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1. Inleiding 

 
In Nederland zijn hart- en vaatziekten (HVZ) de belangrijkste oorzaak van sterfte bij vrouwen 

en de tweede oorzaak bij mannen. In 2012 stierven er 39.000 Nederlanders aan HVZ. Het 

aandeel in de totale sterfte is 28% bij vrouwen en 27% bij mannen. Risicofactoren voor het 

ontstaan van HVZ komen veelvuldig voor. Reductie van deze risicofactoren kan 

cardiovasculaire ziekte en sterfte aanzienlijk verminderen. 

 

De huisartsen in Nederland hebben een centrale rol bij de opsporing en adequate 

behandeling van cardiovasculaire risicofactoren en ziekten. Zij doen dit samen met hun 

praktijkondersteuners (POH) en doktersassistenten (DA). Zij hebben de afgelopen jaren met 

de opsporing en behandeling van hun patiënten met diabetes mellitus en COPD laten zien in 

staat te zijn tot het leveren van goede zorg voor chronische patiënten.  

 

HVZ zijn deels te voorkomen of te vertragen door tijdig, dat wil zeggen preventief, de 

risicofactoren voor atherosclerose te behandelen. Dit gebeurt vaak onvoldoende. Om hierin 

verbetering te brengen, is er een NHG standaard en een multidisciplinaire CBO richtlijn 

CVRM tot stand gekomen in 2006 met een recente herziening van beide in 2011 en 2012. 

Het Platform Vitale Vaten: Zorgstandaard VRM vormt een praktische aanvulling op de NHG 

standaard en de CBO richtlijn  

 

http://www.vitalevaten.nl/uploads/media/Zorgstandaard_CVRM_2013__deel_1_zorgverlener

s.pdf 

 

De Zorggroep Chronos – bestaande uit 95 huisartsen in de regio ’s-Hertogenbosch – wil 

vanuit de eerste lijn optimale zorg verlenen aan patiënten met een verhoogd risico op het 

krijgen van HVZ en zij die al een HVZ hebben.  

In dit zorgprogramma wordt beschreven waar deze zorg uit bestaat, hoe deze zal worden 

verleend, wat de bijdrage is van de verschillende zorgverleners en welke afspraken over 

samenwerking gemaakt zijn.  

Daarnaast wordt beschreven hoe de geboden zorg geregistreerd zal worden – in de vorm 

van zogenaamde proces- en uitkomstindicatoren – zodat de zorg inzichtelijk wordt. Deze 

registratie zal gebruikt worden voor benchmarking en kwaliteitsverbetering 

 

Het landschap van de gezondheidszorg is bezig met een paradigmaverschuiving. Deze 

verschuiving is al een aantal jaren gaande, maar lijkt de laatste tijd meer in een 

stroomversnelling te komen. Kernbegrippen daarbij zijn zelfmanagement en individueel 

zorgplan. Chronos staat positief in deze veranderingen, maar realiseert zich ook dat dit een 

proces is waarin eenieder nog veel te leren heeft en dat derhalve tijd kost.  

 

2.  Doelgroep CVRM  

Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) staat voor de diagnostiek, behandeling en 

follow-up van risicofactoren voor hart- en vaatziekten (HVZ), inclusief leefstijladviezen en 

begeleiding, bij patiënten met een verhoogd risico op ziekte óf sterfte door HVZ. Met HVZ 

worden door atherotrombotische processen veroorzaakte hart- en vaat ziekten met klinische 

http://www.vitalevaten.nl/uploads/media/Zorgstandaard_CVRM_2013__deel_1_zorgverleners.pdf
http://www.vitalevaten.nl/uploads/media/Zorgstandaard_CVRM_2013__deel_1_zorgverleners.pdf


 

 
 

manifestaties bedoeld, zoals hartinfarct, angina pectoris, cerebrovasculair accident (CVA), 

Transient Ischaemic Attack (TIA), aneurysma aortae en perifeer arterieel vaatlijden.  

De groep patiënten die het betreft valt uiteen in een groep die al een HVZ hebben en een 

groep die een verhoogd risico heeft om een HVZ te ontwikkelen. De eerste groep is duidelijk 

en bestaat uit patiënten met de boven genoemde aandoeningen. Deze dienen vervolgd te 

worden met als doel het voorkomen van verdere schade en verminderen van de kans op een 

recidief: secundaire preventie. De tweede groep betreft de personen die in aanmerking 

komen voor primaire preventie: dwz de kans op het krijgen van een HVZ verminderen. 

Zorggroep Chronos wil een volledig pakket zorg leveren voor haar patiënten met een 

verhoogd risico op HVZ. Momenteel is er discussie of de primaire preventie in de vorm van 

een DBC geleverd dient te worden. Aandacht voor preventie van hart- en vaatziekten is 

gewenst voor de hele bevolking. Waar leg je de grens om daar binnen de gezondheidszorg 

aandacht aan te schenken? 

De NHG-standaard CVRM geeft aanwijzingen. Zij maakt onderscheid tussen personen met 

en zonder HVZ. Bij personen met een HVZ bestaat een fors verhoogd risico op een recidief 

en dient vrijwel altijd naast aandacht voor leefstijl ook medicamenteus behandeld te worden.  

Incidentiecijfers voor patiënten met een verhoogd cardiovasculair risico zijn niet bekend. Op 

de websites van het RIVM (20) en het Nationaal Kompas Volksgezondheid (21) is te zien dat 

ziekten als coronaire hartziekten en beroerte een incidentie hebben van 30.000 – 100.000 

nieuwe gevallen per jaar. In 2005 werd 5,5 miljard euro besteed aan ziekten van het 

hartvaatstelsel. Dit was 8,0% van de totale zorgkosten (19).  

Landelijk is er nogal wat verschil in het percentage patiënten wat geïncludeerd wordt. Deze 

percentages varieerden tussen ong 9,5 en 20%. Inmiddels hebben zorgverzekeraars 

scherpere richtlijnen bepaald voor met name de primaire preventie. De preferente 

zorgverzekeraars in onze regio zijn VGZ en CZ. Voor het jaar 2015 heeft VGZ bepaald dat 

slechts de hoog-risico patienten geïncludeerd mogen worden, dwz een risico ≥20%. Zij 

hanteren daarbij een maximale inclusie van 9% voor CVRM totaal. CZ contracteert de 

primaire preventie in het geheel niet via een DBC. 

