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Beste huisarts en praktijkondersteuner/-verpleegkundige,       

 

De impact van hartfalen op de patiënt, de mantelzorgers en het zorgstelsel is groot. In Midden-Brabant starten we 

daarom - na diabetes, CVRM, COPD/astma, ouderenzorg en fractuurpreventie-  een nieuw zorgprogramma: 

Hartfalen. Met dit zorgprogramma streven we naar: 

• Een gedegen zorgbeleid voor patiënten met hartfalen die al in de eerste lijn behandeld worden. 

• Een verplaatsing van patiënten met stabiel hartfalen van de tweede naar de eerste lijn.   

Hoe? Door in te zetten op een krachtigere samenwerking tussen eerste en tweede lijn en scholing van de eerste lijn.  

Uw bijdrage is hierbij van groot belang. Doet u mee?! 

 

Wat is het verschil met het zorgprogramma CVRM? 

Volgens de inclusiecriteria van InEen behoren patiënten met hartfalen (K77) niet in het zorgprogramma CVRM. In 

2017 hebben de zorgverzekeraars in onze regio dat nog wel toegestaan. 2018 is nog een overgangsjaar, daarna 

zullen de patiënten onder het nieuwe zorgprogramma Hartfalen, met een eigen DBC-tarief, gaan vallen. Hiervoor zal 

de RCH, net als voor de andere zorgprogramma’s, een apart contract met de huisartsenvoorziening afsluiten. Met dit 

nieuwe zorgprogramma Hartfalen creëren we een verbijzondering voor de patiënten met hartfalen. Het levert zowel 

patiënten als de huisartsenpraktijken meer op: 

• Meer kennis over hartfalen bij huisarts en POH door scholing. 

• Makkelijke consultatie met de cardioloog (verwerkt in DBC-tarief). 

• Inschakelen van diëtiste en hartfalenverpleegkundige (verwerkt in DBC-tarief). 

• Een iets hoger DBC-tarief per patiënt. 

 

Investering bij deelname aan het zorgprogramma Hartfalen 

Wij vragen van huisartsenpraktijken de volgende investering: 

• Het volgen van een 2 uur durende geaccrediteerde scholing door tenminste één huisarts en één 

POH/verpleegkundige per praktijk tegelijk. 

• Implementatie van Regionale Transmurale Afspraken (RTA) Hartfalen. Doel: uniformeren van afspraken 

tussen de eerste en de tweede lijn rondom diagnostiek, behandeling, consultatie, (terug)verwijzing en 

berichtgeving tussen de verschillende behandelaren.  

• Juiste registratie van patiënten, zoals aangereikt tijdens de scholing. 

 

 Nieuw: Zorgprogramma Hartfalen 
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Geaccrediteerde scholing  

U leert tijdens de scholing de details over een goed zorgbeleid rondom hartfalen en op welke wijze dit samen met 

praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk is vorm te geven. Deze scholing wordt gegeven door: 

• Leonie Tromp (kaderarts hart- en vaatziekten RCH); 

• Lilianne Kuypers (praktijkverpleegkundige); 

• Balázs Szabó (cardioloog ETZ); 

• Tamara van de Ouweland (hartfalen verpleegkundige ETZ); 

• Nicole van Steensel (hartfalen verpleegkundige ETZ).  

 

Data scholing 

Wij bieden u deze scholing op 4 verschillende momenten in 2018 aan, steeds van 18.00 – 20.00 uur. Vanaf 17.30 uur 

bent u welkom en kunt u gebruikmaken van soep en broodjes. 

• Donderdag 15 maart 2018  Auditorium, ETZ TweeSteden 

• Donderdag 14 juni 2018  Auditorium, ETZ TweeSteden 

• Donderdag 6 september 2018  Elisabeth van Thüringenkamer, ETZ Elisabeth 

• Donderdag 13 december 2018  Elisabeth van Thüringenkamer, ETZ Elisabeth 

 

Kosten 

Voor huisartsenpraktijken aangesloten bij de RCH Midden-Brabant zijn er geen kosten verbonden aan deelname aan 

deze scholing. Wel gelden er annuleringsvoorwaarden (zie de website voor meer informatie).  

 

Inschrijven en meer informatie 

Voor meer informatie over het zorgprogramma Hartfalen kunt u op de website van Samendraads kijken. Bij 

aanvullende vragen kunt u contact opnemen met kaderhuisarts hart- en vaatziekten Leonie Tromp (via 

le.tromp@horushuisartsenzorg.nl). Om u in te schrijven voor het project en de bijbehorende scholing, verwijzen wij 

u graag naar de website van de Stichting Huisarts en Kwaliteit. 

Wij rekenen op uw deelname!  

 

 

Met vriendelijke groet,  

Angela van Liempd, medisch directeur RCH 

Leonie Tromp, kaderarts hart- en vaatziekten 

Balázs Szabó, cardioloog ETZ 

 

 

Het Zorgprogramma Hartfalen is mede mogelijk gemaakt door de zorgverzekeraars CZ en VGZ namens alle zorgverzekeraars.  

 

https://shk.lhv.nl/actueel/agenda/project-en-scholing-fractuurpreventie-midden-brabant

