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1. 1. 1. 1. InleidingInleidingInleidingInleiding    

 

 

1.1 Inleiding1.1 Inleiding1.1 Inleiding1.1 Inleiding    

 

Het Huisartsenteam is een regionaal eerstelijns samenwerkingsverband van 41 zelfstandig werkende huisartsen 

in West Brabant. De huisartsen werken verspreid over 19 locaties in de plaatsen Breda, Etten-Leur, Oudenbosch, 

Bosschenhoofd, Hoeven, Rucphen, Rijsbergen, St. Willebrord, Zegge, Zevenbergen en Zundert. Kwaliteit van zorg 

staat voor al deze artsen hoog in het vaandel. Zij richten zich op een moderne en patiëntvriendelijke 

praktijkvoering die voldoet aan door de beroepsgroep, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), 

vastgestelde kwaliteits- en efficiencynormen. Alle leden van Het Huisartsenteam hebben het kwaliteitskeurmerk 

van het NHG behaald. Door met elkaar samen te werken bundelen de huisartsen kennis, ervaring en kracht. Het 

werk in de huisartspraktijk wordt hierdoor efficiënter georganiseerd. Het leidt tot ruimte voor het gezamenlijk 

ontwikkelen van zorgvernieuwende producten. De huisartsen spreken als één partij met zorgverzekeraars over 

innovatie en kwaliteit van zorg en kunnen beter inspelen op de toenemende zorgvraag van bijvoorbeeld ouderen 

en patiënten met een chronische ziekte. Voor een overzicht van de leden van Het Huisartsenteam wordt 

verwezen naar Bijlage I van dit projectplan. 

 

 

1.2 DBC financiering1.2 DBC financiering1.2 DBC financiering1.2 DBC financiering    

 

In april 2007 heeft Het Huisartsenteam, als een van de eerste 10 koplopergroepen in Nederland1, voor patiënten 

met de diagnose Diabetes II een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) gecontracteerd met CZ . Deze 

zorgverzekeraar is voor Het Huisartsenteam de ‘preferente’ zorgverzekeraar; het grootste gedeelte van de 

patiëntenpopulatie van Het Huisartsenteam is klant bij deze zorgverzekeraar. Met het merendeel van de andere 

zorgverzekeraars hebben zich vanaf het begin van de DBC bereid getoond de DBC te volgen. 

In april 2009 heeft Het Huisartsenteam in lijn met de Diabetes DBC ook voor COPD een DBC gecontracteerd.  

 

Zorggroep Het Huisartsenteam draagt er zorg voor dat HVZ en VVR patiënten de benodigde zorg krijgen van alle 

in de keten betrokken zorgverleners. De modules die wel onderdeel uit maken van de DBC financieringsstructuur 

zijn:  

• instellen beleid (medicamenteus en niet-medicamenteus) 

• follow-up 

• Stoppen met Roken  

• Voeding 

 

De volgende zorgonderdelen maken geen deel uit van de DBC financieringsstructuur: 

• identificatie  

• diagnostiek  

• bewegen 

                                                
1 In het kader van het ZonMW experiment waarbij gegevens werden verzameld en ervaringen werden gebundeld van 10 

groepen die de kans hadden kregen een DBC te contracteren met hun preferente zorgverzekeraar. 
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In dit bedrijfsplan wordt de opzet beschreven van een keten DBC voor Hart- en Vaatziekten en Verhoogd 

Vasculair Risico.  

Het plan geeft inzicht in de samenstelling van het zorgpakket en de wijze waarop de zorg vanuit deze groep in 

samenhang met andere disciplines zal worden georganiseerd.  

 

Het zorgplan is opgesteld in nauwe samenwerking met Zorggroep Bergen op Zoom / Roosendaal. 

 

De systematiek van de DBC financiering is voor iedere chronische aandoening gelijk, of dit nu diabetes patiënten, 

COPD patiënten of patiënten met een cardiovasculair risico betreft. Het Huisartsenteam spreekt als 

hoofdaannemer met de zorgverzekeraar af welke zorg aan deze patiënten geboden zal worden tegen welk tarief 

en vervolgens spreekt Het Huisartsenteam dit verder af met alle zorgverleners die bij de zorg betrokken zijn, 

inclusief de financiering hiervan. Over en weer wordt verantwoording afgelegd over de gemaakte afspraken.  

Het Huisartsenteam treedt hierbij op als regisseur van de zorg. 

 

                 Zorggroep Het HuisartsenteamZorggroep Het HuisartsenteamZorggroep Het HuisartsenteamZorggroep Het Huisartsenteam    

 
Bron: Intake en analysesessies Zorggroep Het Huisartsenteam door Robuust i.k.v. Referentiemodel Zorgprogramma 

 

Onderaannemers:Diabetes DBC 

COPD DBC

CVRM DBC

Huisartsen 

 

Laboratorium

Fysiotherapeuten 

Dietisten 

Specialisten:

•  Internisten

• Oogartsen etc.

Betaling 

Zorg conform standaard 

 
Zorgverzekeraar 

Zorg cf.

standaard 
DBC tarief 
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2. 2. 2. 2. DDDDoeloeloeloelstellingstellingstellingstelling    en uitgangspuntenen uitgangspuntenen uitgangspuntenen uitgangspunten 

 

2.1 Doelstelling2.1 Doelstelling2.1 Doelstelling2.1 Doelstelling    

    

De doelstelling van dit bedrijfsplan is het beschrijven van de inhoud en organisatie van Hart- en Vaatziekten en 

Verhoogd Vasculair Risico (HVZ en VVR) vanuit Zorggroep Het Huisartsenteam en het contracteren van een DBC 

hiervoor. Hiermee wordt een optimaal geïntegreerd beleid bevorderd voor de behandeling van patiënten met een 

verhoogd risico op hart en vaatziekten (HVZ) in de huisartsenpraktijken. Hierdoor kan de kans op eerste of 

nieuwe manifestaties van HVZ en de kans op complicaties als gevolg van HVZ worden verminderd. 

 

Het zorgprogramma Hart- en Vaatziekten en Verhoogd Vasculair Risico kent het systematisch opsporen van 

patiënten met een verhoogd risico en het behandelen van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten. De 

precieze inhoud van deze zorg en de wijze waarop de zorg wordt georganiseerd staat in een van de volgende 

hoofdstukken omschreven. Met het monitoren van de patiëntenpopulatie op patienten met een mogelijk 

verhoogd cardiovasculair risico streeft Het Huisartsenteam naar “een optimaal beleid ten aanzien van de 

behandeling van patiënten met een verhoogd risico van HVZ zodat de kans op een eerste of nieuwe manifestatie 

van HVZ en de kans op complicaties als gevolg van HVZ wordt verminderd”1. 

 

 

2.22.22.22.2    StandaardenStandaardenStandaardenStandaarden    

 

Bij het leveren van de zorg aan mensen met een verhoogd risico op HVZ legt Zorggroep Het Huisartsenteam B.V. 

aan de diverse bij deze zorg betrokken beroepsbeoefenaars de verplichting op de ‘Zorgstandaard Vasculair 

Risicomanagement’ (deel 1, februari 2009) en de NHG Zorgstandaard Beroerte te hanteren2. Deze standaard 

vormt een aanvulling op de multidisciplinaire CBO-richtlijn/NHG-standaard cardiovasculair risicomanagement3. 

Daarnaast geldt de NHG-standaard Cardiovasculair risicomanagement (eerste herziening, januari 2012) als 

kennisdocument 

De samenwerking met en de verwijzing naar andere zorgprofessionals in de eerste en/of 2e lijn is vastgelegd in 

een aantal transmurale protocollen:  

- Landelijk Transmurale Afspraak: “Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct” 

- en de Regionale Transmurale Afspraken 

    

    

2.32.32.32.3    Definitie Definitie Definitie Definitie Cardiovasculair rCardiovasculair rCardiovasculair rCardiovasculair risicoisicoisicoisicomanagementmanagementmanagementmanagement    (CVRM(CVRM(CVRM(CVRM    = de zorg voor p= de zorg voor p= de zorg voor p= de zorg voor patiënten met HVZ en VVR)atiënten met HVZ en VVR)atiënten met HVZ en VVR)atiënten met HVZ en VVR)     

 

Cardiovasculair risicomanagement behelst de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor 

hart- en vaatziekten, inclusief leefstijladviezen en begeleiding bij patiënten met een verhoogd risico op eerste of 

nieuwe manifestaties van Hart en Vaatziekten (HVZ). “Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste oorzaak van 

sterfte in Nederland en in de westerse wereld”4.  

De risicofactoren zijn:  

 

• Gevorderde leeftijd (niet beïnvloedbaar) 

• Geslacht (niet beïnvloedbaar) 

• Roken  

• Hoge bloeddruk 

• Hoog bloedglucosegehalte 

• Hoog cholesterolgehalte 

• Hart- en vaatziekten in de familie (niet beïnvloedbaar) 

• Ongezonde voedingsgewoonten 
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• Overmatig alcoholgebruik 

• Lichamelijke inactiviteit 

• Hoge Body Mass Index 

• Hoge middelomtrek 

• Psychosociale factoren 

 

Beïnvloeding van deze risicofactoren kan de cardiovasculaire sterfte en morbiditeit aanzienlijk doen verminderen.  

 

 

2.4 2.4 2.4 2.4 UitgangspuntenUitgangspuntenUitgangspuntenUitgangspunten    

 

De uitgangspunten ten aanzien van de te contracteren CVRM zorg zijn:    

• Toegankelijkheid van de zorg voor álle CVRM patiënten van Zorggroep Het Huisartsenteam. 

• Persoonlijke zorg op maat afgestemd op de behoefte van de patiënt. 

• De juiste zorg op de juiste plaats, op het juiste moment, door de juiste zorgverlener.  

• CVRM zorg wordt primair vanuit de huisartsenpraktijk gestart en geleverd: de huisarts of de 

praktijkondersteuner, afhankelijk van de instelling en morbiditeit, is de vaste begeleider van de patiënt, 

de regisseur van de patiëntenzorg en heeft de beschikking over alle relevante informatie. 

• Integrale zorg: daar waar van toepassing multidisciplinair en in de keten afgestemd in een continuüm. 

 

De uitgangspunten ten aanzien van de organisatie zijn: 

• De zorgverzekeraar koopt de CVRM zorg in door middel van een DBC contract met Zorggroep Het 

Huisartsenteam.  

• Zowel de zorginhoud, het datamanagement, de verantwoordingsstructuur als ook de financiële logistiek 

wordt door Zorggroep Het Huisartsenteam ontwikkeld en/of gecoördineerd. 

• Zorggroep Het Huisartsenteam maakt contractuele afspraken met alle andere zorgverleners binnen de 

keten voor mede uitvoering van de zorg. Het betreft inhoud en afstemming van de zorg, rapportage, 

evaluatie en de prijs voor de geleverde zorg.  

• Zorggroep Het Huisartsenteam is verantwoordelijk voor facturering en uitbetaling naar alle 

contractpartners. 

• Zorggroep Het Huisartsenteam heeft een regiefunctie en zal monitoren hoe het proces verloopt in de 

Zorgggroep en zal hier zo mogelijk benchmarks op uitvoeren. Het betreft hier zowel de proces als 

uitkomst parameters. 

 

De uitgangspunten ten aanzien van de patiënt zijn: 

• Aan alle patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten worden adviezen gegeven met 

 betrekking tot voeding, alcoholgebruik, gewichtbeheersing, lichamelijke activiteit en stress. Bij rokende 

 patiënten is stoppen met roken veruit de belangrijkste maatregel. 

• De indicatie voor medicamenteuze behandeling wordt individueel en in overleg met de patiënt bepaald, 

 waarbij rekening wordt gehouden met de hoogte van het risico op hart- en vaatziekten, leeftijd en 

 levensverwachting, familieanamnese, BMI, leeftijd en motivatie voor gedragsverandering, comorbiditeit, 

 comedicatie en de te verwachten baat van de behandeling. 

• Bij een 10 jaarsrisico op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekten < 10% is medicamenteuze 

 behandeling van licht tot matig verhoogde bloeddruk (systolische bloeddruk 140-160 mmHg) en/of licht 

 tot matig verhoogd cholesterolgehalte (TC/HDL-ratio 5 tot 8) meestal niet zinvol. 

• Een gezonde leefwijze, waaronder gezonde voeding, voldoende beweging en stoppen met roken, dient 

 ook bij 10-jaarsrisico’s op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekten <10% te worden geadviseerd. 

• Patiënten met hart- en vaatziekten, diabetes bij wie tevens sprake is van andere risicofactoren  voor 

hart- en vaatziekten, wordt het meest intensief gecontroleerd.  
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3333. . . . Het CVRM zorgpHet CVRM zorgpHet CVRM zorgpHet CVRM zorgplanlanlanlan    

    

In dit hoofdstuk worden de onderdelen beschreven van CVRM zoals vanuit alle betrokken CVRM zorgverleners, 

onder regie van Zorggoep Het Huisartsenteam, geleverd zullen worden.  

 

    

3333.1 Inclusie en exclusie .1 Inclusie en exclusie .1 Inclusie en exclusie .1 Inclusie en exclusie patiëntenpatiëntenpatiëntenpatiënten    

    

    

    

 

 

 

InclusiInclusiInclusiInclusieeee    

Het zorgprogramma CVRM dat in dit bedrijfsplan wordt beschreven, wordt door Zorggroep Het Huisartsenteam 

aangeboden aan: 

1. Patiënten met door huisarts of medisch specialist gediagnosticeerde hart- en vaatziekten (HVZ). Deze 

groep wordt in het vervolg de groep secundaire preventie genoemd. 

2. Patiënten die momenteel worden behandeld met antihypertensiva en/of statines in het kader van 

primaire preventie van HVZ. Deze groep wordt de groep primaire preventie genoemd. 

3. Nieuwe patiënten die bij het opstellen van het risicoprofiel een score (10 jaars ziekte of sterfte risico) van 

≥10% hebben.  

4. Patiënten met een risicoscore < 10% met, een bij herhaling (conform adviezen in de richtlijn) gemeten 

systolische bloeddruk van  > 160 mmHg, met onvoldoende effect op de systolische bloeddruk na  

 6 maanden leefstijladvies, en een clustering van risicoverhogende factoren waarbij weloverwogen 

 medicamenteueze (antihypertensiva) therapie is gestart.  
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ExclusieExclusieExclusieExclusie    en coen coen coen co----morbiditeitmorbiditeitmorbiditeitmorbiditeit    

Veel chronische patiënten leiden aan meer dan één aandoening. Patiënten met hartfalen en patiënten met 

Diabetes Mellitus type 2 komen ook in aanmerking voor cardio vasculair risicomanagement, maar het aanbieden 

van dit zorgprogramma aan deze twee groepen patiënten valt buiten de scope van dit bedrijfsplan. Voor diabetes 

patiënten maakt CVRM al deel uit van de DBC die Zorggroep Het Huisartsenteam voor diabetes heeft afgesloten. 

