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Voorwoord
De Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL) BV werkt ten behoeve van de coöperatieve vereniging van ruim 200
huisartsen in de regio’s Nieuwe Waterweg Noord, Delft, Westland en Oostland. Doelstelling van de ZEL is het
leveren van kwalitatief goede, geprotocolleerde zorg binnen de eerste lijn. Om de zorg te verbeteren en te
borgen houdt de ZEL zich bezig met diverse activiteiten om de huisartsen in de regio te ondersteunen bij het
leveren van zorg aan chronisch zieke patiënten. Doordat er een grote groep huisartsen zijn aangesloten bij de
ZEL is het mogelijk grote stappen te zetten in de kwaliteitsverbetering van met name de chronische zorg. Zo is
de keten-DBC Diabetes Mellitus type II in 2008 van start gegaan, en de keten-DBC COPD in 2010.
Met ingang van 1 januari 2014 kunnen huisartsen naast de DM- en COPD keten, ook deelnemen aan een derde
ZEL keten, namelijk die van de Hart- en Vaat Ziekten. Hart- en Vaatziekten (HVZ) zijn door atherotrombotische
processen veroorzaakte hart- en vaatziekten met klinische manifestaties (hartinfarct, angina pectoris, cerebraal
infarct, intracerebrale bloeding (subarachnoïdale bloeding valt buiten het bestek van deze HVZ keten),
Transient Ischaemic Attack (TIA), aneurysma aortae en perifeer arterieel vaatlijden). In de HVZ keten worden
alleen deze patiënten geïncludeerd die in de eerste lijn worden behandeld.
Dit zorgplan HVZ richt zich op de verbetering van huisartsenzorg aan volwassen HVZ patiënten. Het doel daarbij
is het bevorderen van een optimaal beleid van de behandeling van HVZ patiënten, waardoor kans op nieuwe
manifestaties van HVZ én de kans op complicaties als gevolg van HVZ worden verminderd. Dit alles vindt plaats
door het uitvoeren van cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Onder CVRM bij HVZ patiënten wordt dan
ook verstaan: de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren bij HVZ, inclusief leefstijladvisering en
begeleiding .
Naast het ziekte specifieke beleid wordt tevens aandacht besteed aan de generieke aspecten van de
aandoeningen bij de HVZ patiënten. Het toepassen van gedeelde besluitvorming, individuele zorgplan en
zelfmanagement speelt eveneens een belangrijke rol bij zorgverlening rondom een HVZ patiënt.
U kunt het zorgplan beschouwen als een richtlijn en zoals voor alle richtlijnen geldt kan er bij goed
onderbouwde overwegingen van afgeweken worden. De basis van dit plan ligt gelegen in het regionale zorgplan
CVRM, welke in 2011 is opgesteld door de projectgroep CVRM. De pilot CVRM draaide van 1 januari 2011 tot 1
januari 2014 in de regio WSD. In tegenstelling tot de huidige HVZ keten waren in de CVRM pilot ook patiënten
zonder HVZ geïncludeerd.
Het concept zorgplan HVZ is in expertgroep-bijeenkomsten met afgevaardigden van cardiologen, neurologen,
vaatchirurgen en vasculair internisten van het Reinier de Graaf ziekenhuis en Vlietland ziekenhuis besproken en
op basis van hun inbreng op enkele punten aangepast. Dit heeft geleid tot voorliggend definitief document. Op
basis van voortschrijdend inzicht en wijzigingen in toekomstige richtlijnen zullen zo nodig aanpassingen worden
gemaakt.
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Inleiding
Per jaar sterven er in Nederland 42.500 mensen aan de gevolgen van hart- en vaatziekten (HVZ). HVZ zijn de
belangrijkste oorzaak van sterfte in Nederland en in de Westerse Wereld1. HVZ zijn door atherotrombotische
processen veroorzaakte hart- en vaatziekten met klinische manifestaties. Bij 55 procent van hen is de ziekte
veroorzaakt door arteriosclerose, bijvoorbeeld hartinfarcten en beroerten. Preventie beoogt het voorkomen
van HVZ of de gevolgen daarvan en dus het bereiken van gezondheidswinst.
HVZ zijn deels te voorkómen of te vertragen door tijdig, dat wil zeggen preventief, de risicofactoren voor
arteriosclerose te behandelen2. Dit gebeurt vaak onvoldoende. Om hierin verbetering te brengen zijn er
landelijk enkele documenten tot stand gekomen:
 NHG standaard CVRM (2011)
 Multidisciplinaire CBO richtlijn CVRM (2006), herziening in 2011
 Zorgstandaard CVRM (2013) van Platform Vitale Vaten (Hartstichting)
De zorgstandaard CVRM geeft een goede richtlijn voor het aanpakken van risico- en leefstijl factoren voor HVZ
en vormt daardoor een goed handvat voor patiënt en zorgverlener voor het in de praktijk toepassen van de
richtlijnen. De financiers van zorg kunnen de zorgstandaard CVRM aanwenden als richting aangevend voor de
zorginkoop.
De samenwerking met, en de terug verwijzing naar andere zorgprofessionals in de eerste en/of tweede lijn zijn
vastgelegd in de volgende NHG standaarden:
 NHG standaard acuut coronair syndroom (december 2012)
 NHG standaard beroerte (december 2013)
 NHG standaard perifeer arterieel vaatlijden (februari 2014)
 NHG standaard stabiele angina pectoris (februari 2004)
De landelijke transmurale afspraak CVRM is nog in ontwikkeling.
In de regio WSD zijn de regionale transmurale afspraken tussen de specialisten en de huisarts nog in
ontwikkeling.

