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Inleiding 

Chronische zorg vormt één van de belangrijkste uitdagingen voor ons huidige gezondheidssysteem. 

Om een antwoord te bieden op deze complexe problematiek werden de laatste jaren in verschillende 

regio’s zorgpaden opgezet om op een gestructureerde manier aan zorgcoördinatie en 

zorgcommunicatie te doen. Verschillende overheden promoten dergelijke geïntegreerde 

zorginterventies, onder meer via de in 2018 gelanceerde Integreo-pilootprojecten (1). Voorlopig 

bestaat er echter weinig tot geen interregionale coördinatie tussen de verschillende zorgpaden en 

kwaliteitsverbeterende initiatieven die de afgelopen jaren werden gelanceerd in de eerste lijn. 

Coöperatieve Lerende Netwerken 

 “Learning Healthcare Systems” of coöperatieve lerende netwerken (CLN) zijn een zorgconcept 

waarbij klinische zorg en zorgcultuur, wetenschappelijk onderzoek en economische stimuli allemaal 

bijdragen tot een continu proces van verbetering, innovatie en kenniscreatie (2). Dergelijke 

netwerken bundelen de collectieve intelligentie van zorgverleners, onderzoekers en patiënten en 

faciliteren de verspreiding van informatie en kennis tussen verschillende onderzoeksgroepen en 

klinische centra (3). Ze konden in verschillende omgevingen effectiviteit aantonen (4-6). 

CLN verschillen in grootte, ambitie en klinische focus, maar vertrekken alle van een gelijkaardige 

actor-georiënteerde organisatiestructuur (7). Actoren zijn mensen, organisaties of registers die deel 

uitmaken van het CLN. Dit is een niet-hiërarchische flexibele organisatiestructuur waarin de 

beslisvoering verdeeld wordt. Dit stelt grotere groepen mensen (patiënten, mantelzorgers, 

zorgverleneres en technologische partners) in staat om zichzelf te organiseren en problemen in de 

gezondheidszorg op te lossen die voor hen belangrijk zijn (7, 8). 

Deze organisatiestructuur heeft drie componenten (7, 8):  

1. De vereniging van participanten rond een gedeelde doelstelling 
2. Het gebruik van gedeelde standaarden, zorgprocessen, beleid en infrastructuur ter stimulatie 

van samenwerking 
3. Creëren van een  gedeeld domein waar informatie, kennis, fondsen en knowhow kunnen 

uitgewisseld worden 

We verduidelijken deze structuur aan de hand van de casus hartfalen. 

Casus Hartfalen 

Hartfalen (HF) is een frequent voorkomende chronische aandoening, veroorzaakt door een 

verminderde hartfunctie. De ziekte gaat gepaard met een hoge mortaliteit en heeft een grote impact 

op de levenskwaliteit (9, 10). Patiënten zijn vaak ouder, minder mobiel en multimorbide (11, 12). 

Deze kenmerken maken van de persoon met hartfalen een archetype voor de chronische patiënt. In 

België worden jaarlijks meer dan 15000 patiënten gediagnosticeerd met hartfalen, waarvan een 

kwart overlijdt binnen het jaar (10). Deze aanzienlijke klinische en epidemiologische consequenties 

gaan gepaard met een dramatische economische impact: ongeveer 1-2% van het jaarlijkse Belgische 

budget voor gezondheidszorg gaat naar patiënten met hartfalen, vooral omwille van frequente 



(her)opnames (13). De vergrijzing van de bevolking zal deze gevolgen naar alle verwachting doen 

toenemen. 

De complexiteit van de aandoening en deze patiëntenpopulatie vereisen een multidisciplinaire 

benadering. Meerdere multidisciplinaire zorgprogramma’s toonden een gunstig effect op mortaliteit 

en opnames (14). De meest succesvolle zorgprogramma’s hebben verschillende componenten en 

bestaan uit een intramurale fase in het ziekenhuis met opvolging na ontslag (15). In 2016 had slechts 

10% van de Belgische ziekenhuizen een multidisciplinair zorgprogramma (16). In slechts een 

minderheid van de Belgische ziekenhuizen is een gespecialiseerde hartfalenverpleegkundige actief, 

hoewel deze rol essentieel is in elk multidisciplinair hartfalenteam. Bovendien is er een groot gebrek 

aan protocollair uitgevoerde zorgtransitie, hoewel dit geassocieerd is met gunstige klinische 

uitkomsten (17). 