Aangezien cardiovasculair risicomanagement een integraal onderdeel is van diabeteszorg kunnen deze twee 

keten-DBC’s niet parallel worden geopend.  

 

De behandeling van hartfalen, diagnose, instellen, follow-up valt buiten het bestek van de DBC, maar de 

behandeling van eventueel hypertensie als co-morbiditeit valt wel in de DBC. Voorbeeld: stabiel hartfalen patiënt 

met hypertensie HfpEF.  

 

Naast hartfalenpatiënten en diabetes patiënten vallen ook patiënten met een beperkte levensverwachting en 

patiënten met ernstige co-morbiditeit buiten het onderhavige CVRM zorgprogramma. Bij ernstige co-morbiditeit 

kan van een reguliere eerstelijns disease-management aanpak van CVRM geen sprake meer zijn (patiënten onder 

behandeling van medisch specialist voor CVR gerelateerde aandoeningen zoals ernstige HVZ; gevorderde 

dementie, terminale patiënt etc.).  

 

Het beleid bij de volgende afwijkingen, aandoeningen of groepen patiënten valt eveneens buitenbuitenbuitenbuiten het onderhavige 

CVRM zorgprogramma: 

• Familiaire hypercholesterolemie (FH) 

• Hypertriglyceridemie > 10 mmol/l 

• Specifieke aandoeningen, zoals nierziekte, als oorzaak van verhoogde bloeddruk, secundaire 

hypertensie 

• Specifieke interventies bij patiënten met HVZ 

• Screening op aneurysma aortae abdominalis 

• Patiënten met chronische nierschade (worden vaak door praktijken onterecht in de DBC 

geïncludeerd, N.B. wel bij risico ≥ 10%) 

• Patiënten met diabetes mellitus jonger dan 18 jaar 

• Bloedglucoseverlagende behandeling bij diabetes mellitus 

• Zwangerschapsdiabetes of –hypertensie 

 

Dit zorgplan richt zich ook niet op de opsporing of screening van risicofactoren in de algemene bevolking.   

    

3333.2 Chronic Care Model: model voor geïntegreerde, chronische zorg.2 Chronic Care Model: model voor geïntegreerde, chronische zorg.2 Chronic Care Model: model voor geïntegreerde, chronische zorg.2 Chronic Care Model: model voor geïntegreerde, chronische zorg    

 

De zorgstandaard beoogt onvolkomenheden in het huidige gezondheidszorgsysteem op te heffen. Het Chronic 

Care Model wordt hierbij gebruikt om een kader te bieden om de kwaliteit van zorg voor chronisch zieken te 

verbeteren. Voor een goede organisatie van zorg zijn volgens het model tenminste de volgende vier 

kernelementen vereist: 

 

1. Ondersteuning van zelfmanagement 

2. Ontwerp van het zorgproces 

3. Middelen om de besluitvorming te ondersteunen 

4. Het gebruik van (klinische) informatiesystemen 

 

De kernelementen hebben betrekking op alle fasen van het zorproces: van identificatie tot onderzoek en 

behandeling en follow-up.  
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Gezondheidszorgsysteem

Zorgorganisaties

Zelf-

manage-

ment

Zorg-

proces
Klinische

Informatie-

systemen

Besluit-

vorming

Maatschappij

Beleid en middelen

Geinformeerde, 

geactiveerde patient
Voorbereid, pro-actief 

team van zorgverleners

Verbeterde uitkomsten

Pro-actieve

interacties

 

In de navolgende paragrafen van dit hoofdstuk wordt de CVRM zorg vanuit Zorggroep Het Huisartsenteam 

beschreven vanuit deze vier kernelementen.
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3333.3.3.3.3    Ondersteuning van zelfmanagementOndersteuning van zelfmanagementOndersteuning van zelfmanagementOndersteuning van zelfmanagement 

 

VisieVisieVisieVisie    

Bij zelfmanagement-ondersteuning gaat het om een gelijkwaardig partnerschap tussen de patiënt en de 

zorgverlener(s). Het is belangrijk dat de patiënt de regie heeft zoals hij die zelf nodig vindt. Patiënten krijgen op 

deze manier veel meer de zorg die bij hen past.  

 

Vanuit deze visie ondersteunen en stimuleren de zorgverleners van Zorggroep Het Huisartsenteam de patiënt in 

zelfmanagement door: 

- ondersteuning bij het doorlopen van de leerprocessen 

- versterking van het vertrouwen van de patiënt in het eigen kunnen 

- ondersteuning in het formuleren en realiseren van persoonlijke doelen van de patiënt. 

Ondersteuning van het zelfmanagement komt tot uitdrukking in het geven van voorlichting en het motiveren tot 

aanpassing van de leefstijl en in een zorgplan dat aansluit bij de individuele wensen en doelen van de patiënt. 

 

Geven van voorlichtingGeven van voorlichtingGeven van voorlichtingGeven van voorlichting    en motiveren tot aanpassing leefstijlen motiveren tot aanpassing leefstijlen motiveren tot aanpassing leefstijlen motiveren tot aanpassing leefstijl    

De huisartsen en praktijkondersteuners van Het Huisartsenteam zijn vanuit hun opleiding geschoold in het geven 

van patiënt gerichte voorlichting. Voor de voorlichting aan patiënten met mogelijk verhoogd CVR is het belangrijk 

“dat de patiënt begrijpt wat een verhoogd vasculair risico is, waaruit de behandeling bestaat, wat de prognose is, 

wat de betekenis is van symptomen, op welke manier leefstijl en medicijnen ingrijpen op het risico, hoe de 

risicofactoren te beïnvloeden zijn, hoe hij of zij kan omgaan met de consequenties en emoties en hierover 

effectief kan communiceren met zorgverleners, familie, collega’s, werkgever en vrienden”5. 

In het kader van de CVRM DBC zijn alle praktijkondersteuners van Zorggroep Het Huisartsenteam geschoold in 

‘motivational interviewing’. Met deze vaardigheid kunnen zij voor de patiënt argumenten aandragen voor het 

aanpassen van de leefstijl en het volhouden van de behandeling. Deze gesprekstechniek voor leefstijlbegeleiding 

wordt met vervolgcursussen onderhouden. 

 

Individueel zorgplan Individueel zorgplan Individueel zorgplan Individueel zorgplan     

Samen met de patiënt worden persoonlijke gezondheidsdoelen geformuleerd die realistisch zijn (wenselijk en 

haalbaar), niet te ver in de toekomst liggen, positief zijn geformuleerd en niet concurreren met andere doelen.  

De praktijkondersteuner ondersteunt de patiënt bij het bedenken van strategieën om de doelen te realiseren en 

om vol te houden en het leren bieden van weerstand aan frustraties.  

Een individueel zorgplan dat onder regie van de zorgverleners van Zorggroep Het Huisartsenteam wordt 

opgesteld behelst in ieder geval de volgende elementen: 

- de afgesproken doelen van de patiënt 

- de genomen beslissingen voor het realiseren van deze doelen 

- welke begeleiding de patiënt krijgt bij het invullen van de centrale rol 

- hoe en wanneer wordt gecontroleerd en bijgesteld 

- wie uit behandelteam van zorgverleners verantwoordelijk is voor het overeengekomen 

behandelbeleid. 

- proceskenmerken: wie doet wat en wanneer 

- concrete resultaten: risicoprofiel en afzonderlijke risicofactoren 

 

Zelfzorg Ondersteund Zelfzorg Ondersteund Zelfzorg Ondersteund Zelfzorg Ondersteund     ----    Landelijke platform (Landelijke platform (Landelijke platform (Landelijke platform (www.zelfzorgondersteund.nlwww.zelfzorgondersteund.nlwww.zelfzorgondersteund.nlwww.zelfzorgondersteund.nl) ) ) )  

Zelfzorg Ondersteund bestaat uit vertegenwoordigers van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. 

Er zijn in Nederland al veel initiatieven op het gebied van ondersteunde zelfzorg, maar grootschalige invoering 

ging nog niet zo snel. Daarom hebben vertegenwoordigers van patiënten, zorgverleners, zorgverzekeraars en 

kennisorganisaties de handen ineengeslagen in de coöperatie Zelfzorg Ondersteund (ZO!). ZO! werkt samen met 

partijen die implementatie van bestaande initiatieven op grote schaal mogelijk kunnen maken. Deze partijen zijn 
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onder meer: ZonMW, NIA, Vilans, Nictiz, INCA, CBO/TNO en de ZN taskforce ehealth. Verder stemmen we af met 

VZVZ, zodat we ook hun resultaten kunnen meenemen. Ten slotte ondersteunt het ministerie van VWS het doel 

van Zelfzorg Ondersteund. Het Huisartsenteam heeft binnen de zorggroep een werkgroep geformeerd die de 

praktijkmedewerkers ondersteunt bij verdere implementatie van het thema zelfmanagement. Dit gebeurt onder 

andere door het ondersteunen  bij het uitvoeren van een zelfscan in de praktijk en het organiseren van gerichte 

scholingen op dit gebied.   

 

3333.4.4.4.4    Het Het Het Het CVRM CVRM CVRM CVRM zorgproczorgproczorgproczorgproceseseses    

 

Het zorgproces kan worden onderscheiden in de volgende onderdelen: 

IIIIdentificatie (paragraaf 3.4.0) 

DDDDiagnostiek (paragraaf 3.4.1) 

IIIInstellen beleid  (medicamenteus en niet-medicamenteus) (paragraaf 3.4.2) 

 - Stoppen met roken 

 - Bewegen  

 - Voeding 

FFFFollow-up (paragraaf 3.4.3)  

 

Het CVRM protocol treft u aan in bijlage 4.  

Diagnostiek

Instellen beleid

Follow-up

Stoppen met roken

Bewegen

Voeding

Niet-medicamenteus

Medicamenteus

Identificatie 

 

 

Patiënten worden voor wat betreft leefstijl geïnformeerd over het bestaan van patiëntverenigingen die nauwe 

contacten onderhouden met lokale sportverenigingen, wandelclubs, sportscholen etc. Stoppen met Roken en 

Dieetadvisering maakt maakt onderdeel uit van de ketenzorg. Hiervoor werkt Het Huisartsenteam samen met 

gecontracteerde ketenpartners.  
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3.4.0 Identificatie3.4.0 Identificatie3.4.0 Identificatie3.4.0 Identificatie    

 

Om cardiovasculair risico te behandelen moeten alle risicofactoren en doorgemaakte events bij patiënten bepaald 

en zonodig behandeld worden. Om meerdere redenen maar ook om de CVRM zorg in DBC vorm te kunnen 

contracteren is het nodig helder in beeld te hebben welke en hoeveel patiënten voor de zorg in aanmerking 

komen. Hiervoor worden de volgende stappen doorlopen: 

 

IdentificatieIdentificatieIdentificatieIdentificatie            

Belangrijk is om patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten goed in beeld te krijgen. Er kunnen 

een aantal redenen zijn om een patiënt een risicoprofiel aan te beiden. Dit risicoprofiel wordt aangeboden aan 

patiënten die bekend zijn: 

• Met een verhoogde bloeddruk (systolische bloeddruk ≥ aan 140 mmHg) 

• Patiënten met een risicoscore < 10% met een bij herhaling (conform adviezen in de richtlijn) gemeten 

systolische bloeddruk van  > 160 mmHg met onvoldoende effect op de systolische bloeddruk na 6 maanden 

leefstijladvies, en een clustering van risicoverhogende factoren, en bij weloverwogen medicamenteueze 

(antihypertensiva) therapie.  

• Met een verhoogde bloeddruk (systolische bloeddruk > 180 mmHg) en een TC/HDL-ratio > 8 en in 

aanmerking komen voor medicatie, ongeacht het risico op hart- en vaatziekten. Ook ouderen > 70 jaar die 

alleen met een statine behandeld worden.    

• Indien de patiënt binnen 6 maanden na het geven van leefstijladvies (stoppen met roken, afvallen) geen 

verbetering van de systolische bloeddruk bereikt en het risico ≥10% scoort, dan deze patiënt in de DBC 

opnemen.  

• Met een verhoogd cholesterolgehalte in het bloed (totaal cholesterol ≥ 6,5 mmol/l)  

• Die roken en een leeftijd hebben van 50 jaar of ouder 

• Met een belaste familieanamnese voor hart- en vaatziekten, gedefinieerd als ‘een vader, moeder, broer of 

zus die voor het 65e levensjaar een hart- en vaatziekte heeft’. Bij allochtone bevolkingsgroepen verdient dit 

extra aandacht. 

• Met chronische nierschade (leeftijd < 65 jaar: eGFR < 60 ml/min1,73 m2; leeftijd ≥ 65 jaar: eGFR < 45 

ml/min/1,73m2, en/of (micro)albuminurie). 

• Met zichtbaar overgewicht 

• (Post)menopauzale vrouwen die zwangerschapscomplicaties hebben doorgemaakt, zoals DM, hypertensie en 

pre-eclampsie 

• Met klachten die kunnen wijzen op hart- en vaatziekten 

• Waarbij bepalingen t.a.v. risicofactoren zijn gedaan waarvan de uitslagen kunnen wijzen op een verhoogd 

risico van hart- en vaatziekten. 

    

Enkele overwegingen waarmee rekening dient te worden gehouden bij de interpretatie van de indicatoren: 

• Patiënten < 50 jaar met een systolische bloeddruk >160 mmHg met een risicoscore op ziekte of sterfte        

 < 10%  worden behandeld voor hypertensie maar worden niet per definitie ook behandeld voor 

 cholesterol.      

• Bij de medicamenteuze behandeling van 80-plussers worden andere streefwaarden gehanteerd voor de 

 systolische bloeddruk (150 mmHg). Ter preventie van morbiditeit kan gekozen worden om ook bij oudere 

 personen te starten met een statine. Het is dus niet altijd noodzakelijk en soms niet verstandig vanwege 

 interacties of een te verwachten korte levensduur.  
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Het opstellen van een risicoprofiel dient altijd te worden aangeboden aan patiënten die bekend zijn met: 

• Met een verhoogde bloeddruk (systolische bloeddruk ≥ aan 140 mmHg) 

• Met een verhoogd cholesterolgehalte in het bloed (totaal cholesterol ≥ 6,5 mmol/l)  

• Antihypertensiva of statinegebruik 

• Die roken en een leeftijd hebben van 50 jaar of ouder 

• Met een belaste familieanamnese voor hart- en vaatziekten, gedefinieerd als ‘een vader, moeder, broer of 

zus die voor het 65e levensjaar een hart- en vaatziekte heeft’. Bij allochtone bevolkingsgroepen verdient dit 

extra aandacht. 