Definitie patiënten
Inclusiecriteria
Alle patiënten met HVZ die worden behandeld in de eerste lijn. Daartoe behoren:
 Angina pectoris;
 Myocardinfarct*;
 Andere chronische/ischemische hartziekten;
 Cerebraal infarct;
 Intracerebrale bloeding;
 Transient Ischaemic Attack (TIA);
 Claudicatio Intermittens;
 Aneurysma aortae.
* onder myocardinfarct wordt zowel het acuut myocardinfarct als het doorgemaakt myocardinfarct verstaan. In
het kader van secundaire preventie zal het in de eerste lijn vooral gaan over het beleid bij doorgemaakt
myocardinfarct. In de betreffende zorgpaden wordt ook het beleid bij acuut myocardinfarct besproken.

1

Platform Vitale Vaten (2013)

2

Vaartjes I, Peters RJG, Dis van SJ, Bots ML Hart en Vaatziekten in Nederland 20117
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Exclusiecriteria








Patiënten zónder HVZ;
Patiënt is voor zijn HVZ onder behandeling van de tweede lijn;
Patiënten met diabetes mellitus type 1 en 23;
Patiënten zonder HVZ met een subarachnoïdale bloeding;
Ernstige co-morbiditeit waar CVRM niet zinvol is;
Een maligniteit waar CVRM niet zinvol is;
Palliatieve en/of terminale zorg.

Epidemiologie
Bijna 4% van de Nederlandse bevolking maakt een HVZ door. Uitgaande van 16 miljoen Nederlanders, zijn dat
op landelijk niveau zo’n 630.000 mensen. Voor een normpraktijk van 2.350 patiënten zijn dat circa 92 patiënten
(zie tabel 1).
Tabel 1. Epidemiologie HVZ

Profiel

Initieel /
follow up

Aantal HVZ
patiënten in
Ned.

% van de
Ned.
Bevolking

Aantal Schatting aantal
patiënten in
patiënten
een adherentiegebied
Normpraktijk
ZEL

16.000.000

2.350

400.000

HVZ

initieel

116.500

0,728%

17

2.913

HVZ

follow up

513.500

3,209%

75

12.838

92

15.751

Totaal

630.000

(bron: Zorgstandaard CVRM, deel 1)
Patiënten die HVZ hebben doorgemaakt, hebben een duidelijk verhoogd risico op progressie van de ziekte en
nieuwe HVZ. Ook is er vaak sprake van co-morbiditeit. Patiënten met een reeds manifeste HVZ hebben een
aanzienlijk hoog risico op DM en andersom.

Doelstelling Zorgplan HVZ
Het doel van dit zorgplan is om optimale CVRM zorg te verlenen aan patiënten met een doorgemaakte HVZ. De
kern van goed cardiovasculair risicomanagement is gelijkwaardig partnerschap tussen de patiënt en de
zorgverleners. Het is belangrijk, dat de patiënt de centrale rol heeft. Patiënten zijn verantwoordelijk voor hun
eigen gezondheid en bepalen zelf welke zorg bij hen past.
De patiënt heeft een centrale rol in de totstandkoming en naleving van het individuele zorgplan. Ook is een
integrale benadering van de zorg voor patiënten met een chronische aandoening van groot belang. In het kader
van cardiovasculair risicomanagement kunnen aanbieders van verschillende disciplines streven naar een
optimaal resultaat, door de zorg in samenhang en samenwerking te leveren. Omdat er sprake is van een team
van zorgverleners, wordt 1 verantwoordelijke zorgverlener aangewezen: de centrale zorgverlener (CZV).

