HF klinisch

Inclusie criteria
Alle HF patiënten klinisch
opgenomen

HF vpk in consult tijdens opname:
HF vpk bespreekt virtual ward met
patiënt.
Indien patiënt akkoord: HF vpk meldt
patiënt aan en geeft voorlichting.
HF vpk checkt of ook Hartfalen@Cordaan
is ingeschakeld

HF Poliklinisch

Inclusie criteria
Op indicatie

Inclusie criteria
HF de novo, NYHA II patient in
optitratiefase.

Patiënt op poli:
HF vpk bespreekt virtual ward met patiënt.
Indien patiënt akkoord: HF vpk meldt patiënt
aan en geeft voorlichting.
HF vpk schakelt Hartfalen@Cordaan in

Sananet bezorgt weegschaal en
bloeddrukmeter bij patiënt thuis en koppelt
aan meetprogramma.
Eerste bezoek Cordaan :
Medicatieverificatie, voorlichting en
begeleiding bij eerste meetmoment.
Cordaan vpk trieert vragen en neemt z.n.
contact op met HF vpk
Patiënt
staat elke ochtend op weegschaal en
neemt bloeddruk/pols op.
Patiënt vult wekelijks vragenlijst in ( o.a.
prikkelhoest, kan patiënt plat liggen,
meer dan 4 x p nacht uit bed om te
plassen, duizeligheid, oedeem etc.) en
indien klachten dagelijks
Sananet
zorgt voor automatische verzending van
gegevens.
verzorgt instelling afkapwaarden gewicht,
bloeddruk, pols.
Verzorgt vragenlijst frequentie (wekelijks
en bij klachten dagelijks)
HF vpk
belt patiënt na eerste meetmoment.
neemt contact op met patiënt bij
afwijkende waarden en registreert
vervolg afspraak in dossier en in software
Sananet
Bij afwijkende waarden past HF vpk beleid iom
cardioloog aan:
medicatie aanpassen
extra poli controle
opname lounge
opname kliniek
Cordaan begeleidt patiënt totdat situatie
stabiel is. Einde consult.
HF vpk: Na 1 jaar evaluatie en bepaling vervolg:
A) doorgaan
B) indien patient stabiel, stop Virtual Ward
C) Einde monitoring ivm substitutie eerste lijn
D) Einde monitoring ivm einde levensfase

Patient met HF onder begeleiding
van thuiszorg Cordaan

Als optitratie gereed en patient stabiel met
NYHA II dan stop

Cordaan signaleert patient met
HF met mogelijke indicatie voor
Virtual Ward en overlegt met
huisarts.
Cordaan overlegt met HF
vpk