• Met chronische nierschade (leeftijd < 65 jaar: eGFR < 60 ml/min1,73 m2; leeftijd ≥ 65 jaar: eGFR < 45 

ml/min/1,73m2, en/of (micro)albuminurie).    

    

Bij de start van CVRM zorg binnen Het Huisartsenteam hebben alle leden hun patiëntenbestand conform centraal  

bepaalde criteria en in lijn met de Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement gescreend: 

• Screenen op basis van ATC (medicatie) en ICPC (diagnose) codes antihypertensiva, statine en aspirine en 

het gebruik van cholesterol verlagende middelen. 

• Uitsplitsen patiënten met of zonder een event in de voorgeschiedenis (primaire preventie en secundaire 

preventie).     

    

 

3.4.13.4.13.4.13.4.1    DiagnostiekDiagnostiekDiagnostiekDiagnostiek            

Na identificatie begint Cardio Vasculair Risicomanagement met de diagnostiekfase. Het opstellen van het 

risicoprofiel: Het risicoprofiel is een overzicht van de volgende factoren die worden vastgesteld door middel van 

anamnese, lichamelijk onderzoek en laboratoriumonderzoek. 

 

• Anamnese: 

 - leeftijd 

 - geslacht 

 - roken (in pakjaren) 

 - familieanamnese met hart- en vaatziekten. Bij allochtone bevolkingsgroepen verdient dit extra  

  aandacht 

 - voeding (gebruik van verzadigd vet, vis, groente en fruit, zout) 

 - alcoholgebruik (in eenheden/dag) 

 - lichamelijke activiteit 

 

• Lichamelijk onderzoek: 

 - systolische bloeddruk 

 - BMI  

 

• Laboratoriumonderzoek: 

 - lipidenspectrum (TC, HDL, TC/HDL-ratio, LDL, triglyceriden) 

 - glucosegehalte 

 - serumcreatinegehalte met (via de MDRD-formule) geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR).  

 

Het risicoprofiel wordt op deze manier een overzicht van risicofactoren. Met behulp van een risicoschatting wordt 

de hoogte van het absolute risico van HVZ berekend. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een risicofunctie: een 

wiskundige vergelijking gebaseerd op longitudinaal bevolkingsonderzoek waarmee op basis van een risicoprofiel 

de kans op een bepaalde uitkomst, zoals ziekte of sterfte ten gevolge van HVZ binnen 10 jaar, kan worden 

voorspeld.  
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Een risicoschatting is een berekening van de hoogte van het absolute risico op ziekte of sterfte door HVZ binnen 

10 jaar met behulp van de risicofunctie voor één patiënt aan de hand van de diverse risicofactoren zoals leeftijd, 

geslacht, roken, systolische bloeddruk en totaal cholesterol/HDL-cholesterolratio (TC/HDL-ratio). 

 

In paragraaf 3.4.0 is beschreven bij welke patiënten (zonder HVZ en DM2) met behulp van een risicotabel een 

risicoprofiel opgesteld wordt. Op deze manier wordt onderzocht of zij mogelijk een verhoogd risico hebben op 

HVZ.  

 

Patiënten met HVZPatiënten met HVZPatiënten met HVZPatiënten met HVZ    

Patiënten met doorgemaakte HVZ hebben een duidelijk verhoogd risico van progressie van de ziekte en nieuwe 

manifestaties van HVZ. Voor deze patiënten hoeft geen profiel te worden opgesteld, zij komen door hun 

doorgemaakte HVZ in aanmerking voor CVRM.  

 

Patiënten met DM2Patiënten met DM2Patiënten met DM2Patiënten met DM2    

Patiënten met Diabetes Mellitus II hebben een duidelijk verhoogd risico van HVZ. Van deze patiënten worden de 

risicofactoren door de huisartsen van Het Huisartsenteam in hun systeem vastgelegd en de patiënten worden 

conform de geldende zorgstandaard voor Vasculair Risicomanagement behandeld.  

In dit bedrijfsplan ter contractering van een DBC worden diabeten echter buiten beschouwing gelaten. Zorggroep 

Het Huisartsenteam heeft al een DBC heeft voor de groep diabeten en het management van het cardiovasculair 

risico voor deze groep patiënten wordt vanuit deze DBC gefinancierd. 

 

Patiënten 80+Patiënten 80+Patiënten 80+Patiënten 80+    

Meer informatie over de categorie 80+ patiënten treft u aan in bijlage 5.  

 

3.4.23.4.23.4.23.4.2    Instellen beleidInstellen beleidInstellen beleidInstellen beleid    

    

Conform de NHG standaard wordt het beleid “door de huisarts vastgesteld in samenspraak met de patiënt, met 

inachtneming van de hoogte van het risico van HVZ, de specifieke omstandigheden van de patiënt en met 

erkenning van diens eigen verantwoordelijkheid”. Het beleid bestaat uit een niet-medicamenteuze en/of 

medicamenteuze behandeling. 

 

NietNietNietNiet----medicamenteuze behandelingmedicamenteuze behandelingmedicamenteuze behandelingmedicamenteuze behandeling    

Alle patiënten bij wie sprake is van modificeerbare risicofactoren, krijgen de volgende leefstijladvisering 

aangeboden ter verlaging van het risico op HVZ: 

• Stoppen met roken: adviezen om te stoppen met roken. Aan serieus gemotiveerde patiënten wordt 

begeleiding geboden met behulp van de Minimale Interventie Strategie (zie verder in dit hoofdstuk), door 

de POH-er in combinatie met het gebruik van de SMR-coach van CZ. Stoppen met roken vermindert het 

risico op HVZ op alle leeftijden. Dit effect treedt al op in de eerste 2 tot 3 jaar.  

• Adviezen voor voldoende lichaamsbeweging: ten minste 5 dagen per week 30 minuten per dag matig 

intensieve inspanning zoals fietsen, stevig wandelen, tuinieren etc. Gemotiveerde patiënten kunnen 

verwezen worden naar de fysiotherapeut.  

• Adviezen gezonde voeding (richtlijnen goede voeding 2015): Eet volgens een meer plantaardig en 

minder dierlijk voedingspatroon conform de onderstaande richtlijnen 

a. Eet dagelijks ten minste 200 gram groente en ten minste 200 gram fruit 

b. Eet dagelijks ten minste 90 gram bruin brood, volkorenbrood of andere volkorenproducten 

c. Eet wekelijks peulvruchten 

d. Eet ten minste 15 gram ongezouten noten per dag 

e. Neem enkele porties zuivel per dag, waaronder melk of yoghurt 

f. Eet een keer per week vis, bij voorkeur vette vis 
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g. Drink dagelijks drie koppen thee 

h. Vervang geraffineerde graanproducten door volkorenproducten 

i. Vervang boter, harde margarine en bak- en braadvetten door zachte margarine, vloeibaar bak- 

en braadvet en plantaardige oliën 

j. Vervang ongefilterde door gefilterde koffie 

k. Beperk de consumptie van rood vlees en met name bewerkt vlees 

l. Drink zo min mogelijk suikerhoudende dranken 

m. Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag 

n. Beperk de inname van keukenzout tot maximaal 6 gram per dag 

o. Het gebruik van voedingsstofsupplementen is niet nodig, behalve voor mensen die tot een 

specifieke groep behoren waarvoor een suppletieadvies geldt. 

Gemotiveerde patiënten kunnen verwezen worden naar de diëtiste. 

• Adviezen voor het bereiken van een optimaal gewicht (BMI ≤ 25 kg/m2 bij personen tot 70 jaar. Bij 

ouderen is de relaties tussen BMI en gezondheid niet zo eenduidig en een BMI van ≤ 30 kg/m2 

acceptabel. 

• Adviezen voor het beperken van alcoholgebruik. Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één 

glas per dag.  

• Tracht stress te voorkomen dan wel tijdig te herkennen en te reduceren.  

 

Medicamenteuze behandelingMedicamenteuze behandelingMedicamenteuze behandelingMedicamenteuze behandeling    (zie ook bijlage 6 (zie ook bijlage 6 (zie ook bijlage 6 (zie ook bijlage 6 ––––    Beslisboom medicatie CVRM zonder HVZ)Beslisboom medicatie CVRM zonder HVZ)Beslisboom medicatie CVRM zonder HVZ)Beslisboom medicatie CVRM zonder HVZ)    

Voor patiënten zonder HVZ, DM of RA is de beslissing om al dan niet medicmenteuze behandeling te adviseren 

vooral afhankelijk van de hoogte van het geschatte risico op HVZ (risicotabel) en van de hoogte van de 

systolische bloeddruk en de TC/HDL-ratio. Daarnaast dienen bij deze patiënten de voordelen van preventieve 

behandeling te worden afgewogen tegen de nadelen, zoals bijwerkingen, interacties en de kosten van 

geneesmiddelengebruik. De patiënt wordt betrokken bij de besluitvorming. 

• Bij rokers geniet stoppen met roken de voorkeur boven het direct starten met antihypertensiva of 

cholesterolverlagers, omdat stoppen met roken het risico op HVZ al aanzienlijk verlaagt. 

• Bij patiënten met een 10-jaarsrisico op HVZ ≥ 20% of een risico van 10% tot 20% in aanwezigheid van 

risicoverhogende factoren (zie tabel 4 van de NHG richtlijn, pagina 9) worden leefstijlmaatregelen 

geadviseerd. Antihypertensiva en/of statines komen in aanmerking bij een systolische bloeddruk van 

>140 mmHg en/of een LDL > 2,5 mmol/l. 

• Patiënten met een 10-jaarsrisico op HVZ <10% worden leefstijlmaatregelen geadviseerd als hiertoe 

aanleiding is. Medicamenteuze behandeling is in het algemeen niet geïndiceerd. 

• Patiënten met een systolische bloeddruk >180 mmHg of een TC/HDL-ratio >8 komen in aanmerking 

voor medicatie, ongeacht het risico op HVZ.  

 

Bij de volgende patiënten wordt een medicamenteuze behandeling overwogen: 

• Bij patiënten die bekend zijn met DM2. Deze groep patiënten valt niet binnen het bestek van de CVRM 

DBC. Zorggroep Het Huisartsenteam behandelt en financiert de behandeling van deze groep patiënten 

vanuit de Diabetes DBC. 

• Patiënten met een 10-jaarsriscio van sterfte door HVZ  van ≥ 10% en bij een CVR sterfterisico van 5-10% 

+ additionele risicofactoren.  

• Bij patiënten die bekend zijn met HVZ. 

 

Zie voor behandeling van de volgende patiëntencategorieën pagina 10 van de NHG-standaard (januari 2012): 

• 70-plussers 

• Jongere patiënten 

• Patiënten met HVZ 

• Patiënten met hartaandoeningen 
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• Patiënten met een TIA of een CVA 

• Patiënten met DM 

• Patiënten met RA 

 

Additionele risicofactoren: 

o Patiënten waarbij antihypertensiva worden voorgeschreven, worden behandeld conform het 

stappenplan zoals dat in de NHG standaard wordt omschreven. Hiertoe wordt tijdens de 

instelling van de antihypertensieve therapie de bloeddruk twee- tot vierwekelijks gecontroleerd.  

    

3.4.33.4.33.4.33.4.3    FollowFollowFollowFollow----upupupup    

    

Controles. Voor een blijvend effect van de niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling dient een 

duidelijke follow-up te worden afgesproken. Het controleschema wordt individueel opgesteld, afhankelijk van 

het risicoprofiel, de (co)morbiditeit en de persoonlijke wensen van de patiënt.  

 

De follow-up bestaat uit: 

• Jaarcontrole voor zowel patiënten primaire preventie als patiënten secundaire patiënten.  

• Na het instellen van de behandeling, medicamenteus of niet-medicamenteus, is jaarlijkse evaluatie van 

de therapie en het individuele zorgplan gewenst. Hierbij wordt ook nagegaan of er veranderingen 

hebben plaatsgevonden in het risicoprofiel.  

• De praktijkondersteuner (bij patiënten primaire preventie) en de huisarts (bij patiënten secundaire 

preventie) vragen naar klachten, voeren een anamnese uit, meten pulsaties, lengte, gewicht en bloeddruk 

tijdens de jaarlijkse evaluatie. 

• Voorafgaande aan de follow-up is de patiënt verwezen voor laboratoriumonderzoek (lipidenspectrum, 

glucose + serumkreatinine en urine-onderzoek).  

• Zo nodig worden in een vervolg follow-up consult leefstijladviezen gegeven 

• Zo nodig wordt het individuele zorgplan in een vervolg follow-up consult nader geëvalueerd. 

 

Belangrijk tijdens de follow-up:  

• Het is van groot belang bij elk contact te informeren naar de therapietrouw (zowel medicamenteus als 

niet-medicamenteus) en daar bij de behandeling rekening mee te houden.  

• Bij patiënten die roken is het belangrijk het stoppen met roken te bevorderen door hier regelmatig op 

terug te komen.  

• Samenwerking tussen patiënt, behandelend arts en andere (paramedische) behandelaars is gewenst.  

 

Controlefrequentie 

• Voor alle patiënten is na juiste instelling van de medicamenteuze behandeling reguliere controle van het 

risicoprofiel noodzakelijk. 

• Bij patiënten met hart- en vaatziekten is frequentere controle aangewezen dan bij patiënten zonder 

hart- en vaatziekten.   

• Voor patiënten zonder hart- en vaatziekten gelden de volgende aanbevelingen: 

 -  na instelling van de behandeling is jaarlijkse evaluatie van de therapie gewenst, waarbij tevens  

  wordt nagegaan of er veranderingen hebben plaatsgevonden in het risicoprofiel (bijvoorbeeld  

  roken, HVZ in de familie, systolische bloeddruk, BMI). 

 -  bij nierfunctiestoornissen, gebruik van diuretica, ACE-remmers of ARB’s worden ook het  

  serumkalium- en serumcreatininegehalte jaarlijks gecontroleerd. 

 -  pogingen om na een goede instelling de medicatie te staken of de dosering te verlagen worden  

  niet aangeraden, tenzij de indruk bestaat dat de bloeddruk tijdelijk verhoogd was door   

  lichamelijke of geestelijke stressoren. 
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 -  aangezien patiënten met een verhoogd risico op HVZ eveneens een verhoogd risico hebben op  

  DM, wordt aanbevolen eens per 3 tot 5 jaar het nuchtere glucose te bepalen.  

 

    

3.4.4 Verwijzing3.4.4 Verwijzing3.4.4 Verwijzing3.4.4 Verwijzing    

    

De patiënt wordt doorverwezen in de volgende gevallen: 

• Bij een sterk belaste familieanamnese met plotse hartdood op jonge leeftijd kan verwijzing naar 

cardioloog of klinisch geneticus zinvol zijn. 