Er is nog overleg gaande met VGZ mbt de 20% regel. Het is in de praktijk erg tijdrovend voor 

praktijken om dit met terugwerkende kracht uit te zoeken en de patiënten die er niet aan 

voldoen te excluderen. Het maximale percentage van 9% zal wrs wel aangehouden worden. 

Dit betekent dat praktijken die meer dan 9% van hun populatie in de DBC includeren 

gevraagd zal worden hun patiënten met een minder hoog risico te excluderen. 

Patiënten met DM worden niet meegenomen in deze DBC hoewel ze wel een verhoogd 

cardiovasculair risico hebben. Zij vallen onder de keten-DBC Diabetes Mellitus.  

 

 

 

3.  Zorgproces 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ZORGPROCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Identificatie 

dossieronderzoek, spreekuur  

e 

 

Onderzoek 

Bepalen risicoprofiel, 

risicoschatting 

Onderzoek 

Bepalen risicoprofiel 

Pt zonder HVZ Pt met HVZ 

Behandeling 

Opstellen individueel zorgplan 

Leefstijl gerichte interventie 

Medicatie 

Pt met hoog risico op HVZ 

(≥20% vlgs scoretabel of 10-20% 

en 1 sterk risicoverhogende factor 

of 2 milde) 

Follow Up 

Vlgs afspraak in IZP 

Minstens 1 keer per jaar 



 

 
 

 

Tabel 1: Stappen in zorgproces CVRM  

4. Identificatie 

De identificatie gebeurt in eerste instantie door dossier onderzoek. Er dient een extractie uit 

het HIS plaats te vinden op basis van de extractieparameters (zie bijlage). Voor deze 

extractie kan de hulp ingeroepen worden van Meetpunt Kwaliteit. Tevens zullen patiënten 

instromen via spreekuurbezoek en nav keuringen en eigen verzoeken om cardiovasculaire 

screening. In de keten-DBC volgen wij hierin de NHG-standaard en de daarin genoemde 

criteria. 

 

5. Includering en risicoschatting 

 

Vervolgens worden de extractielijsten doorgelopen. Daartoe is een schema ontwikkeld zodat 

er een zuivere diagnose in de episodelijst komt met bijbehorende ICPC-code (zie bijlage). Er 

zullen uit de extractielijsten bv patiënten komen die een bètablokker gebruiken ivm migraine 

of ooit de episode angina pectoris gekregen hebben terwijl dat niet het geval bleek. Alle 

patiënten uit de extractielijst dienen nagelopen te worden. Omdat dit veel tijd kost is het 

voorstel de lijst te sorteren op geboortemaand. Er zijn afspraken gemaakt met 

DiagnostiekvoorU om hierbij hulp te bieden. Per maand kunnen dan de patiënten beoordeeld 

en opgeroepen worden die ervoor in aanmerking komen. 

Dit kan dmv het sturen van een oproepbrief met labformulier (zie bijlage). Een andere 

mogelijkheid is de mensen telefonisch uit te nodigen. Het voordeel hiervan is dat de opkomst 

waarschijnlijk hoger zal zijn omdat er persoonlijke uitleg gegeven kan worden over wat het 

CVRM programma inhoudt. Degenen die telefonisch niet bereikbaar zijn kunnen alsnog een 

schriftelijke uitnodiging ontvangen. 

 

In de NHG-standaard worden, kort samengevat, de volgende richtlijnen voor diagnostiek 

gegeven: 

Stel altijd een risicoprofiel op bij patiënten: 

• Met doorgemaakte HVZ, DM, RA of chronische nierschade 

•  Met een belaste familieanamnese voor HVZ (vader, moeder,  broer  of zus 

met HVZ voor het 65e levensjaar); 

• Bekend met een systolische bloeddruk (SBD) > 140 mmHg  of 

antihypertensivagebruik; 

• Bekend met een totaal cholesterol TC > 6,5 mmol/l of statinegebruik; 

• Die roken en ouder dan 50 jaar zijn. 

 

Anamnese: 

• Cardiovasculaire voorgeschiedenis, leeftijd; geslacht; 



 

 
 

• Familieanamnese (vader, moeder, broer of zus met HVZ voor het 

vijfenzestigste levensjaar, extra aandacht bij allochtone bevolkingsgroepen); 

• Roken (duur en intensiteit); Voeding (gebruik van verzadigd vet, vis, groente 

en fruit, zout); Alcoholgebruik( in eenheden/dag); Lichamelijke activiteit. 

Lichamelijk onderzoek: 

• Systolische bloeddruk. Meet bloeddruk 2 keer en bereken gemiddelde; 

herhaal metingen bij grensgevallen; Meet tijdens eerste consult aan beide 

armen en daarna alleen de arm met de hoogste SBD 

• Lengte en Gewicht; Bereken BMI 

 

Aanvullende diagnostiek/laboratoriumonderzoek: 

• Voor risicoschatting: Nuchter Glucosegehalte; TC/HDL-ratio; Serumcreatinine 

gehalte met (via MDRD-formule) geschatte glomerulaire filtratiesnelheid: 

eGFR; 

• Bij start en controle behandeling: serumcreatinine, serumkalium, 

(micro)albumine (urine),  LDL, triglyceriden; 

• Indien er bij een gestandaardiseerde spreekkamermeting een verhoogde 

bloeddruk wordt gevonden die tot gevolg heeft dat er een medicamenteuze 

behandeling ingesteld wordt is het raadzaam een ambulantie- of 

thuisbloeddrukmeting te doen. 

Optioneel: ECG, CK, transaminasen. 

 

 

Exclusie: 

De volgende patiënten hebben weliswaar een (sterk) verhoogd cardiovasculair risico echter 

vallen zij niet onder dit zorgprogramma: 

1 .Patiënten met DM. Voor patiënten met DM bestaat er bij Chronos een aparte DBC 

waarin ook CVRM is opgenomen. 

2. Patiënten met ernstige comorbiditeit. Bij ernstige comorbiditeit (te denken valt 

aangevorderde dementie, terminale patiënt etc.) heeft CVRM in het algemeen geen 

hoge prioriteit. 

Patiënten met hartfalen vormen een aparte groep. Bij het merendeel van deze patiënten 

vormt een hart-vaatziekte de onderliggende oorzaak en komen zij in aanmerking voor 

CVRM. Bij hartfalen speelt echter meer en kan behandeling en begeleiding in een aparte 

DBC vorm gegeven worden. Zolang deze er niet is vallen patiënten met hartfalen onder de 

keten-DBC CVRM. 