3

Aangezien Cardiovasculair Risico Management een integraal onderdeel is van de diabeteszorg vallen patiënten met diabetes mellitus in het
zorgplan/keten-DBC voor diabetes mellitus.
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Met ‘de centrale zorgverlener’ in de huisartsenpraktijk wordt in principe de praktijkondersteuner bedoeld (zie
CVRM implementatietraject (CRIT) voor HVZ patiënten op de volgende pagina).
Vanuit deze visie ondersteunen en stimuleren de zorgverleners 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 zelfmanagement komt tot uitdrukking in het geven van voorlichting en het motiveren
tot aanpassing van leefstijl. Dit sluit aan bij de individuele wensen en doelen van de patiënt en is verwoord
in het individuele zorgplan.

8

CVRM Implementatie Traject (CRIT) voor HVZ patiënten
Voor de logistieke inrichting van het CVRM spreekuur voor HVZ patiënten is het essentieel dat iedereen weet
wie wat doet, wanneer, hoe vaak en hoe lang. E.e.a. is afhankelijk van de individuele situatie per praktijk. Bij het
inrichten van het HVZ spreekuur is het volgen van een CVRM implementatie traject (CRIT) een leidraad. In
onderstaande tabel staan de verschillende fases van het CRIT beschreven. Deze fases lopen in de dagelijkse
praktijk door elkaar heen.
Tabel 2. CRIT
CRIT
1

2

3
4
5

Checklist implementatietraject
Richt uw ICT in:
a) Maak een overzicht van de HVZ patiënten
b) Hanteer HIS risico profiel aan de hand van de minimale indicatoren set
c) Implementeer de registratie instructies
d) Doe dossier onderzoek conform het stroomdiagram en de werkwijzer
e) Implementeer de declaratie inrichting
Maak praktische werkafspraken over:
a) Diagnostiek en behandeling op basis van het regionale HVZ zorgplan
b) Taken huisarts, POH en doktersassistent
c) Gestructureerd overleg huisarts met betrokken hulpverleners HVZ
spreekuur
d) Richt oproep-, controle- en follow up systeem in
Implementeer de regionale samenwerkingsafspraken met andere zorgverleners
Volg nascholing op HVZ gebied volgens nascholingscurriculum ZEL
Audit doorlopen

Voldaan

Ad. 1 Richt uw ICT in
Hieronder volgt een (procedurele) uitleg van de stappen de huisarts doorloopt voor het inrichten van de ICT.
De ICT commissie van de ZEL heeft ten behoeve van de daadwerkelijke uitvoer een extractie instructie,
monitoringsformulier en declaratie instructie formulier per HIS ontwikkeld. Heeft u deze nog niet ontvangen,
neem dan contact op met de ZEL.

A. Maak een overzicht van de HVZ patiënten die binnen de CVRM zorg vallen
Maak volgens het selectieprotocol van de ZEL een uitdraai van de patiëntenpopulatie (zie ICT wijzer ICT
commissie). Met het keten informatie systeem (KIS) kan in de toekomst vanuit de ZEL een extractie uit het HIS
gemaakt worden.
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Tabel 3. Selectieparameters
Selectieparameters HVZ; inclusiecriteria
Angina Pectoris
Instabiele angina pectoris
Stabiele angina pectoris
Acuut Myocardinfarct
Andere chronische ischaemische hartziekten
Coronairsclerose
Vroeger myocardinfarct (> 4 weken geleden)
TIA
Intracerebrale bloeding
Cerebraal infarct
Claudicatio Intermittens/Perifeer arterieel vaatlijden (PAV)

ICPC
K74.00
K74.01
K74.02
K75.00
K76.00
K76.01
K76.02
K89.00
K90.02
K90.03
K92.01

Aneurysma Aortae

K99.01

Let op: In de selectie mogen géén DM2 patiënten zitten (T90.00, T90.01 en T90.02). Het is dus belangrijk dat u
alle patiënten met deze codes uit het bestand filtert, of direct uitsluit tijdens het aanmaken van de
patiëntselectie.