• Bij verdenking op familiaire hypercholesterolemie kan verwijzing naar een internist zinvol zijn (zie ook 

NHG Standpunt Diagnostiek en behandeling van familiaire hypercholosterolemie. 

• Indien er een reële verdenking is op een hypertensieve crisis, dient de patiënt direct te worden verwezen 

naar een ziekenhuis. 

• Verwijs naar een internist bij (vermoeden op) secundaire hypertensie (zie NHG-standaard, paragraaf 

Laboratorium- en aanvullend onderzoek). 

• Overweeg verwijzing naar een internist indien er een hoog risico op HVZ blijft bestaan en er gedurende > 

6 maanden persisterende TRH bestaat bij: 

 - patiënten jonger dan 65 jaar 

 - patiënten van 65 jaar en ouder met een SBC > 160 mmHg. 

• Voor verwijzing bij (nieuwe) HVZ gelden de vigerende richtlijnen (zie NHG-standaard, bijlage 1) 

 

 

3333....5 Zorgprofielen5 Zorgprofielen5 Zorgprofielen5 Zorgprofielen    

    

In deze paragraaf zijn de zorgprofielen opgenomen van stoppen met roken, bewegen en voeding.  

    

    

3333....5555....1111    ZorgpZorgpZorgpZorgprofielrofielrofielrofiel    Stoppen met RokenStoppen met RokenStoppen met RokenStoppen met Roken    

Mensen die gemotiveerd zijn om te stoppen met roken kunnen hierin begeleid worden door middel van gerichte 

voorlichting, advisering en begeleiding, ondersteund met medicatie of nicotinevervangers. De 

praktijkondersteuner of de Stoppen met Roken-coach heeft hierbij een cruciale rol. Consistentie in de advisering 

door de verschillende zorgverleners is van groot belang. Kern is dat er bij de patiënt met een verhoogd risico op 

hart- en vaatziekten een gedragsverandering zal moeten optreden. De eigen verantwoordelijkheid van de patiënt 

staat hierin centraal. Behandeling door praktijkondersteuner en huisarts bestaat uit motiverende 

gespreksvoering, het stimuleren van zelfmanagement en het toepassen van diverse hulpmiddelen om 

bovenstaande te bereiken.  

 

Aanpak 

• Bereken het aantal pakjaren (1 pakjaar is 1 jaar 20 sigaretten per dag): 

(aantal jaren gerookt) x (gemiddeld aantal sigaretten per dag) / 20 

• Bij iedere controle wordt het rookgedrag besproken 

• Iedere rokende CVRM-patiënt krijgt een dwingend stopadvies met uitleg dat SMR de hoeksteen van de 

behandeling is en info over stoppen 

• Het stopadvies wordt door iedere hulpverlener jaarlijks herhaald 

• Gemotiveerde patiënten krijgen passende hulp en begeleiding volgens Stimedic-Intensief, liefst met 

medicatie-ondersteuning  

• Onvoldoende gemotiveerden krijgen motivatieverhogende begeleiding 

o bespreking van relevantie van stoppen 

o bespreken van belemmeringen om te stoppen en oplossingen 



           
 

 Voorsteven 94, 4871 DX Etten-Leur, secretariaat@hethuisartsenteam.nl, www.hethuisartsenteam.nl   19 
 

• Houd rekening met lagere succeskans op SMR bij risicogroepen* 

• Bij aan roken gekoppelde psychosociale problematiek wordt ivm de 

grote kans op terugval verwezen naar een psycholoog 

• Overweeg bij herhaald SMR-falen verwijzing verslavingszorg/rookpoli 

 

Risicogroepen Stoppen met Rokien – rokers met een lagere succeskans op Stoppen met Roken 

• Weinig sociale steun of netwerk 

• Lagere opleiding 

• Ernstige depressie in verleden 

• Alcoholverslaving 

• Zwaar lichamelijk wek 

• Werk in lawaaierige omgeving 

• Weinig controle over hun werk 

 

Medicamenteuze ondersteuning bij SMR 

Medicamenteuze ondersteuning verhoogt de kans op langdurig stoppen met roken en wordt besproken bij 

iedereen die minstens 10 sigaretten per dag rookt. De keuze van het middel kan worden gebaseerd op 

persoonlijke voorkeur van de patiënt, het bijwerkingenprofiel en de prijs. 

 

 Anti-rook medicatie 

MiddelMiddelMiddelMiddel    Dosering / duur Voordelen Nadelen 

Nicotine 

- kauwgom 

- pleister 

- tablet 

- inhaler 

naar behoefte 

(pleister: afh.van 

aantal sigaretten) 

dag 1 rookstop 

duur 8-12wk 

 (max 9mnd) 

mag bij: 

- hartvaatziekte 

- jongeren ≥12 jr 

- zwangeren 

- borstvoeding 

- minder effectief 

Nortriptyline 

adolescenten 

en ouderen 

dag 1-3 10/25mg 

dag 4-6 20/50mg 

dag 7-   30/75mg 

dag 7-8 rookstop 

duur 7-12wk 

- goedkoop Reactievermogen < 

niet bij: 

- zwangeren 

- recent HVZ 

- epilepsie 

Bupropion 

ouderen 

dag 1-6 1/1x150mg 

dag 7-   1/2x150mg 

dag 7-14 rookstop 

duur 7-9wk 

- effectief Reactievermogen < 

niet bij: 

- zwangeren 

- epilepsie 

Varenicline dag 1-3 1x0,5mg 

dag 4-7 2x0,5mg 

dag 8-   2x1,0mg 

dag 7-14 rookstop 

duur 12-24wk 

- meest effectief Reactievermogen < 

niet bij: 

- zwangeren 

-gebruik nicotine  vervangend 

  middel voorzichtig bij: 

- psychiatrie 

 

STIMEDIC - Intensief 

De behandeling van het roken vindt plaats binnen de module Stoppen met Roken van Stimedic-Intensief en valt 

binnen de DBC. Taken huisarts en POH: 

• Inventarisatie: rookstatus/pakjaren, stoppogingen, motivatie (HA, POH) 

• Motivatie (HA, POH) 1 maal per jaar 
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• Stimedic-Intensief door POH i.s.m. HA (4 consulten en 3 tel. consulten) 

• Overleg HA en POH: soort interventie, comorbiditeit, medicatie 

Stimedic is bedoeld voor rokende patiënten. Het is een stappenplan waarbij de praktijkondersteuner en huisarts 

samen de patiënt begeleiden bij het stoppen met roken. Uitgangspunt is dat de patiënt zelf verantwoordelijk 

blijft voor het eigen rookgedrag. De roken moet voldoende gemotiveerd zijn en kennis hebben van het proces 

van verslaving om te kunnen stoppen. De praktijkondersteuner past hierbij de motiverende gesprekstechnieken 

toe en stimuleert zelfmanagement. De persoonlijke situatie van de patiënt staat centraal. Stoppen met roken is 

een belangrijk onderdeel van de voorlichting door huisarts, praktijkondersteuners en longartsen. Interventies die 

gericht zijn op het terugdringen van het aantal beginnende rokers en op het aansporen om met het roken te 

stoppen, dragen naar verwachting het meest bij aan een afname van het aantal mensen met CVRM in de 

toekomst. Stimedic intensief maakt daarom onderdeel uit van het CVRM model van Het Huisartsenteam. De 

begeleiding kent een totale looptijd van 12 maanden. De totale tijdsinvestering is 1,5 uur. In het begin is de 

begeleiding intensief, in de loop van het jaar wordt de begeleiding minder intensief. De module Stoppen Met 

Roken in de praktijk kent een vast protocol.  

 

Protocol en registratie STIMEDIC Protocol en registratie STIMEDIC Protocol en registratie STIMEDIC Protocol en registratie STIMEDIC ––––    IntensiefIntensiefIntensiefIntensief    

Naam patiënt: 

Adres:                                                           Telefoon: 

 

1e consult arts datum: arts: 

1e consult POH datum: POH: 

 

Stap 1:  StopadviesStap 1:  StopadviesStap 1:  StopadviesStap 1:  Stopadvies                                                     □ ja       □ nee 

    

Stap 2:  RookprofielStap 2:  RookprofielStap 2:  RookprofielStap 2:  Rookprofiel    

� Rookt u of rookte u voor opname?                           □ ja       □ nee 

� Hoeveel rookt u per dag? 

� Bent u wel eens eerder gestopt?                              □ ja       □ nee 

� Hebt u al eens gedacht aan stoppen?                      □ ja       □ nee 

� Zo ja, op welke termijn zou u willen stoppen? 

□ binnen een maand           >    sterk gemotiveerd 

□ binnen 6 maanden           >    redelijk gemotiveerd 

□ niet binnen 6 maanden    >    niet gemotiveerd 

 

Stap 3:  Motivatie verhoStap 3:  Motivatie verhoStap 3:  Motivatie verhoStap 3:  Motivatie verhogengengengen 

� Belangrijkste redenen om te stoppen: 

� Voordelen van stoppen en nadelen besproken?      □ ja       □ nee 

 

Stap 4:  BarrièresStap 4:  BarrièresStap 4:  BarrièresStap 4:  Barrières 

Welke situaties zullen moeilijk voor u zijn als u stopt? 

□ geen barrières □ er wordt thuis gerookt 

□ mislukken vorige keren □ er wordt op het werk gerookt 

□ stress □ spanningen door ziekte 

□ gewichtstoename □ anders: 

 

Contact na 3, 6 en 12 maandenContact na 3, 6 en 12 maandenContact na 3, 6 en 12 maandenContact na 3, 6 en 12 maanden    

Datum:                 Met wie: 
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Status 

□ rookvrij □ rookvrij met problemen □ terugval 

� hoe gaat niet roken? □ goed □ matig □ slecht  

� zware momenten besproken? □ ja □ nee   

� hulpmiddelen besproken? □ ja □ nee   

Toelichting/tips:     

    

 

3333.5.5.5.5....2222    ZorgpZorgpZorgpZorgprofielrofielrofielrofiel    VoedingVoedingVoedingVoeding    

    

Het zorgprofiel Voeding wordt aangeboden aan alle CVRM patiënten; het zorgprofiel Voeding wordt gezien als Het zorgprofiel Voeding wordt aangeboden aan alle CVRM patiënten; het zorgprofiel Voeding wordt gezien als Het zorgprofiel Voeding wordt aangeboden aan alle CVRM patiënten; het zorgprofiel Voeding wordt gezien als Het zorgprofiel Voeding wordt aangeboden aan alle CVRM patiënten; het zorgprofiel Voeding wordt gezien als 

onderdeeonderdeeonderdeeonderdeel van de DBC financieringsstructuur. Dit betreft CVRMl van de DBC financieringsstructuur. Dit betreft CVRMl van de DBC financieringsstructuur. Dit betreft CVRMl van de DBC financieringsstructuur. Dit betreft CVRM    gerelateerde diëtetiek en niet CVRMgerelateerde diëtetiek en niet CVRMgerelateerde diëtetiek en niet CVRMgerelateerde diëtetiek en niet CVRM----

gerelateerde diëtetiek gerelateerde diëtetiek gerelateerde diëtetiek gerelateerde diëtetiek (onbeperkt). (onbeperkt). (onbeperkt). (onbeperkt).     

    

In het algemeen geldt dat een eenmalig leefstijladvies al effectief is maar dat de effectiviteit toeneemt naarmate 

de interventie intensiever is, langer duurt of meer contacten omvat. 

 

Bij onder andere de volgende personen wordt verwijzing naar een diëtiste overwogen: 

• Voor diëtisten gemotiveerde patiënt 

• Met een BMI > 30 (BMI < 30 is niet risicoverhogend) 

• Met hyperlipidemie 

• Bij anamnese aanwijzing tot voedingsadviezen 

    

Productomschrijving in contract diëtisten Productomschrijving in contract diëtisten Productomschrijving in contract diëtisten Productomschrijving in contract diëtisten ––––    OVERNEMEN? OVERNEMEN? OVERNEMEN? OVERNEMEN?     

VVR + HVZ ( = Verhoogd Vasculair Risico + Hart VVR + HVZ ( = Verhoogd Vasculair Risico + Hart VVR + HVZ ( = Verhoogd Vasculair Risico + Hart VVR + HVZ ( = Verhoogd Vasculair Risico + Hart ––––    en Vaatziekten)en Vaatziekten)en Vaatziekten)en Vaatziekten)    

Dieetbehandeling bij VVR + HVZ patiëntVVR + HVZ patiëntVVR + HVZ patiëntVVR + HVZ patiënt en dieetbehandeling bij VVR + HVZ patiënt voor  

nietnietnietniet----VVR VVR VVR VVR + HVZ+ HVZ+ HVZ+ HVZ gerelateerde diëtetiek. 

Doel: Doel: Doel: Doel: inzetten van diëtetiek met als doel normaliseren bloedwaarden. 

Methodieken hierbij zijn: kennisvermeerdering en vaardigheden aanleren 

De verwijzing is maximaal 1 jaar geldig.  

    

ProductProductProductProduct----    en of dienstomschrijving:en of dienstomschrijving:en of dienstomschrijving:en of dienstomschrijving:    

• Individuele dieetbehandeling (zorgprofiel 3) en gespecialiseerde dieetbehandeling (zorgprofiel 4) 

• Digitale verwijzing via het Keten Informatie Systeem 

• Aanmelding 

• Diëtistisch onderzoek en diëtistische diagnose 

• Individueel leefstijladvies conform de richtlijnen gezonde voeding bij Hart- en vaatziekten 

• Globaal opstellen van een behandelplan 

• Digitale rapportage in het KIS 

Doel dieetbehandeling:Doel dieetbehandeling:Doel dieetbehandeling:Doel dieetbehandeling:    

• Kennis vergroten t.a.v. de invloed van de individuele leefstijl op Hart- en Vaatziekten  

• Idem de invloed van beweging ter voorkoming van Hart- en Vaatziekten 

• Kennis vergroten van niet-VVR + HVZ gerelateerde problematiek  

• Idem de invloed van beweging ter voorkoming van niet-VVR + HVZ gerelateerde problematiek 

• Adviezen m.b.t. het toepassen van de verkregen kennis in de eigen leefstijl 

• Totaal  dieetadvies    

• Aanleren van vaardigheden    
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3333....6666        BBBBeslissingsondersteuningeslissingsondersteuningeslissingsondersteuningeslissingsondersteuning    

In de zorg voor mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten laten de zorgverleners van Zorggroep 

Het Huisartsenteam zich ondersteunen door de NHG-standaard M84 Cardiovasculair Risicomanagement6. Deze 

richtlijnen bevatten gedetailleerde informatie over het zorgproces zoals in het vorige hoofdstuk is omschreven. 