 

Bij personen zonder HVZ wordt vervolgens een risicoschatting gemaakt met behulp van de 

gegevens verkregen uit anamnese en onderzoek en met behulp van de risicotabel (zie tabel 

2) Hieruit volgt dan een risicoscore oftewel de kans op het krijgen van of overlijden aan een 

cardiovasculaire aandoening in de komende 10 jaar. 



 

 
 

 

 

 
Tabel 2: 10-jaars risico op ziekte of sterfte door HVZ voor patiënten zonder HVZ 

 

 

 

 



 

 
 

 
Tabel 3: Risicoverhogende factoren bij patiënten met een 10-jaarsrisico van 10-20% 

 

Vervolgens wordt bepaald of de patiënten in aanmerking komen voor het CVRM 

programma. 

Degenen die in aanmerking komen zijn: 

• Patiënten met een HVZ die niet onder behandeling zijn of onder controle staan 

bij de specialist voor de betreffende aandoening 

• Patiënten met een risicoscore ≥20% (in afwijking van voorgaande jaren!) 

• Patiënten die reeds antihypertensieve en/of cholesterolverlagende medicatie 

gebruiken ivm een verhoogd cardiovasculair risico (hierbij wordt er vanuit 

gegaan dat de indicatie in het verleden correct is gesteld; indien daar twijfel 

over bestaat dient met dit na te gaan en de medicatie evt. in overleg met de 

patiënt te staken) In deze groep zullen zich wrs patiënten bevinden die 

een relatief laag risico hebben en bij overschrijding van de 9% geëxcludeerd 

kunnen worden. 

Patiënten kunnen pas aangemeld worden voor de DBC als zij ook daadwerkelijk 

gezien zijn en toestemming hiervoor hebben gegeven. U dient ervanuit te gaan 

dat dit proces van includering en aanmelding minimaal een jaar duurt. 

 

6. Registratie 

Bij patiënten wordt de ICPC code overeenkomstig de aanwezige aandoening 

aangemaakt. 

Voor patiënten met HVZ gaat het om de ICPC codes:  



 

 
 

K74 Angina pectoris 

K75 Myocard infarct 

K76 Andere/chronische ischaemische hartziekte 

K89 TIA K90 CVA 

K92.01 Perifeer Arterieel Vaatlijden 

K99.01 Aneurysma aortae 

 

Voor patiënten met een verhoogd risico om de ICPC codes: 

K86 Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging 

K87 Hypertensie met orgaanbeschadiging 

T93 Vetstofwisselingsstoornis 

Het NHG heeft een advies uitgebracht hoe op uniforme wijze in het HIS te 

registreren. Dit advies wordt hieronder beschreven. Geadviseerd wordt dit advies te 

volgen. Voor uitgebreide uitleg zie de bijlage instructie dossieronderzoek en 

registratie. 

Het NHG advies voor uniforme registratie is als volgt: 

Bij een persoon zonder DM of HVZ of hypertensie of hypercholesterolemie: 

• Maak een CVRM episode aan voor preventieve en groepsgerichte zorg. 

• Codeer deze CVRM episode met de code uit de verrichtingen component van de 

ICPC:“Andere preventieve verrichting tr. Circulatorius (K49)”. 

• Registreer de CVRM handelingen en activiteiten in de desbetreffende episode. 

• Leg met de diagnostische bepaling ‘hoofdbehandelaar CVRM’ vast wie de 

hoofdbehandelaar is. 

• Leg met de diagnostische bepaling ‘Risico HVZ volgens CVRM’ het risico vast. 

Alle risicocategorieën worden verder in deze episode vervolgd. 

• Indien na risico inventarisatie sprake is van een verhoogd risico met hypertensie 

of hypercholesterolemie, hernoem de K49 met respectievelijk K86.01 essentiële 

hypertensie zonder orgaanbeschadiging en T93.01 Hypercholesterolemie. 

• Indien een persoon ondanks alle preventie in de loop van de tijd een DM type 2 

of een HVZ ontwikkelt, hernoem de K49 episode met respectievelijk T90.02 

Diabetes mellitus type 2 of een van de relevante codes voor HVZ. 

• Blijf de CVRM handelingen en activiteiten in dezelfde episode registreren. 

Bij een persoon met reeds een episode hypertensie, hypercholesterolemie, DM of 

HVZ 

• Maak geen nieuwe CVRM episode aan, maar voeg aan de bestaande 

episodetitel “CVRM” toe. 



 

 
 

• Bij diabetes patiënten kan dit eventueel achterwege blijven, omdat bij deze 

patiënten structureel het CVRM protocol moet worden gevolgd. 

• Registreer de CVRM handelingen en activiteiten in de desbetreffende episode. 

• Leg met de diagnostische bepaling “hoofdbehandelaar CVRM” vast wie de 

hoofdbehandelaar is. 

 

Bij een persoon met een combinatie van meerdere episodes tegelijk 

• Indien geen DM aanwezig is kies uit een van de relevante episodes, verander de 

ICPCcode van de episode niet en voeg aan de episodetitel “CVRM” toe. 

• Registreer de CVRM handelingen en activiteiten in de desbetreffende episode. 

• Leg met de diagnostische bepaling ‘hoofdbehandelaar CVRM’ vast wie de 

hoofdbehandelaar is. 

• Indien eerst een HVZ en pas later DM optreedt, wordt de CVRM registratie 

verplaatst naar de DM episode. Vergeet niet om de CVRM aanduiding uit de titel 

van de HVZ episode te verwijderen. 

De praktijk leert dat het handig zijn om achter de episode met de toevoeging “CVRM” 

het bepaalde risico met de datum te schrijven bv Hypertensie CVRM ris 7% 02/12. 

Het is dan tijdens het spreekuur in een oogopslag duidelijk dat in februari 2012 het 

risico bepaald is en de patiënt (nog) niet voor CVRM in aanmerking komt (als de SBD 

tenminste niet boven de 160 is). 

Aantal CVRM contacten: 

Het NHG kan zich voorstellen dat voor alle bovenstaande situaties men wil kunnen 

vaststellen hoe vaak een CVRM contact is geweest. Daartoe kan de ICPC 

procescode K49“Andere preventieve verrichting tractus circulatorius” in het 

deelcontact vastgelegd worden. 