B. Hanteer HIS risicoprofiel aan de hand van de minimale indicatoren set
HVZ patiënten hebben een hoog risico op een recidief en/of sterfte ten gevolge van HVZ. Het risico van HVZ is
multifactorieel bepaald. Daarom worden de risicofactoren in samenhang beoordeeld en behandeld. Voor alle
patiënten met een HVZ wordt hun risicoprofiel bepaald. Het risicoprofiel is een overzicht van voor HVZ
relevante risicofactoren:
Tabel 4. Minimale meetwaarden set
Omschrijving

Afkorting

Gegevens hoofdbehandelaar
Hoofdbehandelaar CVRM
Lichamelijk onderzoek
Lengte
Gewicht
BMI (Quetelet Index)
Middelomtrek
Systolische bloeddruk
Diastolische RR
Polsritme

NHG
CVHB KZ
NHG
LNGP AO
GEW AO
QUET AO
OMVA DH
RRSY KA
RRDI KA
POLR

Polsfrequentie
Systolische bloeddruk (thuismeting)

POLS
RRSY KA
MH
RRDI KA
MH
RRGS KA
MH
RRGD KA
MH

Diastolische bloeddruk (thuismeting)
Systolische bloeddruk (24 uurs meting)
Diastolische bloeddruk (24 uurs meting)
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Code

Standaardinvoer

NHG
bij elk bezoek

2815
560
357
1272
1872
1744
1740
2102

Registratiefrequentie

M
Kg

1875
2055

mmHg
mmHg
1 = regulair
2 = irregulair
x/min.
mmHg

2056

mmHg

2659

mmHg

2660

mmHg

Eenmalig/wijzigingen
jaarlijks
jaarlijks
op indicatie
tenminste jaarlijks
tenminste jaarlijks
tenminste jaarlijks
tenminste jaarlijks

Omschrijving

Afkorting

Laboratorium
Glucose nuchter

Kalium

NHG
GLUC B NU
(veneus)
GLUC BC
NU
(capillair)
KB

Cholesterol totaal
HDL-cholesterol
LDL-cholesterol

Code

Standaardinvoer

NHG
per 3-5 jaar herhalen
(advies expertgroep
om dit jaarlijks te
bepalen)

372
382

513

mmol/l

CHOL B MT
HDL B
LDL B

192
446
542

mmol/l
mmol/l
mmol/l

Chol/HDL-chol ratio
Triglyceriden
Kreatinine

CHHD B MI
TRIG B
KREA B

181
1377
523

mmol/l
mmol/l
micromol/l

(micro-) albumine urine of
(micro-) albumine/ kreatinine ratio

ALB U of
ALBK U MI

38 of
40

mg/l of
mg/mmol

KREM O FB
KREA O FB

1919
1918

ml/min/1,73
ml/min

Nierfunctie:
MDRD (eGFR) of Cockroft-Gault

Leefstijl en risicofactoren
Roken

NHG
ROOK AQ

1739

Advies stoppen met roken gegeven

ADMI AQ

1814

Alcoholgebruik
Advies gezonde voeding gegeven

ALCO PQ
ADVD AQ

1591
2137

eh/dag

Lichaamsbeweging

NNGB AQ

3239

1 = volgens norm
gezond
2 = meer dan ADL
3 = ADL
4 = minder dan
ADL
5 = onduidelijk

Advies lichaamsbeweging gegeven

ADLB LQ

1816

Therapietrouw medicatie (preventie HVZ)

HVTM KQ

2198
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Registratiefrequentie

1 = ja
2 = voorheen
3 = nooit

jaarlijks, bij gebruik
diuretica, ACEremmers of ARB
per 3-5 jaar herhalen
per 3-5 jaar herhalen
per 3-5 jaar herhalen;
bij gebruik statines op
indicatie. (advies
expertgroep om dit
jaarlijks te bepalen)
per 3-5 jaar herhalen
per 3-5 jaar herhalen
jaarlijks, bij gebruik
diuretica, ACEremmers of ARB
Jaarlijks, bij gebruik
diuretica, ACEremmers of ARB
jaarlijks, bij gebruik
diuretica, ACEremmers of ARB;
anders per 3-5 jaar
herhalen
NHG
eenmalig bij nooit
rokers, jaarlijks bij
rokers/voorheen
rokers
jaarlijks, bij rokers
jaarlijks
eenmalig vastleggen,
op indicatie
jaarlijks

eenmalig vastleggen,
op indicatie
Jaarlijks

Omschrijving

Afkorting

Code

Standaardinvoer

Registratiefrequentie

Hart en vaatziekte naaste familie <65 jaar

HF65 KQ

3238

eenmalig vastleggen
en bij wijzigingen

Diabetes naaste familie

DMFM

1648

Risico HVZ volgens CVRM richtlijn

RH12 KQ
FB

3241

1 = nee
2 = ja
3 = onduidelijk
1 = nee
2 = ja
3 = onduidelijk
1= 0-4% groen
2= 5-9% geel
3= ≥10% rood
4= kan niet
berekend worden