 

 

3333....7777    InformatiesystemenInformatiesystemenInformatiesystemenInformatiesystemen    

Zorggroep Het Huisartsenteam werkt met een Keten Informatie Systeem (KIS). Alle betrokken zorgverleners in de 

1e lijn werken in dit systeem samen (in geval van de huisartsen: hun eigen HIS). Betrokkenen in de zorgketen 

kunnen op alle afgesproken indicatoren registreren, zonder de noodzaak van dubbele registraties. Dit systeem 

biedt zowel op patiëntniveau als op groepniveau de informatie die de zorggroep en al haar individuele 

zorgverleners nodig hebben om het zorproces adequaat te kunnen sturen. Het KIS geeft reminders af voor te 

ondernemen acties door de praktijkondersteuners.  

    

IIIIndivndivndivndividueel niveauidueel niveauidueel niveauidueel niveau    

De huisartsen van Zorggroep Het Huisartsenteam werken met drie verschillende Huisarts Informatie Systemen: 

• Medicom 

• Promedico ASP 

• Micro-His 

De informatiesystemen geven toegang tot, zoals de Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement voorschrijft, 

“gegevens over de status van de individuele patiënt, het geleverde vasculair risicomanagement en de effecten 

daarvan”7.  Om patiënten toch periodiek op te roepen voor de follow-up van de ingezette behandeling worden  

patiënten door de huisarts aangemeld bij de oproepdienst van SHL, alwaar het benodigde 

laboratoriumonderzoek wordt uitgevoerd waarna de uitslagen en vervolgbehandeling vervolgens door de huisarts 

met de patiënt besproken worden. 

 

GroepsniveauGroepsniveauGroepsniveauGroepsniveau    

Voor data op groepsniveau, zowel zorginhoudelijk als financieel, maakt Het Huisartsenteam gebruik van het KIS . 

In deze databank worden alle voor CVRM vastgestelde indicatoren van alle huisartsen van de Zorggroep 

verzameld. De rapportages die worden gemaakt op basis van de verzamelde gegevens geven op verschillende 

niveaus stuurinformatie voor optimalisatie van de CVRM zorg, waaronder de rapportages ten behoeve van 

feedbackbesprekingen (zie voor meer informatie een van de volgende hoofdstukken). 

 



           
 

 Voorsteven 94, 4871 DX Etten-Leur, secretariaat@hethuisartsenteam.nl, www.hethuisartsenteam.nl   23 
 

4444. Organisat. Organisat. Organisat. Organisatieieieie    en kwaliteiten kwaliteiten kwaliteiten kwaliteit 
 

Met het INK model als leidraad wordt in dit hoofdstuk diverse onderdelen toegelicht die van belang zijn voor de 

kwaliteit van de organisatie van de CVRM zorg zoals beschreven in het voorafgaande hoofdstuk.  

 

Achtereenvolgens komen in dit hoofdstuk de organisatiestructuur van Zorggroep Het Huisartsenteam aan de 

orde, de wijze van verslaglegging en rapportage, het beheer van de financiën, de planning & control cyclus die 

Zorggroep Het Huisartsenteam in ontwikkeling heeft, de scholing en deskundigheidsbevordering en de gewenste 

betrokkenheid van alle mensen die een beroep doen op de huisartsenzorg van de leden van Het Huisartsenteam. 

 

4444.1 INK model leidraad voor kwaliteit.1 INK model leidraad voor kwaliteit.1 INK model leidraad voor kwaliteit.1 INK model leidraad voor kwaliteit    

Inzicht hebben in de kwaliteit van de keten geeft sturingsmogelijkheden om tot verbetering te komen, het maakt 

zichtbaar waartoe verbeteringen hebben geleid en het bevordert het gevoel greep te hebben op de zaak en niet 

achter de feiten aan te lopen.  Zoals in veel studies is vastgesteld gaat ook Het Huisartsenteam uit van een 

positief verband tussen goed georganiseerde ketenzorg en betere zorguitkomsten. Het raamwerk dat Zorggroep 

Het Huisartsenteam gebruikt voor het kwaliteitskader is het INK model, een managementsbesturingsmodel dat 

gebruikt wordt om op resultaatgebieden te kunnen sturen en verbeteren. Binnen ieder resultaatgebied zijn 

punten genoemd die in een proces van ketenzorg uit het oogpunt van kwaliteit uitgevoerd of bediscussieerd 

zouden moeten worden.  
 

 
 

Bovenstaand model heeft een belangrijk handvat gevormd voor Het Huisartsenteam. De onderwerpen en de 

hierbij behorende actiepunten vormden voor Het Huisartsenteam de basis voor het actieplan om tot een CVRM 

DBC te komen (zie bijlage voor uitgewerkt actieplan).  
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4444....2222    Organisatiestructuur Organisatiestructuur Organisatiestructuur Organisatiestructuur     

    

Zorggroep Zorggroep Zorggroep Zorggroep Het HuisartsenteamHet HuisartsenteamHet HuisartsenteamHet Huisartsenteam    B.V.B.V.B.V.B.V.    

Zorggroep Het Huisartsenteam B.V. is een regionaal eerstelijns samenwerkingsverband van 41 huisartsen.  

Het samenwerkingsverband ondersteunt haar leden in het realiseren van goed toegankelijke, kwalitatief 

hoogwaardige huisartsgeneeskundige zorg. In 2007 heeft de zorggroep als een van de eerste groepen in 

Nederland een diabetes DBC afgesloten. 

 

Zorggroep Het Huisartsenteam: 

• is de contractpartij voor de zorgverzekeraars voor integrale uitvoering van zowel de keten DBC Diabetes, de 

keten DBC voor COPD (sinds 2009) als de onderhavige keten DBC voor CVRM (2011) en de DBC voor Astma 

(2015; 

• onderhandelt met onderaannemers en andere partijen; 

• contracteert al haar onderaannemers betrokken bij de CVRM zorg: de huisartsen van Het Huisartsenteam, de 

SHL, diëtisten, en eventuele andere bij de uitvoering van de CVRM zorg betrokkenen zoals specialisten van 

het Amphia Ziekenhuis te Breda en het Bravis Ziekenhuis te Roosendaal en Bergen op Zoom.  

• is eindverantwoordelijk voor de regie en de verantwoording van de totale zorg. 

 

Organigram Organigram Organigram Organigram Zorggroep Het Huisartsenteam B.V.Zorggroep Het Huisartsenteam B.V.Zorggroep Het Huisartsenteam B.V.Zorggroep Het Huisartsenteam B.V.    

    

    

    

Regie vanuit de ZorggroepRegie vanuit de ZorggroepRegie vanuit de ZorggroepRegie vanuit de Zorggroep    

Om de geformuleerde doelen te halen wordt vanuit de hierboven omschreven organisatiestructuur een stijl van 

sturing gehanteerd die gekenmerkt wordt door een faciliterende regie. De sturing van het zorproces (zowel 
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diabetes, Astma, COPD als CVRM) vindt plaats vanuit het bestuur en een gedelegeerd bestuurslid c.q. 

zorgmanager. Daarnaast kent iedere zorgstraat een projectgroep met hierin een delegatie van de verschillende 

zorgverleners, een kaderarts, een coördinator en een gespecialiseerd verpleegkundige. Deze faciliterende regie 

sluit nauw aan bij de methodische en planmatige werkwijze waarmee de huisartsen van Zorggroep Het 

Huisartsenteam al ruime ervaring hebben door middel van de PDCA cyclus op praktijkniveau en de NHG 

praktijkaccreditering. 

    

Organisatiestructuur Organisatiestructuur Organisatiestructuur Organisatiestructuur Zorgverleners CVRMZorgverleners CVRMZorgverleners CVRMZorgverleners CVRM    

Iedere huisartsenpraktijk heeft een multidisciplinair kernteam CVRM bestaande uit: 

1. Behandelend huisarts 

2. Praktijkassistente 

3. Praktijkondersteuner 

4. Kaderarts HVZ 

5. CVRM verpleegkundige (op afroep) 

Daarnaast heeft ieder team een geformaliseerde samenwerking met een (of meerdere): 

6. Diëtist 

7. Ziekenhuis 

De medische verantwoordelijkheid ligt bij de behandelend huisarts. De bereikbaarheid is 7x24 uur, overdag via 

de huisartsenpraktijk, ’s avonds, ’s nachts en in het weekend via de Huisartsenpost voor spoedzorg.  

 

 

4444.2.1 .2.1 .2.1 .2.1 RegistratieRegistratieRegistratieRegistratie    

 

De grootste groep zorgverleners rondom CVRM, de huisartsen en de praktijkmedewerkers, registreren 

rechtstreeks in het eigen Huisarts Informatie Systeem en hanteren hierbij de door Het Huisartsenteam met de 

zorgverzekeraar afgesproken indicatoren (zie verderop in dit hoofdstuk). De huisartsen en praktijkmedewerkers 

worden geschoold en begeleid in het uniform registreren en het correct verwerken van mutaties. De afgesproken 

wijze van registreren vormt de basis voor de rapportages naar de zorgverzekeraar. Het KIS is hierbij de centrale 

bron voor de databank van Zorggroep Het Huisartsenteam.  

 

                        Zorggroep Het Huisartsenteam Zorggroep Het Huisartsenteam Zorggroep Het Huisartsenteam Zorggroep Het Huisartsenteam 

Database ZorggroepDatabase ZorggroepDatabase ZorggroepDatabase Zorggroep
beheerder:    Care2U

Huisarts Informatie Systeem

Medicom

Huisarts Informatie Systeem

Promedico

Huisarts Informatie Systeem

Micro-His 

Rapportages per 
praktijk

Rapportage voor

gehele Zorggroep 

Rapportage naar 

Zorgverzekeraar 
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Met de overige zorgverleners (fysiotherapeuten, diëtisten, specialisten, laboratorium) worden afspraken gemaakt 

over resultaten van zorg en aanlevering van gegevens ten behoeve van de registratie in het HIS. 

    

    

4444.2.2 .2.2 .2.2 .2.2 ExtractieExtractieExtractieExtractie    

 

In de verschillende HIS’en worden de resultaten per patiënt verzameld met als doel sturing te kunnen geven op 

zowel patiëntniveau, huisartsniveau als ook op het niveau van de totale uitkomsten van de zorggroep. 

Gegevens uit de HIS’en worden elke maand geëxporteerd door centrale databank in de vorm van diverse 

rapportages. Gelijktijdig met de data-extractie ten behoeve van de sturing van het zorgproces, de proces- en 

uitkomstindicatoren, worden ook gegevens geëxtraheerd ten behoeve van de facturatie. 

    

    

4444.2.3 .2.3 .2.3 .2.3 Databank en rapportage gegevensDatabank en rapportage gegevensDatabank en rapportage gegevensDatabank en rapportage gegevens    

 

De geëxtraheerde gegevens worden verzameld in een databank voor Zorggroep Het Huisartsenteam. De 

databank wordt beheerd door Care2U (KIS leverancier). Zij draagt zorg voor het beheer en de rapportage van de 

gegevens aan de zorggroep. De rapportages worden maandelijks automatisch gegenereerd op basis van de met 

de zorgverzekeraar afgesproken indicatorenlijst (zie verderop in dit hoofdstuk). Zorggroep Het Huisartsenteam 

beoordeelt en verwerkt de rapportages op 3 niveau’s: 

• Feedbackrapportage voor gehele Zorggroep: deze rapportage bevat geanonimiseerde gegevens op 

groepsniveau. De rapportage wordt binnen de Zorggroep besproken. Ervan uitgaande dat er altijd wat te 

verbeteren valt worden afspraken gemaakt om onderdelen van het zorgproces te verbeteren. De 

verbeterplannen (op groepsniveau) worden opgesteld conform de systematiek van de NHG 

Praktijkaccreditatie.  

• Feedbackrapportage per praktijk: deze rapportage bevat gegevens voor de huisarts op patiëntniveau. De 

huisarts en/of praktijk krijgt inzage in de feitelijk geleverde zorg per patiënt, afgezet tegenover het 

groepsgemiddelde. De CVRM verpleegkundige bespreekt minimaal twee maal per jaar de 

feedbackrapportages. Hierbij wordt de Plan-Do-Act-Control cyclus gevolgd. Op basis hiervan kan de 

huisarts op zowel patiëntniveau als groepniveau sturing geven aan het proces van zorg dat hij of zij 

geacht wordt te leveren. De CVRM verpleegkundige ondersteunt de praktijk bij het herkennen van 

verbeterpunten, het maken van verbeterplannen en de uitvoering hiervan. De praktijkbezoeken worden 

vastgelegd in een beknopt verslag, per praktijk.  

• Verantwoordingsrapportage naar zorgverzekeraar: 1x per jaar, afhankelijk van de te maken afspraken 

met de zorgverzekeraar, wordt op groepsniveau verantwoording afgelegd aan de zorgverzekeraar over 

het geleverde zorg in het afgelopen jaar. Vanuit de databank worden hiervoor de gegevens aangereikt. 

  

 

4444.2.4 .2.4 .2.4 .2.4 ProcesindicatorenProcesindicatorenProcesindicatorenProcesindicatoren    

 

Uitvoer, inkoop en contractering van goede CVRM-zorg tussen de Zorggroep en de zorgverzekeraar wordt 

mogelijk op basis van geschikte kwaliteitsindicatoren. Zorggroep Het Huisartsenteam volgt hierbij de landelijke 

ontwikkelingen. De procesindicatoren bieden inzicht in de feitelijke uitvoering van het zorgproces door de 

zorgverleners van Zorggroep Het Huisartsenteam. De procesindicatoren zijn hiermee een instrument voor de 

Zorggroep om in de loop van de uitvoering van het zorgproces zonodig bij te kunnen sturen. Tegelijkertijd 

bieden de procesindicatoren de onderbouwing naar de zorgverzekeraar toe voor het nakomen van de gemaakte 

afspraken over het zorgproces. 

 

PatiëntengroepPatiëntengroepPatiëntengroepPatiëntengroep    
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---- Aantal patiënten met HVZ veroorzaakt door artherosclerose (hartinfarct, angina pectoris, CVA/TIA, PAV, 

aneurysma adria) door huisarts of medisch specialist gediagnosticeerd, m.u.v. hartfalen 

---- Aantal patiënten zonder HVZ of Diabetes Mellitus en mét een risicoscore (10 jaars sterfe risico) ≥ 10%. 

