Verwijs- en terugverwijsafspraken
d.d.27 juni 20L4
(Maatschap Cardiologie JBZ-Zorggroep BeRoEmD en Chronos
Versie 0.3)

Onderstaande verwijs- en terugverwijsafspraken zijn in gezamenlijk overleg tussen Zorggroep

tot stand gekomen. Deze afspraken maken deel
uít van adequate communicatie tussen betrokkenen partijen, waarbij informatie-uitwisseling rond
BeRoEmD en Chronos en maatschap Cardiologie JBZ

het ziektebeloop van de individuele patiênt voorop staat.

ACSl
Ve rwiisind ícatie

Voorbereiding door
h u isa

ACS of

o

rts2

vermoeden van het bestaan van een ACS
Bij pijn (en afwezigheid van contra-indicatie voor nitraten)
nitroglycerinespray sublinguaal, tenzij de systolische bloeddruk < 90
mmHg is. Herhaal dit bij aanhoudende pijn íedere 5 minuten tot een
maximum van 3 doses
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Bij respiratoir falen zuurstof (10 tot 15 liter per minuut) via een nonrebreathingmasker. Streef naar een zuurstofsaturatie > 94%, bij
COPD-patiënten vanwege het risico van hypercapnie > 90%. Na 5
minuten en bij bereiken streefwaarde: zuurstofbril (zuurstofflow 1
tot 6liter/minuut op geleide van de zuurstofsaturatie).
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Breng een waaknaald in; spuit deze door met 2 ml NaCl0,9%
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Bij matig-ernstige pijn en onvoldoende reactie op nitraten (of als
deze gecontraïndiceerd zijn) zo nodig morfine 5 tot 10 mg (> 65 jaar
2,5 tot 5 mg) of fentanyl 50 tot 100 mcg, langzaam intraveneus
Start Acetylsalicylzuur in een oplaaddosis van 300 mg oraal, bij
patiënten die nog geen acetylsalicylzuur gebruiken, ook bij gebruik
van cumarinederivaten
Bij bradycardie (hartfrequentie < 50 slagen per minuut) met
hemodynamische gevolgen 0,5 mg atropine intraveneus
De huisarts zorgt voor mondelinge en zo mogelijk schriftelijke
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lndien PCI geïndiceerd geacht wordt, verzorgt de
ambula nceverpleegkundige de communicatie met de
nterventieca rdioloog
lndien PCI niet geïndiceerd geacht wordt, verzorgt de huisarts de
communicatie met de cardioloog naar wie wordt verwezen
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Terugverwijzing vindt plaats na een jaar, nadat de cardioloog
onderzoek en behandeling heeft afgerond, de geïndiceerde
medicatie is gestart en overige geïndiceerde interventies zijn
uitgevoerd.
Bovengenoemde geldt, índien naar het oordeel van de cardioloog
geen complicaties zijn opgetreden. NB: uitzonderingen gelden in het
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De cardioloog verstuurt in principe binnen 24 uur na opname voor

bericht aan de huisarts waarin relevante en op dat moment
beschikbare i nformatie wordt meegedeeld ( kopíe opna me brief)
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lndien de patiënt daar bezwaar tegen rnaakt vindt, bij hoge
uitzondering, geen terugverwijzing plaats.
Dit laatste zal, met redenen omkleed, worden meegedeeld aan de
hu isa
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Na ontslag van ACS patiënten verzorgt de cardioloog zo spoedíg
mogelijk verslaglegging naar de huisarts, conform het beleid van het

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Na ontslag uit controle van poli patiënten verzorgt de cardioloog

wederom verslaglegging naar de huisarts
De huisarts stemt het te volgen beleid af op de ínformatie van de
cardioloog
Behandeling vindt plaats conform het cVRM-protocol van Zorggroep
BeRoEmD en Chronos
Het eerste consult bij de huisarts vindt plaats binnen 4 weken nadat
patiënt bij de cardioloog uit de controle is ontslagen
lndien patiënt nog onder controle staat van cardioloog wordt deze
laatste door huisarts geïnformeerd indien zich t.a.v. het
ca rdiovascu la íre beleid wijzigingen hebbe n voorgedaa n

Acuut coronair syndroom omvat het acuut myocardinfarct en
instabiele anginapectoris met klachten in rust
De hier genoemde acties zijn overgenomen uít NHG-standaard M80

Stabiele angina pectorís
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Angineuze klachten die niet binnen l-0 minuten afnemen in rust of
na behandeling met nitraten (ACS met klachten in rust): met spoed
(zie NHG-Standaard Acuut coronair syndroom);
bij instabiele AP2 zonder klachten in rust: binnen 24 uur;
bij angineuze klachten die ondanks combinatiebehandeling met
twee middelen blijven bestaan en aanzienlijke beperkingen geven in
het dagelijks leven;

patiënten met een kans tussen de 30% enTO% (atypische Ap) op
belangríjke coronairsclerose, bij wie een inspanningstest niet
mogelijk is op medísche gronden
patiënten bij wie tijdens een inspanningstest forse afwijkingen
worden vastgesteld, zoals een lage maximale inspanningscapaciteit
en forse inspanningsgeïnduceerde ischemie;
AP-patiënten met chronisch hartfalen in de voorgeschiedenis.
Voorafgaand aan de verwijzing wordt patiënt behandeld volgens de
richtliinen in NHG-standaard M43
De verwijsbrief
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wordt aangemaakt in Zorgdomein