  

Indien de patiënt opgenomen wordt in de DBC worden belangrijke parameters 

vastgelegd in het keteninformatiesystem (KIS). Chronos werkt met VitalHealth 

 

7. Beleid 

Nu duidelijk is wie geïncludeerd zijn in het zorgprogramma kan begonnen worden met de 

aanpak van de risicoreductie. 

Leefstijl 

De basis voor de behandeling blijft aanpassingen in de leefstijl indien mogelijk en 

gewenst. Hier willen wij een grote nadruk op leggen. Op basis van motivatie en eventuele 

klachten of beperkingen kan er deelgenomen worden aan leefstijlinterventies. 

Leefstijlinterventies beïnvloeden de positieve determinanten van gezond gedrag, zodat 

de risico’s op hart- en vaatziekten worden beperkt. Hierin is zelfmanagement principieel 



 

 
 

verweven. De uitvoering van de verschillende leefstijlinterventies gebeurt in nauwe 

samenwerking met de huisarts, fysiotherapeut, diëtist, POH GGZ, de hagro ondersteuner 

en lokale aanbieders van sport- , beweeg- en buurtactiviteiten. 

Het Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen (NISB) is bezig met  de ontwikkeling van 

een Zorgmodule Bewegen. Onlangs is  een eerste conceptversie  gemaakt. Deze 

zorgmodule beschrijft waaraan kwalitatief goede beweegzorg zou moeten voldoen en 

hoe deze te organiseren. Een integrale benadering is het uitgangspunt. Met een 

belangrijke rol voor de eerste lijn. De Zorgmodule Bewegen moet o.a. zorggroepen 

helpen bij het organiseren van een integrale benadering van chronische aandoeningen. 

Daarbij is bewegen één van de ingrediënten. De  Zorgmodule Bewegen moet inpasbaar 

zijn binnen alle ontwikkelde zorgstandaarden. Deze moet zowel inhoudelijke als 

randvoorwaardelijke handvatten bieden. Het is echter nog een conceptversie. Het is in de 

praktijk lastig om patienten blijvend te motiveren tot voldoende bewegen. Chronos wil 

aanhaken bij initiatieven inde omgeving en patienten hierop attenderen door patiënten te 

verwijzen naar de buurtsportcoach http://www.s-

port.nl/doelgroepen/50plus/buurtsportcoach50plus.html . Een ander instrument hiervoor 

is de beweegwijzer. http://www.hartenvaatgroep.nl/leefstijl/sporten-en-

bewegen/beweegzoeker.html 

Samen met de patiënt worden persoonlijke gezondheidsdoelen geformuleerd die 

wenselijk en haalbaar zijn, niet te ver in de toekomst liggen, positief zijn geformuleerd en 

niet concurreren met andere doelen. Dit wordt vastgelegd in het individueel zorgplan. Dit 

individueel zorgpplan wordt vastgelegd in het KIS 

Individueel zorgplan 

CVRM-zorg is een zorg-op-maat. Het zorgcontinuüm bevat zorgprofielen die niet allen op 

iedere specifieke patiënt van toepassing zijn. Welke zorg van toepassing is bij een 

patiënt is afhankelijk van diens individuele situatie.  

Het is daarom van belang dat iedere patiënt beschikt over een Individueel Zorgplan (IZP). 

Dit plan moet niet vóór de patiënt worden opgesteld maar mét de patiënt. Immers de 

patiënt kan het beste aangeven welke  behandeldoelen hij zou willen bereiken en welke 

aktiviteiten haalbaar zijn om deze doelen te bereiken. De patiënt is als het ware zelf de 

manager van zijn ziekte (zelfmanagement). Chronos is ervan overtuigd dat juist de 

betrokkenheid van de patiënt bij de zorg van ziekte cq verhoogd risico het bereiken van 

de behandeldoelen vergroot. 

Chronos is  van start gegaan met de daadwerkelijke invoering van een IZP voor alle 

CVRM-patiënten in de ketenzorg. Het IZP dat  Chronos ontwikkeld heeft bevat in ieder 

geval: 

- formulering van de behandeldoelen 
- de aktiviteiten die hiervoor nodig zijn 
- het tijdpad waarin deze doelen bereikt dan wel geëvalueerd worden 
- registratie van de geleverde zorg en parameters 
 

wat mag de patiënt op het gebied van het individueel zorgplan verwachten? 

http://www.s-port.nl/doelgroepen/50plus/buurtsportcoach50plus.html
http://www.s-port.nl/doelgroepen/50plus/buurtsportcoach50plus.html
http://www.hartenvaatgroep.nl/leefstijl/sporten-en-bewegen/beweegzoeker.html
http://www.hartenvaatgroep.nl/leefstijl/sporten-en-bewegen/beweegzoeker.html


 

 
 

- de patiënt heeft de beschikking over een (schriftelijk of digitaal) IZP waarin de volgende      

elementen beschreven zijn: risicoprofiel, risicofactoren, HVZ risico, zorgbehoefte en 

doelen, behandeling, taken(verdeling), zelfmanagement(ondersteuning), centrale 

zorgverlener, controleschema, evaluatiemomenten en afspraken. 

-Indien een papieren en digitale versie van het IZP beschikbaar is, bepaalt de patiënt van 

welke vorm gebruik wordt gemaakt.  

- de inhoud van het IZP wordt samengesteld aan de hand van het gesprek tussen de 

patiënt en de zorgverlener. Het IZP is zo eenvoudig als mogelijk en zo uitgebreid als 

nodig. 

-de patiënt en zorgverlener maken afspraken in hoeverre begeleiding met het werken 

met het IZP nodig is.  

Verder zijn van belang:  

- Toegankelijkheid van het IZP voor alle zorgverleners én de patiënt (schriftelijk dan 
wel digitaal) 

- Implementatie van het IZP in de bestaande CVRM-zorg 
 

Chronos heeft aan haar praktijkondersteuners én andere ketenzorgpartners hiertoe een 

scholingstraject en ondersteuning aangeboden. 

In 2014/2015 wordt de publicatie en implementatie van het Generiek Individueel Zorg 

Plan van het NHG verwacht. Chronos volgt deze ontwikkeling op de voet en zal – indien 

voorwaarden voor implementatie realiseerbaar zijn -  van gebruik van dit plan voerwegen. 

