemaakt bij deze populatie. Met dit
onderzoek hopen wij in de toekomst o.a. de patiënt van betere zorg te
voorzien, duur van ziekenhuis opname te verkorten, minder
ambulance ritten nodig te hebben en uiteindelijk minder zorgkosten. 
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SYMPOSIUM
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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 van
18:00 uur tot 20:00 uur. U kunt via een link aansluiten bij de webinar,
en via whatsapp uw vragen stellen aan de sprekers. 

We streven ernaar een programma te verzorgen met meerdere
parallelsessies. De avond zullen we starten en eindigen met een
inspirerende keynote spreker. Onderwerpen die daar tussen aan bod
gaan komen zijn, onder andere, nieuwe innovaties binnen het NHN,
een update over ons wetenschappelijk onderzoek en sessies voor de
eerstelijns zorg. 

Zet de datum nu alvast in uw agenda. We zullen de inschrijvingen
starten begin juni 2021.

 

Graag stel ik mij aan u voor

als de nieuwe PhD student bij

het NHN! Mijn naam is Reyan

Abdalrahim, 30 jaar oud, en

woonachtig in de achterhoek.

Ik ben een psycholoog met

een specialisatie in

gezondheid gecombineerd

met technologie. Het

afgelopen jaar ben ik

werkzaam geweest als docent

Social Work en als

coördinator in de

verstandelijk

gehandicaptenzorg bij Siza.

Ik verheug mij op een

ontmoeting met u allen en

het werken in deze nieuwe

inspirerende omgeving!

"gezondheid
gecombineerd

met
technologie"
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MYDIAGNOSTICK

J e r o e n  v . d .  P o l  -  P o s t d o c
o n d e r z o e k e r

In 2018 is in de regio Zuidoost
Brabant gestart met een pilot met
de MyDiagnostick om nog niet
ontdekt boezemfibrilleren op te
sporen binnen de eerstelijnszorg.

Om het gebruik van de
MyDiagnostick te evalueren zijn
vragenlijsten en interviews
afgenomen bij POHs die deze
MyDiagnostick gebruikt hebben. 

In totaal werden 74 vragenlijsten
ingevuld. Daaropvolgend zijn 14
diepte-interviews opgenomen.
Aan de hand van deze informatie
wordt geëvalueerd hoe de
MyDiagnostick gebruikt is in de
verschillende
huisartsenpraktijken, waar POHs
tegenaan liepen bij het gebruik
van de MyDiagnostick en hoe de
implementatie van toekomstige
projecten binnen het Nederlands
Hart Netwerk verbeterd kan
worden. 

"pilot met de
MyDiagnostick om

nog niet ontdekt
boezemfibrilleren

op te sporen
binnen de

eerstelijnszorg"

We willen de betrokken
huisartsenpraktijken en POHs in
ieder geval bedanken voor hun
actieve bijdrage aan zowel de pilot
als de evaluatie

Het Nederlands Hart Netwerk is recent vertegenwoordigd

op zowel het NVVC-voorjaarscongres als op de

wetenschapsavond van het Máxima Medisch Centrum. 

Luc Theunissen en Jeroen van de Pol presenteerden in de

deelsessie Atriumfibrilleren hun onderzoek over de relatie

tussen kwaliteit van leven bij diagnose en MACE en

hospitalisaties binnen 12 maanden follow-up en over de

relatie tussen kwaliteit van leven bij diagnose en de

verbetering in symptomen aan de hand van de EHRA-score

na 12 maanden follow-up. In kort blijkt uit de resultaten van

deze onderzoeken dat patiënten met een slechtere kwaliteit

van leven van diagnose vaker MACE doormaken, vaker

gehospitaliseerd worden, maar daarnaast ook vaker een

verbetering in EHRA-score laten zien.

Frederique Hafkamp presenteerde resultaten welke eerder

ook op de wetenschapsavond van het Máxima Medisch

Centrum door Paul Cremers werden gepresenteerd. Dit

betrof het toepassen van Value Based Healthcare ter

verbetering van de Hartfalenzorg. Na toepassing van de

transmurale aanpak in de regio Zuidoost Brabant lijkt er

een verbetering opgetreden in de patiëntwaarde van

hartfalen patiënten. Op basis van een vergelijking tussen

gegevens van vóór en na implementatie van de transmurale

zorgstandaard werden onder andere minder (her)opnames,

een betere NYHA klasse en een betere LVEF gemeten bij

patiënten met hartfalen én daarbij een reductie in

zorgkosten.
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