Algemene gegevensAlgemene gegevensAlgemene gegevensAlgemene gegevens    

---- Aantal patiënten met een mogelijk verhoogd CVR in de populatie 

---- Aantal bekende CVR patiënten in de populatie 

---- Aantal bekende CVR patiënten in de populatie dat is geëxcludeerd 

Effectiviteit / organisatievermogenEffectiviteit / organisatievermogenEffectiviteit / organisatievermogenEffectiviteit / organisatievermogen    

---- Aantal bekende niet geëxcludeerde CVR patiënten met een meting of informatie die niet ouder is dan 12 

maanden van: 

o Bloeddruk (systolisch en diastolisch) 

o Lichamelijke activiteit 

o BMI 

o Rookgedrag 

o HVZ familianamnese 

o Lipidenspectrum 

o Risicoscore (bij patiënten zonder HVZ) 

 

    

4.34.34.34.3    Verslaglegging & rapportageVerslaglegging & rapportageVerslaglegging & rapportageVerslaglegging & rapportage    

 

Zorggroep Het Huisartsenteam is als regisseur van de DBC de beheerder van alle medische informatie rondom de 

CVRM patiënten die in behandeling zijn bij de zorgverleners van de zorggroep.  

  

 

4444....4444    KwaliteitKwaliteitKwaliteitKwaliteitsmanagementsmanagementsmanagementsmanagement    

 

Zorggroep Het Huisartsenteam is bezig het totaal aan activiteiten binnen een zorgstraat te benoemen en iedere 

activiteit toe te bedelen aan een specifieke medewerker of ‘afdeling’. Hiermee wordt duidelijk gemaakt wie 

waarvoor verantwoordelijk is. Dit proces van herinrichting van de organisatie voorkomt dat activiteiten dubbel 

worden uitgevoerd of door niemand worden opgepakt. Tevens kan dit leiden tot inzichten dat sommige 

activiteiten efficiënter kunnen worden uitgevoerd door ze aan een ‘goedkopere’ medewerker toe te bedelen. 

 

Onderstaand model, uit het advies dat Robuust aan Het Huisartsenteam heeft uitgebracht in het kader van het 

Referentiemodel Zorgprogramma, laat zien uit welke activiteiten het proces van kwaliteitsmanagement bestaat:  
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4444....5555    FinancieFinancieFinancieFinancieel beheerel beheerel beheerel beheer    

 

Zorggroep Het Huisartsenteam is verantwoordelijk voor het gehele financiële beheer van te contracteren CVRM 

zorg. Door middel van een financiële jaarrapportage legt de zorggroep verantwoording af aan de preferente 

zorgverzekeraar, in casu CZ. 

 

FFFFacturatie vanuit onderaannemers naar hoofdaannemeracturatie vanuit onderaannemers naar hoofdaannemeracturatie vanuit onderaannemers naar hoofdaannemeracturatie vanuit onderaannemers naar hoofdaannemer    

Met alle onderaannemers maakt Zorggroep Het Huisartsenteam contracturele afspraken over de parameters op 

basis waarvan uitbetaling van zorg plaats zal vinden. Voor de grootste groep zorgverleners, de huisartsen, vormt 

het HIS de bron voor de uitbetaling van de geleverde zorg. Gelijktijdig met de extractie van de procesindicatoren 

worden de benodigde gegevens geëxtraheerd ten behoeve van de financiële afrekening. Om dit proces goed te 

kunnen laten plaatsvinden wordt de huisartsen een instructie gegeven hoe zij hun HIS hiervoor moeten inrichten. 

Met de juiste coderingen en ruiters (CVRM patiënt met huisarts of specialist als hoofdbehandelaar) en met het 

instellen van een zogenaamd 0-tarief worden dubbele declaraties voorkomen.  

 

Facturatie vanuit hoofdaannemer naar zorgverzekeraarsFacturatie vanuit hoofdaannemer naar zorgverzekeraarsFacturatie vanuit hoofdaannemer naar zorgverzekeraarsFacturatie vanuit hoofdaannemer naar zorgverzekeraars    

Per kwartaal worden de patiënten gefactureerd waarvan gegevens zijn geëxtraheerd uit het KIS met markering 

ICPC met de huisarts als hoofdbehandelaar. Via een declaratiemodule en een Vecozo certificaat en na voltooiing 

van een COV-controle (Controle op Verzekerden) ontvangen de zorgverzekeraars ieder kwartaal een factuur voor 

de geleverde multidisciplinaire CVRM zorg.   

Eventuele afgewezen declaraties worden opgevolgd. Geanalyseerd wordt of er een technische, contractuele of 

administratieve oorzaak is voor de afgewezen declaratie. 

 

Kwartaalrapportage en financieel jaarverslagKwartaalrapportage en financieel jaarverslagKwartaalrapportage en financieel jaarverslagKwartaalrapportage en financieel jaarverslag    

De gegevens worden vervolgens in een debiteuren- en crediteuren administratie bijgehouden. Vier keer per jaar 

wordt voor interne doeleinden een financiële kwartaaltrapportage opgesteld. De rapportage biedt Zorggroep Het 

Huisartsenteam de mogelijkheid toezicht te houden op en sturing te geven aan het financiële proces van de 

CVRM DBC. Na afloop van het boekjaar stelt Zorggroep Het Huisartsenteam een financiëel jaarverslag op. Dit 

jaarverslag wordt ter verantwoording voorgelegd aan de preferente zorgverzekeraar. 
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4444.6.6.6.6    Planning & Control cyclusPlanning & Control cyclusPlanning & Control cyclusPlanning & Control cyclus    

    

Het besturen van de zorg voor groepen chronische patiënten wordt meer omvattend en moeilijker beheersbaar. 

Daarom heeft Zorggroep Het Huisartsenteam de inrichting van een planning & control cyclus ter hand genomen, 

hierin ook geadviseerd door Robuust die aan de hand van het Referentiemodel Zorgprogramma8 de organisatie 

van Zorggroep Het Huisartsenteam geanalyseerd heeft.  

Een planning & control (P&C) cyclus biedt ondersteuning bij de sturing en bewaking van de belangrijkste 

doelstellingen. Om een P&C cyclus in te richten moeten eerst de belangrijkste doelstellingen op de belangrijkste 

aandachtsvelden benoemd worden. Als aandachtsvelden kunnen bijvoorbeeld Zorg, Contractering, Financiën en 

Planning onderscheiden worden. Per aandachtsveld moeten vervolgens de belangrijkste doelstellingen (Key 

Succes Factors, KSF) worden benoemd, die worden voorzien van indicatoren (Key Performance Indicatoren, KPI). 

Hierbij moet dan tevens worden bepaald met welke frequentie de zorggroep inzicht wil hebben in een bepaalde 

indicator. 

 

Voorbeeld basis opzet P&C cyclus 

 
(uit: Advies Robuust aan Het Huisartsenteam op basis van Referentiemodel Zorgprogramma) 

 

Zorggroep Het Huisartsenteam heeft uitgewerkt wat er in de periodieke managementrapportages moet staan en 

welke interne afspraken nodig zijn ten aanzien van de aanlevering van de gegevens (welke bron, welke 

medewerker, welke uniforme rapportagevorm). Belangrijk is de cyclus goed te plannen, door het jaar heen, 

rekening houdend met de momenten waarop data beschikbaar komen, momenten waarop behoefte is aan de 

informatie en momenten waarop verantwoording moet worden afgelegd.  

 

 

4444.7.7.7.7    DDDDeskundigheidsbevorderingeskundigheidsbevorderingeskundigheidsbevorderingeskundigheidsbevordering    

 

Een speerpunt van Zorggroep Het Huisartsenteam is het bevorderen van de deskundigheid van haar 

onderaannemers. In eerste instantie wordt de deskundigheidsbevordering gericht op de huisartsen en 

praktijkondersteuners, in een later stadium wellicht ook op de overige bij CVRM betrokken zorgverleners.  

De CVRM projectgroep is verantwoordelijk voor de deskundigheidsbevordering.  
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Patiëntenpopulatie in beeld brengenPatiëntenpopulatie in beeld brengenPatiëntenpopulatie in beeld brengenPatiëntenpopulatie in beeld brengen    

Om de CVRM zorg te kunnen gaan optimaliseren en in een ketenproces te kunnen gaan onderbrengen zal in 

iedere huisartspraktijk de huidige CVRM populatie helder in beeld moeten zijn. Voorafgaande aan het 

contracteren van de zorg zal Zorggroep Het Huisartsenteam ervoor zorgen dat in ieder HIS is vastgelegd welke 

patiënten tot de CVRM populatie behoren en welke van deze patiënten in behandeling van de huisarts of 

specialist zijn.  

 

Begeleiding bij optimalisatie CVRM zorgBegeleiding bij optimalisatie CVRM zorgBegeleiding bij optimalisatie CVRM zorgBegeleiding bij optimalisatie CVRM zorg    

EénmaligEénmaligEénmaligEénmalig    

Om voor de geïdentificeerde patiëntenpopulatie een gestructureerd CVRM spreekuur te kunnen gaan opzetten 

om het afgesproken zorgproces te kunnen leveren en de afgesproken indicatoren te kunnen gaan registreren 

moet iedere praktijk een schoning van zijn patiëntenbestand doorlopen. Ten tijde van het schrijven van dit 

bedrijfsplan wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om dit proces versneld te laten plaatsvinden.  

Gedacht wordt aan een tijdelijke extra inzet van BIG-gecertificeerde verpleegkundigen die gedurende enige tijd 

onder supervisie van de huisarts in de huisartspraktijk worden gedetacheerd.  

De gedetacheerde verpleegkundige kan de huisarts assisteren bij het opstarten van een CVRM spreekuur op en in 

een relatief korte doorlooptijd de behandeling van de patiënten optimaliseren en in het HIS registreren conform 

de in dit bedrijfsplan gemaakte afspraken. De praktijkondersteuner wordt zoveel mogelijk betrokken bij deze 

activiteiten en getraind, zodat zij na afloop de patiënten kan blijven vervolgen. Het doel is het optimaliseren van 

identificatie en diagnostiek, de behandeling (volgens richtlijnen) en de follow up (begeleiding CVRM patiënten). 

Voor de praktijkondersteuner biedt dit een ‘learning-on-the-job’. Voor de huisarts betekent dit dat een 

inhaalslag gemaakt kan worden die anders vele malen meer (doorloop) tijd zou gaan vergen. Met inzet van deze 

service kan voor Het Huisartsenteam in zijn geheel binnen afzienbare tijd toegewerkt worden naar een uniforme 

CVRM zorg, een goed uitgangspunt voor het opzetten van een CVRM DBC.   

    

StructureelStructureelStructureelStructureel    

Naast een eenmalige intensieve begeleiding in de beginperiode van het CVRM zorgproces biedt Zorggroep Het 

Huisartsenteam de zorgverleners ook een structurele begeleiding. Deze begeleiding bestaat uit periodieke 

bijeenkomsten die naast kennisverbreding en verdieping (zie hierna: scholing), ook gericht zijn op het goed 

registreren in het HIS (en t.z.t het KIS). Daarnaast worden protocollen gemaakt hoe de zorg geleverd en 

geregistreerd moet worden. Een in CVRM gespecialiseerde verpleegkundige bezoekt twee maal per jaar de 

huisartspraktijk en bespreekt op basis van de feedbackrapportages de geleverde zorg en de verbeterpunten.  

 

ScholingScholingScholingScholing    

Zorggroep Het Huisartsenteam biedt jaarlijks een breed pakket van scholingen aan op het gebied van 

inhoudelijke deskundigheidsbevordering van de gecontracteerde zorgprogramma’s. Voor de huisartsen en 

praktijkondersteuners wordt een aantal keer per jaar een cursus georganiseerd waarin huisartsen en 

praktijkondersteuners hun CVRM deskundigheid kunnen verbeteren en met elkaar in dialoog kunnen gaan over 

de uitvoer van de CVRM zorg. 

  
 

4444....8888    PPPPatiëntenatiëntenatiëntenatiënten    en informatievoorzieningen informatievoorzieningen informatievoorzieningen informatievoorziening    

 

4444....8888.1 Cliënten.1 Cliënten.1 Cliënten.1 Cliëntenraadraadraadraad    

 

Zorggroep Het Huisartsenteam heeft in 2010 een Cliëntenraad in het leven geroepen.  Volgens de Wet 

Medezeggenschap Clienten Zorginstellingen (WMCZ) moet iedere zorginstelling een Cliëntenraad hebben. Hoewel 

Het Huisartsenteam zelf niet een zorginstelling ’pur sang’ is, heef het  Het Huisartsenteam het toch van belang 

geacht een dergelijk orgaan op te richten. Een Cliëntenraad zorgt voor de gewenste betrokkenheid van alle 
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mensen die een beroep doen op de huisartsenzorg van de leden van Het Huisartsenteam. De raad kan de 

afstemming bevorderen van het zorgaanbod op de behoeften van de patiënten. Dit kan zich bij een zorggroep 

vertalen in afstemming tussen patiënten en de bestuurder van de zorggroep over de totstandkoming van het 

zorgpakket en de kwaliteit van zorg zoals die door de verschillende zorgverleners geleverd gaat worden. Het 

gaat hier steeds om gezamenlijke en dus niet om de individuele belangen van patiënten. De participatie van 

patiënten moet leiden tot een samenspel met kwaliteit als winst. 

    

    

4444.8.8.8.8.2 Informatievoorziening.2 Informatievoorziening.2 Informatievoorziening.2 Informatievoorziening    

 

InformatiemateriaalInformatiemateriaalInformatiemateriaalInformatiemateriaal    

Een essentieel onderdeel van CVRM is het motiveren van patiënten tot gedragsverandering en tot 

zelfmanagement. De belangrijkste gespreksvaardigheidstechniek die huisartsen en praktijkondersteuners hierbij 

gebruiken is Motivational Interviewing. Daarnaast maakt het samen met de patiënt opstellen van een persoonlijk 

zorgplan een belangrijk onderdeel uit van de CVRM zorg.  

Ondersteunend hierbij is de beschikbare informatie voor de patiënt die met name via de website beschikbaar 

wordt gesteld. Zorggroep Het Huisartsenteam zorgt voor actuele informatieoverdracht aan de patiënten, in nauw 

overleg met de betreffende patiëntenorganisaties en zal hierbij ook verwijzen naar NHG patiëntenbrieven, 

thuisarts.nl.  

 

Digitale Nieuwsbrief met leefstijladviezenDigitale Nieuwsbrief met leefstijladviezenDigitale Nieuwsbrief met leefstijladviezenDigitale Nieuwsbrief met leefstijladviezen    

Zorggroep Het Huisartsenteam biedt daarnaast al haar patiënten de mogelijkheid “Gezondheidsnieuws” te 

ontvangen. Dit is een digitale nieuwsbrief voor CVRM (en hartfalen) patiënten2 met leefstijladviezen, tips en 

informatie over gezond leven. De korte berichten in de digitale nieuwsbrief verwijzen naar de website van Het 

Huisartsenteam waarop de nieuwsberichten verder worden toegelicht.   