 

E-Health 

E-healthtools die Chronos zal gebruiken bij het bevorderen van zelfmanagement zijn: 

http://www.vitalevaten.nl/uploads/media/Zorgstandaard_CVRM_2013_Patientenversie_0

1.pdf 

http://www.vitalevaten.nl/uploads/media/Zorgstandaard_CVRM2013_zorgverleners.pdf 

http://www.thuisarts.nl/gezonde-leefstijl 

http://www.thuisarts.nl/hart-en-vaatziekten 

http://www.thuisarts.nl/hoge-bloeddruk 

http://www.thuisarts.nl/cholesterol 

http://www.thuisarts.nl/overgewicht 

www.mijngezondheidsplatform.nl 

https://www.hartstichting.nl/  

http://www.vitalevaten.nl/uploads/media/Zorgstandaard_CVRM_2013_Patientenversie_01.pdf
http://www.vitalevaten.nl/uploads/media/Zorgstandaard_CVRM_2013_Patientenversie_01.pdf
http://www.vitalevaten.nl/uploads/media/Zorgstandaard_CVRM2013_zorgverleners.pdf
http://www.thuisarts.nl/gezonde-leefstijl
http://www.thuisarts.nl/hart-en-vaatziekten
http://www.thuisarts.nl/hoge-bloeddruk
http://www.thuisarts.nl/cholesterol
http://www.thuisarts.nl/overgewicht
http://www.mijngezondheidsplatform.nl/
https://www.hartstichting.nl/


 

 
 

http://www.vitalevaten.nl/home.html 

http://www.hartvaathag.nl/uploads/Literatuur/8965_praktijkwijzer_cvrm_totaalbev_def_%

281%29.pdf 

 

Medicatie 

In de NHG-standaard staan de criteria vermeld wanneer aan medicatie gedacht wordt. Dit 

is het geval als er sprake is van een HVZ of bij een hoog risico op het krijgen van een 

HVZ. Er wordt gesproken over een hoog risico bij een score ≥20% of bij een score van 

10-20% met één sterke of 2 milde risicoverhogende factoren (tabel 3). Bij DM en 

reumatologische aandoeningen als RA gelden aanvullende opmerkingen (zie tabel 2). 

Voor het medicamenteuze beleid wordt verwezen naar de NHG-standaard CVRM. In het 

algemeen is de streefwaarde voor de systolische bloeddruk 140 mmHg en de 

streefwaarde voor LDL 2,5 mmol/l. Bij erg hoge risico’s kunnen strengere grenzen worden 

gehanteerd. 

Extra aandacht vergt het beleid bij oudere en jongere patiënten. De tabel loopt van 40-

70jr. Boven de 70 heeft vrijwel iedereen een risicoscore van ≥20% en onder de 50 ziet 

vrijwel iedereen in het groen. Betekent dit nu dat iedereen boven de 70 in ieder geval 

medicamenteus behandeld moet worden en onder de 50 nooit? Hier wreekt zich het feit 

dat de tabel gebaseerd is op een 10-jaars risico. Ouderen hebben per definitie een hoger 

risico om te overlijden binnen 10jr dan jongeren en daarom zijn hun scores ook veel 

hoger. 

Aandachtspunten bij 70-plussers 

 De risicotabel is niet van toepassing op personen ouder dan 70 jaar. Het ligt echter in 

de lijn der verwachting dat het risico van 70-plussers minstens gelijk is aan dat van 

70-jarigen. Personen van 70 jaar of ouder die roken, hebben bij een SBD > 140 

mmHg of een LDL > 2,5 mmol/l een 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ, dat 

groter is dan 20%, waarmee zij in aanmerking komen voor zowel leefstijladvisering 

als medicamenteuze begeleiding. Bij patiënten met een beperkte levensverwachting 

en/of uitgebreide comorbiditeit en polyfarmacie is een afweging van de voor- en 

nadelen van medicamenteuze behandeling van HVZ noodzakelijk. Bij deze afweging 

dienen de wensen van de patiënt te worden meegewogen. 

 Behandeling van hypertensie bij 70-plussers vermindert het risico op macrovasculair 

lijden (CVA, coronairlijden en hartfalen). In de verschillende studies is onderzoek 

gedaan naar de behandeling van (relatief gezonde) personen tot een gemiddelde 

leeftijd van 83 jaar. Vaststellen van de behandeleffecten bij zeer oude personen en 

personen met multimorbiditeit en polyfarmacie kan alleen door middel van 

extrapolatie. De streefwaarde voor de SBD lijkt met het ouder worden iets op te 

lopen. Daarnaast verandert op hogere leeftijd de mate waarin hypertensie een 

risicofactor vormt voor HVZ; het relatieve risico op HVZ neemt af, maar het absolute 

risico op HVZ neemt toe. Het aantal patiënten van 70 jaar of ouder dat dient te 

http://www.vitalevaten.nl/home.html
http://www.hartvaathag.nl/uploads/Literatuur/8965_praktijkwijzer_cvrm_totaalbev_def_%281%29.pdf
http://www.hartvaathag.nl/uploads/Literatuur/8965_praktijkwijzer_cvrm_totaalbev_def_%281%29.pdf


 

 
 

worden behandeld voor hypertensie om één geval van HVZ te voorkomen daalt dan 

ook met het oplopen van de leeftijd. 

 Statinebehandeling is even effectief bij oudere dan bij jongere personen; 1 tot 2 jaar 

na de start van de behandeling is verbetering van de prognose te verwachten. 

Hanteer bij de behandeling van 70-plussers de volgende uitgangspunten: 

 Bij een SBD > 140 mmHg worden leefstijlmaatregelen geadviseerd en bij 

onvoldoende effect op de SBD antihypertensieve medicatie. Continuering van eerder 

gestarte behandeling van hypertensie is zinvol. 

 Bij een SBD > 160 mmHg en een leeftijd ≥ 80 jaar worden leefstijlmaatregelen 

geadviseerd en bij onvoldoende effect op de SBD antihypertensieve medicatie. De 

SBD dient niet veel verder te dalen dan 150 mmHg. Continueren van al eerder 

gestarte behandeling van hypertensie is ook bij deze leeftijdsgroep zinvol; eventueel 

kan de dosering worden aangepast. 