Als antwoord op deze uitdagingen werden de afgelopen jaren in meerdere regio’s in Vlaanderen 

lokale initiatieven opgestart. Deze projecten worden meestal geformuleerd als multidisciplinaire 

zorgpaden. Dergelijke zorgpaden zijn vaak een mengeling van richtlijnimplementatie en het 

vastleggen van concrete afspraken rond het beleid na een HF-ziekenhuisopname bij lokale 

zorgverleners. De uitbouw van deze zorgpaden verloopt momenteel regionaal en er bestaat geen 

coördinatie tussen de verschillende initiatieven. In de huidige lokale aanpak is er geen onderlinge 

kennisuitwisseling of samenwerking. Bij verschillende actoren actief in de huidige hartfalenzorg 

ontstond de vraag naar een voor iedereen toegankelijk samenwerkingsverband. Op 23/05/2019 werd 

het “Vlaams Lerend Netwerk Hartfalen” boven de doopvont gehouden. Deze verenigt de 

verschillende Vlaamse hartfaleninitiatieven die (mee) actief zijn in de eerstelijnszorg en wordt 

gerealiseerd met de steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck: Technologie in de thuiszorg, beheerd 

door de Koning Boudewijnstichting. Het doel is de creatie van een toegankelijk, open en dynamisch 

netwerk waar kennis en gegevens uitgewisseld en gepooled kunnen worden met het oog op 

capaciteitsopbouw van de hartfalenzorg in Vlaanderen. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn co-

creatie sessies onder de vorm van workshops voor de partners in het lerend netwerk en de 

ontwikkeling van opleidingen voor zorgverleners die in contact komen met hartfalen. 

De structurele componenten van dit CLN vertrekken vanuit de visie van het Federaal Kenniscentrum 

voor Gezondheidszorg (18): 

Gedeelde doelstelling 

Het algemene doel van de verschillende deelorganisaties is om de patiënt met hartfalen een 

gecoördineerde, kwaliteitsvolle zorg te bieden in verschillende zorgechelons. Dit is de zogenaamde 

‘Quadruple Aim’: het verbeteren van de ervaring van patiënten en zorgverleners, de gezondheid op 

bevolkingsniveau en een reductie in kosten voor de samenleving (vooral door minder 

ziekenhuisopnames). 

Het gebruik van gedeelde standaarden, zorgprocessen, beleid en infrastructuur ter stimulatie van 

samenwerking 

De eerste stap binnen het CLN is de onderlinge uitwisseling van expertise tussen verschillende regio’s 

rond de aanpak en implementatie van de verschillende bestaande interventies zoals zorgpaden en 

uitgebreidere hartfalen educatie. Ten tweede wordt bekeken welke kwaliteitsindicatoren het meest 

geschikt zijn voor de evaluatie van deze implementatie. Deze indicatoren worden zo veel mogelijk 

uniform gebruikt om aan gemeenschappelijke registratie en datapooling te kunnen doen. Het doel is 

een continue evaluatie en validatie van de verschillende zorginterventies.  



Creeëren van een gedeeld domein waar informatie, kennis, fondsen en knowhow kunnen uitgewisseld 

worden 

In de startfase bestaat het CLN uit 4-maandelijkse symposia met tussentijdse elektronische 

communicatie per mail. Er wordt gewerkt aan een gemeenschappelijke beveiligde server voor het 

uitwisselen van vertrouwelijke gegevens. Het doel is om een sociaal netwerk te creëren met 

voldoende cohesie en schaalgrootte om de geïntegreerde aanpak van hartfalen te faciliteren. 

Ten slotte is een belangrijke taak van het CLN de ontwikkeling van een netwerk dat in staat is om 

concrete aanbevelingen te doen naar het Vlaamse en federale beleidsniveau. Hiervoor wordt bij 

voorkeur gewerkt binnen de reeds bestaande structuren in eerste en tweede lijn (Integreoprojecten, 

Academie voor de Eerste Lijn, beroepsorganisaties, universiteiten,…) eerder dan de creatie van een 

nieuw orgaan. Deze aanpak moet het verder versnipperen van de bestaande coördinatiestructuren in 

het huidige zorglandschap verhinderen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusie 
Coöperatieve lerende netwerken zijn een veelbelovende strategie voor het verbeteren van 

chronische zorg in Vlaanderen. Het Vlaams Lerend Netwerk Hartfalen, een consortium van 

verschillende regionale initiatieven, wil de huidige zorg voor hartfalen verbeteren door onderlinge 

uitwisseling van expertise en de implementatie van kwaliteitsverbetering op regionaal niveau. Op 

basis van de opgedane ervaring wil het netwerk gerichte aanbevelingen doen op Vlaams en federaal 

niveau. 