    

    

5555. . . . SameSameSameSamenwerking met andere nwerking met andere nwerking met andere nwerking met andere zorgdisiciplzorgdisiciplzorgdisiciplzorgdisiciplinesinesinesines    

 

Bij de zorg voor patiënten met CVRM zijn diverse disciplines betrokken. De huisarts wordt in dit zorgproces 

gezien als hoofdbehandelaar, met de praktijkondersteuner in de zogenaamde ‘verlengde arm constructie’. 

Zorggroep Het Huisartsenteam treedt vanuit deze rol op als ‘hoofdaannemer’ in het bespreken van een DBC met 

de zorgverzekeraar. Andere zorgverleners, ‘onderaannemers’ van zorg, waarmee in dit kader afspraken gemaakt 

zijn, zijn diëtisten, cardiologen en internisten.  

 

 

5555.1 Samenwerking met.1 Samenwerking met.1 Samenwerking met.1 Samenwerking met    diëtisten en diëtisten en diëtisten en diëtisten en fysiotherapeutenfysiotherapeutenfysiotherapeutenfysiotherapeuten    

 

Voor voedingsadvies kan worden doorverwezen naar de gecontracteerde diëtisten uit de regio. Informatie over 

deze ketenpartners is terug te vinden op de website Het Huisartsenteam / Zorgverleners in de buurt.  

 

 

                                                
2 Ook voor diabetes en COPD patiënten wordt een dergelijke nieuwsbrief periodiek samengesteld.  
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5555.2 Afspraken met .2 Afspraken met .2 Afspraken met .2 Afspraken met 2222eeee    lijnlijnlijnlijn    

 

Het implementeren en contracteren van CVRM kan niet zonder de tweede lijn. Draagvlak bij de specialisten is 

voor de interventies in de eerste lijn van groot belang. De Landelijke Transmurale Afspraak (LTA) over CVRM is 

ontwikkeld en geldt als basis voor de Regionale Transmurale Afspraak (RTA). Zorggroep Het Huisartsenteam 

heeft specifieke overlegstructuur waarin regionale transmurale afspraken gemaakt zijn rond CVRM.  Er zijn 

contracten gesloten met cardiologen en internisten van zowel het Amphia Ziekenhuis als het Bravisziekenhuis 

waardoor bekendheid is gegeven aan het streven van Zorggroep Het Huisartsenteam om de kwaliteit van CVRM 

zorg te verbeteren en draagvlak te creëren voor de interventies die plaatsvinden in de eerste lijn. De in 

ontwikkeling zijnde Landelijk Transmurale Afspraak (LTA) CVRM en de CBO-richtlijn CVRM dienen steeds als 

basis voor het regionaal overleg. 

 

Hoewel de specifieke LTA over CVRM nog in ontwikkeling is, zijn er inmiddels wel andere LTA's die met 

cardiovasculair risicomanagement samenhangen. De volgende LTA's zijn beschikbaar: 

• TIA/CVA 

• Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct. 

• Acuut coronair syndroom 

 

 

6666    Plan van aanpak Plan van aanpak Plan van aanpak Plan van aanpak     

 

Hoe gaat Het Huisartsenteam dit alles vorm geven? In dit hoofdstuk is aangegeven welke activiteiten, 

voornamelijk voorafgaande aan het afsluiten van een DBC, zijn opgepakt door Zorggroep Het Huisartsenteam en 

daarnaast de activiteiten die op lange termijn hebben plaatsgevonden. 
 

6666.1 Korte termijn.1 Korte termijn.1 Korte termijn.1 Korte termijn    

 

Speerpunten zijn: 

1. Ruiteren Ruiteren Ruiteren Ruiteren CVRM populatieCVRM populatieCVRM populatieCVRM populatie. 

2. Knelpunten analyse Knelpunten analyse Knelpunten analyse Knelpunten analyse  

Met behulp van een vragenlijst zal in kaart worden gebracht op welke gebieden de huisartsen en andere 

ketenpartners van Het Huisartsenteam ondersteuning behoeven om tot optimalisatie van CVRM zorg te komen. 

3. OptimalisatieOptimalisatieOptimalisatieOptimalisatie    van CVRM zorg in de praktijkvan CVRM zorg in de praktijkvan CVRM zorg in de praktijkvan CVRM zorg in de praktijk 

Opzetten CVRM spreekuur, uitnodigen patiënten en in beeld brengen CVRM risico. 

4. Deskundigheidsbevordering huisartsen en praktijkondersteunersDeskundigheidsbevordering huisartsen en praktijkondersteunersDeskundigheidsbevordering huisartsen en praktijkondersteunersDeskundigheidsbevordering huisartsen en praktijkondersteuners 

Een pakket deskundigheidsbevordering is in ontwikkeling. 

Naast onderstaande cursussen (bijvoorbeeld) zal ook gezocht worden naar de inzet van de deskundigheid van 

kaderarts HVZ, internisten en cardiologen uit de regio. 

• NHG richtlijn CVRM 

• Motivational Interviewing 

• Opzetten CVRM spreekuur 

• CVRM Medicijnleer 

5. Voorbereiding opzet Zorggroep Voorbereiding opzet Zorggroep Voorbereiding opzet Zorggroep Voorbereiding opzet Zorggroep CVRM CVRM CVRM CVRM ten behoeve van DBCten behoeve van DBCten behoeve van DBCten behoeve van DBC 

• Bespreken en vaststellen plan van aanpak CVRM DBC 

• Overleg en maken samenwerkingsafspraken met 2e lijn 

• Gesprekken met Zorgverzekeraar CZ Aktief in Gezondheid 
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6666.2 Lange.2 Lange.2 Lange.2 Langerererere    termijntermijntermijntermijn    

 

Om een dergelijk ketenproject goed te kunnen sturen wordt gebruik gemaakt van het INK model (zie een eerder 

hoofstuk van dit bedrijfsplan). Aan de hand van de verschillende aandachtsgebieden die in het INK model worden 

onderscheiden moeten op enig moment de activiteiten worden ondernomen die in onderstaande tabal staan 

genoemd. Gaande weg de projectmatige aanpak van de CVRM DBC zijn de activiteiten verder bediscussieerd en 

verfijnd. 

 

Aandachtsgebied INK model + aktiviteitenAandachtsgebied INK model + aktiviteitenAandachtsgebied INK model + aktiviteitenAandachtsgebied INK model + aktiviteiten    

1. Ketenproces1. Ketenproces1. Ketenproces1. Ketenproces    

1a. Algemeen1a. Algemeen1a. Algemeen1a. Algemeen    

Het CVRM-ketenzorgproces moet worden weergegeven in afzonderlijke stappen met 

bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.    

Identificatie kritische processtappen conform indicatoren INK model. 

Bepalen hoe het ketenproces geëvalueerd gaat worden. 

1b. Afstemming en overleg1b. Afstemming en overleg1b. Afstemming en overleg1b. Afstemming en overleg    

Bepalen welke zorgverlener wat doet in welke situatie. 

Afspraken maken over de wijze van afstemming tussen de organisatie en de 

zorgprofessionals (hoe bespreken patiënten, wanneer, wie doet wat, taken, 

verantwoordelijkheden). 

1c. Informatieverstrekking/voorlichting patiënten1c. Informatieverstrekking/voorlichting patiënten1c. Informatieverstrekking/voorlichting patiënten1c. Informatieverstrekking/voorlichting patiënten    

Ontwikkelen multidisciplinair voorlichtingspakket patiënten. 

1d. Patiëntgegevens1d. Patiëntgegevens1d. Patiëntgegevens1d. Patiëntgegevens    

Afspraken maken over vastleggen, beschikbaar stellen en archivering van patiëntgegevens. 

1e. Onderzoek, behandeling en zorg1e. Onderzoek, behandeling en zorg1e. Onderzoek, behandeling en zorg1e. Onderzoek, behandeling en zorg    

Afstemmen zorginhoudelijke en organisatorische criteria voor aanvraag, uitvoering en 

beëindiging van onderzoek, behandeling en zorg, en voor monitoring. 

1f. Vervolg onderzoek, behandeling en zorg1f. Vervolg onderzoek, behandeling en zorg1f. Vervolg onderzoek, behandeling en zorg1f. Vervolg onderzoek, behandeling en zorg 

Afspreken hoe zorgprofessionals 1e, 2e en 3e lijn omgaan met onderzoek, behandeling en 

zorg. 

1g. Beheer d1g. Beheer d1g. Beheer d1g. Beheer documenten ketenzorgprocesocumenten ketenzorgprocesocumenten ketenzorgprocesocumenten ketenzorgproces 

Structureel en systematisch beheer protocollen ten behoeve van zorgproces, via Digitaal 

Documentatie Centrum Het Huisartsenteam 

Medewerkers in de schakelMedewerkers in de schakelMedewerkers in de schakelMedewerkers in de schakel    

Kerncompetenties, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van alle betrokken 

zorgprofessionals met betrekking tot ketensamenwerking zijn gedefinieerd. 

Organiseren actieve uitwisseling van kennis en ervaring 

KetenmiddelenKetenmiddelenKetenmiddelenKetenmiddelen    

Vaststellen middelen nodig voor het optimaal verlopen van CVRM ketenzorg 

Organiseren samenstelling, ontwikkeling , ordening en beheer managementinformatie 

Waardering door patiëntenWaardering door patiëntenWaardering door patiëntenWaardering door patiënten    

Analyse van de kwaliteit van ketenzorg, zoals ervaren door patiënten 

Waardering door zorgverlenersWaardering door zorgverlenersWaardering door zorgverlenersWaardering door zorgverleners    

Analyse van de kwaliteit van ketenzorg, zoals ervaren door de betrokken zorgverleners 

Waardering door de maatschappijWaardering door de maatschappijWaardering door de maatschappijWaardering door de maatschappij    

Analyse van de kwaliteit van ketenzorg, zoals ervaren door bijvoorbeeld de Inspectie 

Gezondheidszorg, brancheorganisaties, zorgverzekeraars en andere maatschappelijke 
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partijen    

Strategie en beleidStrategie en beleidStrategie en beleidStrategie en beleid        

Vaststellen missie en visie 

Vaststellen strategie en beleid 

Organiseren gestructureerd bestuurlijk overleg en afspreken communicatie binnen 

organisatie 

KetenregieKetenregieKetenregieKetenregie    

Samenwerkingsafspraken binnen de keten vastleggen in contracten 

Eindresultaten indicatorenEindresultaten indicatorenEindresultaten indicatorenEindresultaten indicatoren    

Bepalen eindresultaten c.q. ketenindicatoren 

---- Monitoring: afspraken over frequentie en handelwijze bij follow up consulten 

---- Zorgdossier: bepalen wat geregistreerd wordt in patiëntendossier 

---- Aanspreekpunt voor patiënten: afspraken maken over wie in welke situatie 

aanspreekpunt is + hoe bereikbaarheid is geregeld 

---- Voorlichting: organiseren structurele patiëntenvoorlichting (ziektebeeld, stoppen 

met roken, zelfmanagement, medicijnen, beweging, voeding, nut therapietrouw 

etc.) 
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Bijlage 1. Leden Het HuisartsenteamBijlage 1. Leden Het HuisartsenteamBijlage 1. Leden Het HuisartsenteamBijlage 1. Leden Het Huisartsenteam    
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Bijlage 2. PrevalentieBijlage 2. PrevalentieBijlage 2. PrevalentieBijlage 2. Prevalentie    CVRCVRCVRCVR    

    

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

oorzaak van sterfte bij mannen. In 2009 stierven er ruim 40.000 Nederlanders aan HVZ. Dit is 30% van alle 

sterfte. Bij veel Nederlanders is sprake van risicofactoren voor het ontstaan van HVZ. Van de Nederlandse 

bevolking van 35 tot 70 jaar heeft ongeveer een kwart een verhoogd cholesterolgehalte (≥ 6,5 mmol/l), en de 

helft een verhoogde bloeddruk (> 140/90 mmHg). Eén op de vier Nederlanders van 15 jaar en ouder rookt, en 

bijna de helft (45%) van de Nederlanders boven de 20 jaar heeft overgewicht.1) Bij vrouwen wordt een sterke 

stijging van risicofactoren gezien vanaf de menopauze en presenteren symptomen van HVZ zich vaak aspecifiek, 

waardoor vrouwen het risico lopen van onderbehandeling. Reductie van de genoemde risicofactoren kan 

cardiovasculaire ziekte en sterfte aanzienlijk verminderen. 

Deze standaard behandelt de preventie van HVZ die worden veroorzaakt door atherosclerose. 

Het doel van deze standaard is het bevorderen van een optimale behandeling van patiënten met een verhoogd 

risico op HVZ. Hierdoor kan het risico op eerste of nieuwe ziekte door HVZ en het risico op complicaties en 

sterfte als gevolg van HVZ worden verminderd. 

    

    

Bron: Hart- en Vaatziekten in Nederland 2013 (Hartstichting) 

    

 



           
 

 Voorsteven 94, 4871 DX Etten-Leur, secretariaat@hethuisartsenteam.nl, www.hethuisartsenteam.nl   37 
 

Bijlage 3Bijlage 3Bijlage 3Bijlage 3. . . . RRRRisico tabelisico tabelisico tabelisico tabel    (nieuwe NHG standaard CVRM, januari 2012)(nieuwe NHG standaard CVRM, januari 2012)(nieuwe NHG standaard CVRM, januari 2012)(nieuwe NHG standaard CVRM, januari 2012)    
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BijBijBijBijlage 4.  CVRM protocollage 4.  CVRM protocollage 4.  CVRM protocollage 4.  CVRM protocol    

    

 Inclusie criteriaInclusie criteriaInclusie criteriaInclusie criteria: 

• Patiënten met bekend HVZ (zie ICPC overzicht op pagina 2)   → Secundaire preventie 

• Nieuwe patiënten met een risicoscore van ≥10% vlgs. de risicotabel → Primaire preventie 

• K49 is komen te vervallen, indien je K49 als inclusiecriterium hebt  → Primaire preventie 

 gebruikt dan deze veranderen in: K86 of K87 of T93 of T93.01 

• K86 Hypertensie én medicatie daarvoor     → Primaire preventie 

 Toelichting: (Patiënten met een bloeddruk > 180mmHg, deze  

 patiënten dienen altijd medicamenteus behandeld te worden en  

 patiënten met een risicoscore < 10% met een bij herhaling (conform  

 adviezen in de richtlijn) gemeten systolische bloeddruk van > 160  

 mmHg met onvoldoende effect op de systolische bloeddruk na 6  

 maanden leefstijladvies en een clustering van risicoverhogende  

 factoren waarbij besloten wordt tot medicamenteuze behandeling. 