 Ter preventie van coronaire events valt te overwegen om ook bij oudere personen te 

starten met een statine, tenzij interacties, comorbiditeit of een korte levensduur op de 

voorgrond staan. 

Aandachtspunten bij jongere personen (< 50 jaar) 

 Vaak wordt de diagnose verhoogd cardiovasculair risico bij deze personen pas 

gesteld bij een klinisch manifeste ziekte en komen zij dan wel in aanmerking voor 

(medicamenteuze) behandeling. Dit roept de vraag op of de keuze voor een 

gefixeerde behandelgrens bij jongere personen leidt tot onderbehandeling. 

 Leefstijlaanpassingen zijn juist op jongere leeftijd zinvol; deze verminderen immers 

jarenlange cardiovasculaire belasting. Leefstijlaanpassing dient daarom te worden 

geadviseerd aan personen met een laag absoluut 10-jaarsrisico op HVZ maar met 

een verhoogd relatief risico ten opzichte van leeftijdgenoten op grond van het 

risicoprofiel. 

 Alvorens bij jongere personen een medicamenteuze behandeling te starten, dient 

uitdrukkelijk te worden overwogen dat het aantal personen dat dan dient te worden 

behandeld om één ziekte of sterfgeval binnen tien jaar te voorkomen zeer hoog is. Er 

zijn geen onderzoeken beschikbaar waaruit blijkt dat de prognose duidelijk verbetert 

door langdurige medicamenteuze behandeling in de fase waarin het 10-jaarsrisico op 

HVZ kleiner is dan 20%. 

Hanteer bij de behandeling van jongere personen de volgende uitgangspunten: 

 Bij een herhaald gemeten SBD > 160 mmHg worden leefstijlmaatregelen geadviseerd 

en bij onvoldoende effect op de SBD na drie maanden, eventueel medicamenteuze 

therapie. 

 Bij clustering van risico(verhogende)factoren worden leefstijlmaatregelen geadviseerd. 

 



 

 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

8.  Invulling keten-DBC CVRM 

Voordat een praktijk gaat starten met de keten-DBC CVRM dient er stilgestaan te worden bij 

de mogelijkheden die de praktijk heeft. Denk daarbij aan voldoende POH capaciteit. Ook 

dient de POH nascholing gevolgd te hebben op het gebied van motivational interviewing. Het 

goed uitvoeren van een DBC CVRM vergt ongeveer 0,2 FTE POH. Daarnaast moet de 

praktijk over voldoende assistentie beschikken. De doktersassistente zal afhankelijk van haar 

mogelijkheden meer of minder bij de uitvoering betrokken kunnen zijn. Er zijn 

nascholingsmodules beschikbaar voor CVRM speciaal gericht op de assistente. Uiteraard 

dienen ook de huisarts of huisartsen in de praktijk over voldoende motivatie en tijd te 

beschikken. Er moet voldoende spreekkamerruimte aanwezig zijn. Er dient een protocol 

CVRM aanwezig te zijn wat specifiek geldt voor de betreffende praktijk. Hierbij kan Chronos 

ondersteuning verlenen. 

 

9. Taakverdeling 

In het kader van de DBC worden de volgende groepen onderscheiden 

Groep 1:  Patiënten met HVZ die worden behandeld in de eerste lijn. 

Groep 2:  Patiënten met risico score ≥ 20 % of met een een risico van 10-20% en 1 sterk 

risicoverhogende factor  of 2 milde en die daarvoor gecontroleerd worden in de eerste lijn 

Per patiëntengroep bevinden de patiënten zich in de initiële fase (eerste jaar) dan wel in de 

follow-up fase. De initiële fase is erop gericht patiënten voor te bereiden op basis van het 

risicoprofiel en kent een eigen zorgprofiel. De follow-up fase bestaat uit “het onderhoud” van 

het CVRM. Op het moment dat de zorg overgenomen wordt door de tweede lijn stopt de 

DBC. Mogelijk zijn er in de toekomst afspraken mogelijk op het gebied van ‘shared care”. 

In de initiële fase is er meer tijd nodig. De multidisciplinaire behandeling dient opgestart te 

worden waarbij zorgverlener en patiënt samen de samenstelling van de behandeling 

bepalen; de persoonlijke gezondheidsdoelen worden vastgesteld; de leefstijladviezen en evt. 

medicamenteuze behandeling wordt besproken. De POH start het individuele zorgplan op. 

Er zullen aanvankelijk frequentere controles nodig zijn tot er een stabiele situatie is ontstaan. 

De precieze invulling is een eigen verantwoording van de deelnemende praktijken. 

Nieuwe patiënten die in aanmerking komen voor het opstellen van een cardiovasculair 

risicoprofiel (CVRP) maken een afspraak of worden doorverwezen naar de POH. Een week 

voor bezoek aan POH laten zij nuchter bloed prikken op glucose, lipiden spectrum( LDL, 

HDL, ratio, TC en triglyceriden) Kalium, Kreatinine en MDRD evenals urine onderzoek op 

micro-albuminurie. (indien geen recente uitslagen aanwezig). 

Evt. vindt aanvullend onderzoek geïnitieerd door of in overleg met de huisarts. 

• ECG bij onregelmatige pols; langer bestaande of moeilijk in te stellen hypertensie met 

vermoeden op LVH; vermoeden op coronair syndroom 



 

 
 

• Thuisbloeddrukmeting bij duidelijke variatie in praktijkmetingen; bij twijfel over diagnose 

(wittejassen of gemaskeerde hypertensie) hypertensie of indicatie voor medicatie; bij 

controle van de behandeling of zelfcontrolewens;  

• 24-uurs bloeddrukmeting (ABPM) bij beperkt ziekte-inzicht, obsessief meetgedrag of 

angst; bij therapieresistentie of om pseudoresistentie uit te sluiten; bij verdenking 

hypotensieve perioden mn bij ouderen en diabeten. 

• Enkel/arm Index (EAI) bij verdenking claudicatio intermittens 

 

De POH is centrale zorgverlener: 

• Legt belang van opstellen van risicoprofiel uit. 

• Meet RR, gewicht, lengte en bepaalt BMI. 

• Vraagt naar roken( zn. aanmaken ICPC p17), voedingspatroon, alcoholgebruik, 

lichamelijke activiteit, familieanamnese. 

• Bespreekt de laboratorium uitslagen. 

• Vult het CVRP in en bepaalt zo mogelijk de risicoscore. 