Terugverwijzing víndt in principe plaats na een jaar, nadat de
cardioloog onderzoek en behandeling heeft afgerond, de
geïndiceerde medícatie is gestart en overige geïndiceerde

interventies zijn uitgevoerd
Bovengenoemde geldt, indien naar het oordeel van de cardioloog
geen complicaties zijn opgetreden.
De cardioloog verstuurt in principe binnen 24 uur na opname voor
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stabiele AP een bericht aan de huisarts waarin relevante en op dat
moment beschikbare informatie wordt meegedeeld (kopie
opnamebrief)
lndien de patiënt daar bezwaar tegen maakt vindt, bij hoge
uitzondering, geen terugverwijzing plaats.
Dit laatste zal, met redenen omkleed, worden meegedeeld aan de
hu isa rts
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Na ontslag van stabiele AP patiënten verzorgt de cardioloog zo

spoedig mogelijk verslaglegging naar
van het Jeroen Bosch Ziekenhuis

de huisarts, conform het beleid

Na ontslag uit controle van poli patiënten verzorgt de cardioloog

wederom verslaglegging naar de huisarts
De huisarts stemt het te volgen beleid af op de informatie van de
cardioloog
Behandeling vindt plaats conform het CVRM-protocol van Zorggroep
BeRoEmD
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Het eerste consult bij de huisarts vindt plaats binnen 4 weken nadat
patiênt bij de cardioloog uit de controle is ontslagen
lndien patíênt nog onder controle staat van cardíoloog wordt deze
laatste door huísarts geïnformeerd indien zich t.a.v. het
ca rdiovascula ire beleid wijzigingen hebben voorgedaa n
De verwijscriteria zijn overgenomen uit NHG-standaard M43
Onder instabiele AP wordt verstaan: AP in rus! AP korter dan twee
maanden die ernstig of frequent is; AP waarbij de klachten duidelijk
vaker, ernstiger, langduriger of bij minder inspanning optreden dan
voorheen; en AP die optreedt binnen 2 weken na een acuut
myocardinfarct of binnen 2 weken na een percutane coronaire
interventie.

Wanneer bij een patiënt jonger dan 65 jaar het vermoeden bestaat
dat het AF korter dan 48 uur aanwezig is, wordt onmíddellijk
overlegd met de cardioloog
leeftijd < 65 jaar en langer dan 48 uur bestaand atriumfibrilleren
ventrikelfrequentie <70/minzonderfrequentie-verlagende
middelen
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persisterende klachten ondanks adequateventrikelfrequentie
onvoldoende daling van de ventrikelfrequentie door digoxine en
bètablokker en (vermoeden van) hartfalen
onvoldoende daling van de ventrikelfrequentie ondanks gebruik van
twee frequentie-verlagende middelen
vermoeden van een hartklepafwijking
aanwezigheid van het Wolff-Parkinson-Whitesyndroom of plotse
hartdood in de familie
PAF, wanneer de patiënt therapie wenst ter vermindering van het
aantalaanvallen
Voorafgaand aan de verwijzing wordt patiënt behandeld volgens de
richtlijnen in NHG-standaard M79
Het beleid ten aanzien van behandeling met anti-coagulantia wordt
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bepaald aan de hand van de CHATDS2-VASc score.
De verwijsbrief wordt aangemaakt in Zorgdomein
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De cardioloog heeft patiënt in principe minimaaleen jaar onder
controle. Terugverwijzing vindt plaats nadat de cardioloog
onderzoek en behandeling heeft afgerond, de geïndiceerde
medicatie is gestart, overige geïndiceerde interventies zijn
uitgevoerd en de therapeutische doelstellingen zijn bereíkt.
Bovengenoemde geldt, indien naar het oordeel van de cardioloog
geen complicaties zijn opgetreden
De cardioloog verstuurt in principe binnen 24 uur na opname voor
AF een bericht aan de huisarts waarin relevante en op dat moment
beschikbare informatie wordt meegedeeld (kopie opnamebrief)
lndien de patiënt daar bezwaar tegen maakt vindt, bíj hoge
uitzondering, geen terugverwijzing plaats.
Dit laatste zal, met redenen omkleed, worden meegedeeld aan de
h u isa

o

Communicatie
terugverwijzing

o
o

rts

Na ontslag van AF patiënten verzorgt de cardioloog zo spoedig
mogelijk verslaglegging naar de huisarts, conform het beleid van het
Jeroen Bosch Ziekenhuis

Na ontslag uit controle van poli patiënten verzorgt de cardioloog
wederom verslaglegging naar de huisarts
De huisarts stemt het te volgen beleid af op de informatie van de
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Behandeling vindt plaats conform het CVRM-protocol van Zorggroep
BeRoEmD en Chronos

Het eerste consult bij de huisarts vindt plaats bínnen 4 weken nadat
patiënt bij de cardioloog uit de controle is ontslagen
lndien patiënt nog onder controle staat van cardioloog wordt deze
laatste door huisarts geïnformeerd indien zích t.a.v. het
cardiovasculaire beleid wijzigingen hebben voorgedaan
De verwijscriteria zijn overgenomen uit NHG-standaard M79
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