• T93.01 Hypercholesterolemie (anders dan familiaire   → Primaire preventie 

 hypercholesterolemie) en medicatie daarvoor 

 Toelichting: Patiënten met een TC>8mmol/ en/of een TC/HDL  

 ratio > 8 waarbij besloten wordt tot medicamenteuze behandeling. 

 

Exclusie criteria:Exclusie criteria:Exclusie criteria:Exclusie criteria:    

• Diabetes 

• Hartfalen 

• Ernstige co-morbiditeit 

• Familiaire hypercholesterolemie (FH) 

• Hypertriglyceridemie > 10 mmol/l 

• Specifieke aandoeningen, zoals nierziekte, als oorzaak van verhoogde bloeddruk 

• Specifieke interventies bij patiënten met HVZ 

• Screening op aneurysma aortae abdominalis 

• Patiënten met chronische nierschade 

• Patiënten met diabetes mellitus jonger dan 18 jaar 

• Bloedglucoseverlagende behandeling bij diabetes mellitus 

• Zwangerschapsdiabetes of –hypertensie 

 

Registratie in het HIS (Medicom, Promedico en Microhis):Registratie in het HIS (Medicom, Promedico en Microhis):Registratie in het HIS (Medicom, Promedico en Microhis):Registratie in het HIS (Medicom, Promedico en Microhis):    

Primaire preventie 

Hoofdbehandelaar huisarts : CVHB-huisarts in protocol 

Hoofdbehandelaar specialist : CVHB-spec. in protocol 

 

Secundaire preventie  

ICPC per ziektebeeld 

Hoofdbehandelaar huisarts : CVHB-huisarts in protocol 

Hoofdbehandelaar specialist : eenmalig CVHB-spec. in protocol 



           
 

 Voorsteven 94, 4871 DX Etten-Leur, secretariaat@hethuisartsenteam.nl, www.hethuisartsenteam.nl   39 
 

 

CVRCVRCVRCVRMMMM––––ICPC’s voor inclusie CVRMICPC’s voor inclusie CVRMICPC’s voor inclusie CVRMICPC’s voor inclusie CVRM----PP en SPPP en SPPP en SPPP en SP****    

(*indien hoofd-ICPC ‘ja of nee’, dan geldt dit ook voor alle subcodes, tenzij een vermelding ‘ja of nee’ bij subcodes) 

ICPCICPCICPCICPC    subcodesubcodesubcodesubcode    Omschrijving  NHGOmschrijving  NHGOmschrijving  NHGOmschrijving  NHG    Inclusie?Inclusie?Inclusie?Inclusie?    

CVRM PPCVRM PPCVRM PPCVRM PP    
K86K86K86K86        Essentiële hypertensie zonder orgaanschadeEssentiële hypertensie zonder orgaanschadeEssentiële hypertensie zonder orgaanschadeEssentiële hypertensie zonder orgaanschade    jajajaja    

K87K87K87K87        Hypertensie met orgaanschade / secundaire hypertensieHypertensie met orgaanschade / secundaire hypertensieHypertensie met orgaanschade / secundaire hypertensieHypertensie met orgaanschade / secundaire hypertensie    JaJaJaJa    

T93T93T93T93        Vetstofwisselingsstoornis(sen)Vetstofwisselingsstoornis(sen)Vetstofwisselingsstoornis(sen)Vetstofwisselingsstoornis(sen)    jajajaja    

    T93.01T93.01T93.01T93.01    HypercholesterolemieHypercholesterolemieHypercholesterolemieHypercholesterolemie    jajajaja    

    T93.02 Hypertriglyceridemie nee 

 T93.03 Gemengde hyperlipidemie nee 

 T93.04 Familiaire hypercholesterolemie / lipidemie nee 

CVRM SPCVRM SPCVRM SPCVRM SP    
K74K74K74K74        Angina pectorisAngina pectorisAngina pectorisAngina pectoris    jajajaja    

    K74.01K74.01K74.01K74.01    Instabiele angina pectorisInstabiele angina pectorisInstabiele angina pectorisInstabiele angina pectoris    jajajaja    

    K74.02K74.02K74.02K74.02    Stabiele angina pectorisStabiele angina pectorisStabiele angina pectorisStabiele angina pectoris    jajajaja    

K75K75K75K75        Acuut myocardinfarctAcuut myocardinfarctAcuut myocardinfarctAcuut myocardinfarct    jajajaja    

K76K76K76K76        Andere chronische / ischemische hartziekteAndere chronische / ischemische hartziekteAndere chronische / ischemische hartziekteAndere chronische / ischemische hartziekte    jajajaja    

    K76.01K76.01K76.01K76.01    CoronairscleroseCoronairscleroseCoronairscleroseCoronairsclerose    jajajaja    

 K76.02 Vroeger myocardinfarct (>4 wkn) jajajaja    

K78  Boezemfibrilleren nee 

K79  Paroxysmale tachycardie nee 

 K79.01 Supraventriculaire tachycardie nee 

 K79.02 Ventriculaire tachycardie nee 

K83  Niet reumatische klepaandoeningen nee 

 K83.01 Aortasclerose nee  

 K83.02 Mitralisinsufficiëntie nee 

K89K89K89K89        Passagère cerebrale ischemie / TIAPassagère cerebrale ischemie / TIAPassagère cerebrale ischemie / TIAPassagère cerebrale ischemie / TIA    jajajaja    

K90K90K90K90        Cerebrovasculair accident (CVA)Cerebrovasculair accident (CVA)Cerebrovasculair accident (CVA)Cerebrovasculair accident (CVA)    jajajaja    

 K90.01 Subarachnoïdale bloeding nee 

 K90.02 Intercerebrale bloeding nee 

 K90.03K90.03K90.03K90.03    Cerebraal infarctCerebraal infarctCerebraal infarctCerebraal infarct    jajajaja    

K91K91K91K91        Atherosclerose (excl. K76 en K90)Atherosclerose (excl. K76 en K90)Atherosclerose (excl. K76 en K90)Atherosclerose (excl. K76 en K90)    JaJaJaJa    

K92  Andere ziekte perifere arteriën  

 K92.01K92.01K92.01K92.01    Claudicatio intermittensClaudicatio intermittensClaudicatio intermittensClaudicatio intermittens    JaJaJaJa    

 K92.02 Raynaud Nee 

 K92.03 Buerger Nee 

K99  Andere ziekte hartvaatstelsel  

 K99.01K99.01K99.01K99.01    Aneurysma aortaAneurysma aortaAneurysma aortaAneurysma aorta    JaJaJaJa    

 K99.02 Slokdarm varices Nee 

 K99.03 Varicocele Nee 

 K99.04 Chronische veneuze insufficiëntie Nee 

 K99.05 Arteritis temporalis met/zonder polymyalgie reumatica Nee 

 K99.06 Perifere diab. nefropathie Nee 

CVRM CVRM CVRM CVRM ––––    ICPC’s voor exclusie CVRMICPC’s voor exclusie CVRMICPC’s voor exclusie CVRMICPC’s voor exclusie CVRM    

K77  Hartfalen nee 

T90  Diabetes nee 

 T90.1 Diabetes type I nee 

 T90.2 Diabetes type II nee 

  Ernstige co-morbiditeit (dementie, terminaal ca etc.)  
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Bijlage 5. Patiënten 80+Bijlage 5. Patiënten 80+Bijlage 5. Patiënten 80+Bijlage 5. Patiënten 80+    

 

NHG standaard/Multidisciplinaire richtlijn CVRMNHG standaard/Multidisciplinaire richtlijn CVRMNHG standaard/Multidisciplinaire richtlijn CVRMNHG standaard/Multidisciplinaire richtlijn CVRM    

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.  

 

Medicamenteuze begeleiding. Bij patiënten met een beperkte levensverwachting en/of uitgebreide comorbiditeit 

en polifarmacie is een afweging van de voor- en nadelen van medicamenteuze behandeling van HVZ 

noodzakelijk.  

 

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.  

 

Het relatieve risico op HVZ neemt af, maar het absolute risico op HVZ neemt toe. Het aantal patienten van 70 jaar 

of ouder dat dient te worden behandeld voor hypertensie om een geval van HVZ te voorkomen daalt dan ook met 

het oplopen van de leeftijd.  

 

AntihypertensivaAntihypertensivaAntihypertensivaAntihypertensiva    

Bij 80-plussers (gemiddeld 83 jaar) (Gueyffier 1999), werden significante positieve effecten gevonden ten 

opzichte van een controlegroep ten aanzien van het krijgen van een CVA (relatief risico (RR): 0,66), HVZ (RR: 

0,78) en hartfalen (RR: 0,61). 

 

In de SYST-EUR studie (Staessen 1998) bleek dat behandeling van 1000 patiënten gedurende 5 jaar met een 

calciumantagonist resulteerde in een daling van het aantal sterfgevallen (25), cardiovasculaire events (54) en 

CVA’s (29). 

 

De HYVET-trial was een gerandomiseerde internationale multicenter trial bij 80-plussers (gemiddelde leeftijd 

83,5 jaar,  ± 2 jaar (Beckett 2008). In de behandelgroep daalde de sterfte met 21%, het aantal cardiovasculaire 

events daalde met 34%, en hartfalen met 64% (alle significant). Er werd geen effect gevonden op dementie en 

CVA (Peters 2008). 

 

In ALLHAT (ruim 24.000 personen) en ONTARGET (ruim 25.000 personen), trials waarin vergelijkingen tussen 

verschillende antihypertensiva werden gemaakt, bleken antihypertensiva bij ouderen even effectief als bij 

jongeren (ALLHAT 2002; Yusuf 2008). 

 

Behandeling van een SBD > 160 mmHg is dan ook zinvol, maar de SBD moet niet veel lager worden dan 150 

mmHg (Beckett 2008). Diastole niet lager dan 60mmHg. 

 

StatinesStatinesStatinesStatines    

Resultaten uit de HPS- (Anon 2002b) en PROSPER-studies (Shepherd 2002). De effectiviteit van behandeling met 

statines vergelijkbaar met die bij jongere patiënten. Een statine bij mannen en vrouwen in de leeftijd van 70 tot 

82 jaar toonde een daling van coronaire events van 19% tot 25% (Anon 2002b; Shepherd 2002); er werd geen 

duidelijk effect op CVA gevonden (Shepherd 2002).  

Statinebehandeling is even effectief bij oudere als bij jongere personen; 1 tot 2 jaar na de start van de 

behandeling is verbetering van de prognose te verwachten.  
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ESC and ESH RichtlijnenESC and ESH RichtlijnenESC and ESH RichtlijnenESC and ESH Richtlijnen    

Older patients benefit from antihypertensive drug treatment in terms of reduced cardiovascular morbidity and 

mortality, irrespective of whether they have systolic-diastolic hypertension or isolated systolic hypertension. This 

has been shown in a large number of randomized trials that have included patients aged 60 or 70 years or more.  

A meta-analysis of these trials has shown that a reduction of fatal and non-fatal cardiovascular events, as well as 

of stroke, also occurred in treated patients aged 80 years or more although all cause mortality was not reduced.  

Beneficial effects on morbidity but not on mortality in the very elderly have recently been confirmed in the HYVET 

trial.  

 

SamengevatSamengevatSamengevatSamengevat    

Er is strikt genomen géén bewijs voor het gunstige effect van medicamenteuze behandeling van geïsoleerde 

cardiovasculaire risicofactoren, zoals hypertensie en een verhoogd cholesterol,  boven de leeftijd van 85 Jaar. Het 

is echter te verwachten dat de gunstige resultaten zoals gevonden in de bovengenoemde studies ook gelden 

voor gezonde ouderen met een kalenderleeftijd van 85 jaar en ouder. Dit wil niet zeggen dat iedere oudere 

patiënt in aanmerking komt voor medicamenteuze behandeling met een antihypertensiva en/of een statine. 

Interacties, comorbiditeit en levensverwachting zijn hierin bepalend. 

 

Indien besloten wordt om medicamenteuze behandeling in te zetten als onderdeel van cardiovasculair 

risicomanagement bij patiënten van ≥ 85 jaar dan dient de patiënt voor verdere controle en behandeling 

opgenomen te worden in de DBC CVRM. 

Wellicht ten overvloede: medicatie die eerder is voorgeschreven dient te worden gecontinueerd, tenzij er sprake 

is van een zeer beperkte levensverwachting 

 

Overwegingen voor opschonen van de populatie. 

• Patiënten > 85 jaar in de DBC zonder medicamenteuze behandeling 

• Beperkte levensverwachting,  <  1 a 2 jaar. 

• Ernstige cognitieve beperkingen 
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Bijlage 6 Bijlage 6 Bijlage 6 Bijlage 6     Beslisboom medicatie CVRM Beslisboom medicatie CVRM Beslisboom medicatie CVRM Beslisboom medicatie CVRM     
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Bijlage 7. Stroomdiagram Bijlage 7. Stroomdiagram Bijlage 7. Stroomdiagram Bijlage 7. Stroomdiagram beslisboom voor assistentesbeslisboom voor assistentesbeslisboom voor assistentesbeslisboom voor assistentes    
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Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage 8888. Organisatie Zorggroep Het Huisartsenteam B.V.. Organisatie Zorggroep Het Huisartsenteam B.V.. Organisatie Zorggroep Het Huisartsenteam B.V.. Organisatie Zorggroep Het Huisartsenteam B.V.    

    

Directie Directie Directie Directie     

De directie van Zorggroep Het Huisartsenteam B.V. wordt gevormd door: 

• Dhr. J. F. Mutsaerts, directeur, huisarts te Etten-Leur 

    

ManagementteamManagementteamManagementteamManagementteam    

Tot het Managementteam van Het Huisartsenteam behoren: 

• Dhr. I. Lichtendahl, manager Diabetes, huisarts te Oudenbosch 

• Dhr. C. Beukers, manager COPD, huisarts te Zundert 

• Dhr. A. van den Broek, manager CVRM, huisarts te Breda 

• Dhr. L. Vogels, manager GGZ, huisarts te Rijsbergen 

• Mw. K. Shugard, manager Ouderenzorg, huisarts te Rucphen 

    

OndersteuningOndersteuningOndersteuningOndersteuning    

De Directie en het Managementteam worden ondersteund in de uitvoering van het zorgproces door het 

Ondersteunend Team.  

    

Projectgroep Projectgroep Projectgroep Projectgroep     

In de Projectgroep HVZ en VVR hebben de volgende personen zitting: 

• Dhr. A. van den Broek, lid Bestuur en huisarts Het Huisartsenteam Rozenlaan 

• Dhr. R. Zegers, kaderarts HVZ en huisarts Het Huisartsenteam Noviciaatlaan 

• Mw. M. van Veen, CVRM consulent 

• Mw. S. Hoogedeure, coördinator chronische zorgprogramma’s  
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