• Bepaalt of patiënt in aanmerking komt voor zorgprogramma CVRM 

• Maakt juiste ICPC codes aan 

• Bespreekt met patiënt welke factoren het CVR negatief beïnvloeden. 

• Inventariseert bij patiënt motivatie tot verandering of behandeling. 

• Stelt samen met patiënt een individueel zorgplan op. 

• Begeleidt patiënten die life-style willen veranderen (stoppen met roken) en adviseert tav 

gewichtsreductie en beweegprogramma’s of verwijst hiervoor (diëtiste, fysiotherapeut). 

• Verwijst bij indicatie medicamenteuze behandeling naar spreekuur van de huisarts of 

overlegt met huisarts over te volgen medicamenteus beleid. 

• Noteert monitor gegevens/indicatoren in  KIS. 

• . 

• Maakt bij patiënten met een score risico van < 20 % alsmede bij patiënten met een 

adequaat gereguleerd CVRP een controle afspraak na 1 jaar inclusief 

laboratoriumonderzoek 1 week van te voren. 

• Maakt bij patiënten die ingesteld worden op anti-hypertensieve medicatie controle 

afspraken na 2-4 weken incl. evt. controle nierfunctie indien geïndiceerd. 

• Maakt met patiënten die life-style begeleiden behoeven controle afspraken in onderling 

overleg met patiënt. 

  Overlegt met huisarts bij een SBD>180mmHg of sterk afwijkend lab zelfde dag. 

 

De huisarts: 

• Stelt een individueel zorgplan op 

• Doet een risico-inventarisatie 

• Beoordeelt de patiënt in het perspectief van dienst comorbiditeit 

• Bespreekt met de door POH verwezen patiënten het risicoprofiel. 

• Wijst patiënt op belang van life-style. 

• Bepaalt conform NHG-standaard medicamenteus beleid. 

• Maakt controle afspraken. 

• Verwijst terug naar POH bij goede/acceptabele instelling. 



 

 
 

• Beoordeelt ECG en lab uitslagen. 

• Beoordeelt noodzaal aanvullende diagnostiek als ECG en ABPM, X-thorax, enz. 

 

De assistente: 

• RR meting op verzoek van POH, huisarts of patiënt 

• Verricht ECG indien apparatuur en deskundigheid aanwezig 

• Rapporteert aan huisarts of POH 

• Signaleert risicopatiënten en verwijst zn. naar POH 

In de follow-up fase krijgen de patiënten jaarlijks een oproep om bloed te laten prikken. Dit 

kan uitbesteed worden aan bv DiagnostiekvoorU of men kan dit zelf doen. Het is praktisch 

om dit te doen in de geboortemaand zodat er een goede spreiding over het jaar is. Een tot 

enkele weken na het bloedonderzoek worden de patiënten uitgenodigd voor de jaarcontrole. 

De tussentijdse controles vinden plaats op indicatie in overleg met de patiënt en zijn 

afhankelijk van individueel zorgplan en gezondheidsstatus. De huisarts ziet iedere patiënt die 

medicatie gebruikt minimaal één keer per jaar. Tussentijdse controles zijn nodig bij 

ziektegerelateerde klachten, multimorbiditeit, verandering van medicatie etc. De POH 

bespreekt het individueel zorgplan en zal de patiënt tussendoor zien afhankelijk van stabiliteit 

en zelfmanagement. Ook de doktersassistente heeft hier een taak afhankelijk van stabiliteit 

patiënt en vaardigheden assistente. 

 

10.  CVRM Modules 

Chronos onderscheidt de volgende modules 

1. HVZ 1e jaar 

2. HVZ 2e jaar en verder 

3. Risicogroep 1e jaar 

4. Risicogroep 2e jaar en verder 

5. Stoppen met roken 

In groep 1 vallen alle patiënten die voor de eerste maal gediagnosticeerd worden met HVZ 

en onder behandeling zijn van de eerste lijn. Denk daarbij bv aan PAV of AF die door de HA 

behandeld worden. Tevens vallen hieronder de patiënten die terugverwezen worden vanuit 

de tweede lijn. De meeste patiënten met een HVZ zijn momenteel nog onder behandeling 

van de tweede lijn. Hier is waarschijnlijk een behoorlijke substitutie mogelijk. Patiënten met 

meerdere HVZ komen maar éénmaal in de DBC 

In groep 2 vallen de patiënten die bekend zijn met een HVZ en reeds onder behandeling 

daarvoor zijn in de eerste lijn 

In groep 3 vallen de personen die een risicoscore hebben van ≥20% of een score van 10-

20% met 1 sterk risicoverhogende factor of 2 milde en voor het eerst daarvoor gezien 

worden 



 

 
 

In groep 4 vallen de personen die al langer bekend zijn met een risicoscore ≥20%  of een 

risicoscore van 10-20% met 1 sterk risicoverhogende factor of 2 milde en zij die reeds 

behandeld worden voor hypertensie of hypercholesterolemie (waarbij verondersteld mag 

worden dat zij ook met de huidige inzichten voor medicamenteuze behandeling in 

aanmerking komen) 

In groep 5 vallen alle mensen die roken en geïncludeerd worden in de DBC CVRM. Er is een 

geschatte prevalentie van 25% in de CVRM populatie. 

 

11. Terugver wijsafspraken 

Onderstaande verwijs- en terugverwijsafspraken zijn in gezamenlijk overleg tussen de 

Zorggroepen  BeRoEmD en Chronos en maatschap Cardiologie JBZ tot stand gekomen. 

Deze afspraken maken deel uit van adequate communicatie tussen betrokkenen partijen, 

waarbij informatie-uitwisseling rond het ziektebeloop van de individuele patiënt voorop staat.  

 

Verwijs- en terugverwijsafspraken   
d.d. 27 juni 2014 
(Maatschap Cardiologie JBZ – Zorggroep BeRoEmD en Chronos 
Versie 0.3) 
 
.  
 
 

ACS1  

Verwijsindicatie ACS of vermoeden van het bestaan van een ACS 

Voorbereiding door 
huisarts2 

 Bij pijn (en afwezigheid van contra-indicatie voor nitraten) 
nitroglycerinespray sublinguaal, tenzij de systolische bloeddruk < 90 
mmHg is. Herhaal dit bij aanhoudende pijn iedere 5 minuten tot een 
maximum van 3 doses  

 Bij respiratoir falen zuurstof (10 tot 15 liter per minuut) via een non-
rebreathingmasker. 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 6 liter/minuut op geleide van de zuurstofsaturatie). 