 
Huidige stand van zaken 
Na een eerste verkennende ronde om actieve hartfalenprojecten in Vlaanderen te identificeren en te 

betrekken, tekenden de onderstaande projecten en partners in. Bij deze een warme oproep aan 

andere hartfalen projecten en/of partners om het Vlaams Lerend Netwerk Hartfalen te vervoegen. 

Contact: hilde.vandenhoudt@thomasmore.be 

 

 

 

 

 

Kernboodschappen voor de klinische praktijk 

• Denk aan hartfalen bij patiënten die lisdiuretica voorgeschreven krijgen (furosemide, 

bumetanide).  

• Patiënten met hartfalen met een gedaalde ejectiefractie zouden daarnaast een ACE-I/sartaan én 

een -blocker voorgeschreven moeten krijgen. Ook aldosterone antagonisten (spironolactone) 

worden vaak voorgeschreven. 

• Informeer patiënten met hartfalen over het goed gebruik van deze geneesmiddelen. 

• Bewaak interacties (met bijzondere aandacht voor hyperkaliëmie) 

• Bevraag en bevorder therapietrouw, zeker van diuretica 

• Vermijd aflevering van geneesmiddelen die waterretentie veroorzaken (bv. NSAIDs), hartfalen 

verergeren (bv. Calcium antagonisten) of teveel zout bevatten (bv. Bruistabletten) 



Ondertekend 

Partner organisaties 

Academisch Centrum Voor Huisartsgeneeskunde, KU Leuven 

Thomas More Hogeschool Kempen vzw 

Met de steun van:  

Vakgroep Huisartsgeneeskunde, U Antwerpen, U Gent, VUB 

Domus Medica 

Belgian Working Group Heart Failure 

Belgian Heart Failure Nurses 

Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen (NVKVV) 

Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) 

Participerende projecten 

Integreoproject Zorgzaam Leuven  

ACHG KU Leuven, UZ Leuven, Heilig Hart Leuven, Consortium Zorgzaam Leuven 

www.hartfalenleuven.be 

HaRTen Aas Turnhout 

Huisartsenvereniging Regio Turnhout, WGK Antwerpen, zelfstandige thuisverpleging Kempen, AZ 

Turnhout, Zorggroep Orion, Kempische Farmaceutische Kring, CM en De Voorzorg, Thomas More 

https://www.zorggroep-orion.be/hartenaas/ 

LMN Antwerpen-Centrum/Berchem 

LMN Antwerpen-Berchem, partners uit eerste en tweede lijn regio Antwerpen, ondersteuning van 

provincie Antwerpen (Zorginnovatiefonds) 

http://lmnantwerpen.be/abWerkgroepHartfalen.php  

Project hartfalen Zuid-Oost-Vlaanderen 

Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen, AZ Sint-Elisabeth, AZ Glorieux, AZ Oudenaarde, Remedus 

Transmuraal zorgpad hartfalen Noord-Limburg  

Mariaziekenhuis Noord-Limburg, partners vanuit Eerstelijnszone Noord-Limburg, WGK 

Transmuraal zorgpad hartfalen  

Wit-Gele Kruis Limburg ism Jessa Ziekenhuis  

Wit-Gele Kruis limburg ism Ziekenhuis Oost-Limburg  

Integreoproject De Brug Zuid West-Vlaanderen 

Consortium De Brug 

http://www.hartfalenleuven.be/
https://www.zorggroep-orion.be/hartenaas/
http://lmnantwerpen.be/abWerkgroepHartfalen.php


 www.debrugzorgt.be;  

Transmuraal zorgpad hartfalen Zuid en Midden West-Vlaanderen 
 
Diensten cardiologie en Huisartskringen regio Zuid en Midden West-Vlaanderen, WGK en Bond 
Moyson thuisverpleging, Familiehulp, Familiezorg en Solidariteit voor het gezin, de West-Vlaamse 
apothekersvereniging  
 
http://lmn-zwv.be/lmn/zorgpad-hartfalen 

Disclaimer 

Project gerealiseerd met de steun van het Fonds Dr. Daniël De Coninck: Technologie in de thuiszorg, 

beheerd door de Koning Boudewijnstichting.  

http://www.debrugzorgt.be/
http://lmn-zwv.be/lmn/zorgpad-hartfalen
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