 Breng een waaknaald in; spuit deze door met 2 ml NaCl 0,9% 

 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 

Communicatie 
verwijzing 

 De huisarts zorgt voor mondelinge en zo mogelijk schriftelijke 
overdracht van gegevens naar de ambulanceverpleegkundige 

 Indien PCI geïndiceerd geacht wordt, verzorgt de 



 

 
 

ambulanceverpleegkundige de communicatie met de 
interventiecardioloog 

 Indien PCI niet geïndiceerd geacht wordt, verzorgt de huisarts de 
communicatie met de cardioloog naar wie wordt verwezen 

Aanwijzingen voor de 
patiënt 

 N.V.T. 

Terugverwijzing  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, indien naar het oordeel  van de cardioloog 
geen complicaties zijn opgetreden. NB: uitzonderingen gelden in het 
bijzonder voor meervatslijden en verminderde LV functie 
postinfarct.  

 De cardioloog verstuurt in principe binnen 24 uur na opname voor 
ACS een bericht aan de huisarts waarin relevante en op dat moment 
beschikbare informatie wordt meegedeeld (kopie opnamebrief) 

 Indien de patiënt daar bezwaar tegen maakt vindt, bij hoge 
uitzondering, geen terugverwijzing plaats.  

 Dit laatste zal, met redenen omkleed, worden meegedeeld aan de 
huisarts 

Communicatie   Na ontslag van ACS 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 
cardioloog 

Vervolgbeleid  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 

 Indien patiënt nog onder controle staat van cardioloog wordt deze 
laatste door huisarts geïnformeerd indien zich t.a.v. het 
cardiovasculaire beleid wijzigingen hebben voorgedaan  

Noten 1. Acuut coronair syndroom omvat het acuut myocardinfarct en 
instabiele anginapectoris met klachten in rust 

2. De hier genoemde acties zijn overgenomen uit NHG-standaard M80 

  
 

Stabiele angina pectoris  

Verwijsindicatie1 
 Angineuze klachten die niet binnen 10 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% en 70% (atypische AP) op 
belangrijke coronairsclerose, bij wie een inspanningstest niet 
mogelijk is op medische gronden  

http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_nhgstandaarden/Samenvattingskaartje-NHGStandaard/M80_svk.htm


 

 
 

 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. 

Voorbereiding door 
huisarts 

 Voorafgaand aan de verwijzing wordt patiënt behandeld volgens de 
richtlijnen in NHG-standaard M43 

Communicatie 
verwijzing 

 De verwijsbrief wordt aangemaakt in Zorgdomein 

Aanwijzingen voor de 
patiënt 

 Patiënt ontvangt de informatie uit Zorgdomein 

Terugverwijzing  Terugverwijzing vindt in principe 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, indien naar het oordeel  van de cardioloog 
geen complicaties zijn opgetreden.  

 De cardioloog verstuurt in principe binnen 24 uur na opname voor 
stabiele AP een bericht aan de huisarts waarin relevante en op dat 
moment beschikbare informatie wordt meegedeeld (kopie 
opnamebrief) 

 Indien de patiënt daar bezwaar tegen maakt vindt, bij hoge 
uitzondering, geen terugverwijzing plaats.  

 Dit laatste zal, met redenen omkleed, worden meegedeeld aan de 
huisarts 

Communicatie 
terugverwijzing 

 Na ontslag van stabiele AP 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 
cardioloog 

Vervolgbeleid  Behandeling vindt plaats conform het CVRM-protocol van Zorggroep 
BeRoEmD 

 Het eerste consult bij de huisarts vindt plaats binnen 4 weken nadat 
patiënt bij de cardioloog uit de controle is ontslagen 

 Indien patiënt nog onder controle staat van cardioloog wordt deze 
laatste door huisarts geïnformeerd indien zich t.a.v. het 
cardiovasculaire beleid wijzigingen hebben voorgedaan 

Noten 1. De verwijscriteria zijn overgenomen uit NHG-standaard M43 
2. Onder instabiele AP wordt verstaan: AP in rust; 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. 

  
 
 

Atriumfibrilleren  

Verwijsindicatie1 
 Wanneer bij een patiënt jonger dan 65 jaar het vermoeden bestaat 

dat het AF korter dan 48 uur aanwezig is, wordt onmiddellijk 



 

 
 

overlegd met de cardioloog 

 leeftijd < 65 jaar en langer dan 48 uur bestaand atriumfibrilleren 

 ventrikelfrequentie < 70/min zonder frequentie-verlagende 
middelen 

 persisterende klachten ondanks adequate ventrikelfrequentie 

 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 
aantal aanvallen 

Voorbereiding door 
huisarts 

 Voorafgaand aan de verwijzing wordt patiënt behandeld volgens de 
richtlijnen in NHG-standaard M79 

 Het beleid ten aanzien van behandeling met anti-coagulantia wordt 
bepaald aan de hand van de CHA2DS2-VASc score. 

Communicatie 
verwijzing 

 De verwijsbrief wordt aangemaakt in Zorgdomein 

Aanwijzingen voor de 
patiënt 

 Patiënt ontvangt de informatie uit Zorgdomein 

Terugverwijzing  De cardioloog heeft patiënt in principe minimaal een 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 bereikt. 

 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) 

 Indien de patiënt daar bezwaar tegen maakt vindt, bij hoge 
uitzondering, geen terugverwijzing plaats.  

 Dit laatste zal, met redenen omkleed, worden meegedeeld aan de 
huisarts 

Communicatie 
terugverwijzing 

 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 
cardioloog 

Vervolgbeleid  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 

 Indien patiënt nog onder controle staat van cardioloog wordt deze 
laatste door huisarts geïnformeerd indien zich t.a.v. het 
cardiovasculaire beleid wijzigingen hebben voorgedaan 



 

 
 

Noten 1. De verwijscriteria zijn overgenomen uit NHG-standaard M79 

  
 
 

12. Indicatoren CVRM 

Chronos conformeert zich aan de indicatoren zoals in ontwikkeling bij het NHG en verwijst 

naar de uitgebreide rapporten hierover 

https://www.nhg.org/themas/publicaties/download-indicatoren 

 

https://www.nhg.org/themas/publicaties/download-indicatoren