Medicatie

ATC

Antihypertensiva

C02

Diuretica

C03

Bètablokkers

C07

Calciumantagonisten

C08

Middelen aangrijpend op RAAS

C09

Antilipaemica

C10

Antistolling/thrombocytenaggratieremmers

B01A

Influenza vaccinatie (ATC)

J07BB of



eenmalig op indicatie,
zie richtlijn, niet bij
mensen met HVZ

registreren indien van
toepassing
registreren indien van
toepassing
registreren indien van
toepassing
registreren indien van
toepassing
registreren indien van
toepassing
registreren indien van
toepassing
registreren indien van
toepassing

R44 (ICPC)


eenmalig vastleggen
en bij wijzigingen

registreren indien van
toepassing

Gegevens over medicatie gaan mee conform de meest recente richtlijn Overdracht van medicatiegegevens. Deze tabel expliceert
alleen welke aandoening specifieke medicatie geregistreerd en uitgewisseld moet worden.
In de kolom registratiefrequentie staat alleen wat de NHG richtlijn adviseert. Van belang is ook welke afspraken zorgverlener en
patiënt hierover maken.

C. Implementeer de registratie instructies
Ten tijde van de peildatum moet aan alle in-en exclusiecriteria voldaan worden. Omdat er sprake kan zijn van
multi-morbiditeit op HVZ gebied word geadviseerd om aan het eerste doorgemaakte HVZ event de episodetitel
CVRM toe te voegen (zie ook uitleg blz.13). Indien mogelijk maakt u in het HIS een cluster CVRM aan. Door aan
de episodetitel van het eerste HVZ-event CVRM toe te voegen is voor alle medewerkers duidelijk aan welke
ICPC code (of cluster) de CVRM handelingen van deze HVZ patiënt kunnen worden vastgelegd. Bij elk bezoek
aan de huisarts wordt de hoofdbehandelaar CVRM (CVHB_KZ) ingevuld. In dit registratieprotocol worden de
gegevens uit de nieuwe CBO/NHG consensus CVRM toegepast. Totdat de officiële aanpassingen in de Hissen
zijn doorgevoerd worden nog de nu geldende waardes gebruikt.

12

HVZ
Uniformiseer
registratie in de
praktijk

HVZ
Vul elk bezoek
hoofdbehandelaar
'huisarts' in.

HVZ
1. Voeg CVRM toe aan
eerste HVZ-event of
maak een cluster CVRM
aan.

2. registreer alle CVRM
handelingen in deze
episode of cluster.

D. Voer dossieronderzoek uit
Hieronder volgt eerst een tekstuele uitleg van het dossieronderzoek. Daarna wordt het schematisch
weergegeven in een stroomschema en volgt een korte samenvatting.
Papieren beoordeling dossier en schonen van het patiëntenbestand
Naar aanleiding van selectie criteria wordt een bestand gegenereerd. Het bepalen van de daadwerkelijke
aanwezigheid van de diagnose HVZ bij deze patiënten vereist een zeer nauwkeurige controle.
Patiënten met doorgemaakte HVZ (zie stroomdiagram dossieronderzoek op pagina 15)
Patiënten met HVZ komen in aanmerking voor CVRM. Wanneer er sprake is van angina Pectoris,
acuut Myocardinfarct, andere chronische/ischaemische hartziekten, cerebraal infarct, intracerebrale bloeding,
Transient Ischemic Attack (TIA), claudicatio Intermittens, aneurysma Aortae en hoofdbehandelaarschap
‘huisarts’ wordt de patiënt eveneens opgenomen in keten-DBC HVZ.
Een veelgemaakte fout is dat aan patiënten met pijn op de borst meteen de ICPC van angina pectoris wordt
toegekend. Als achteraf blijkt, dat dit slechts "aspecifieke thoracale pijnklachten" zijn, moeten op consultniveau
deze foute ICPC ‘s opgezocht worden en verwijderd worden. Automatisch aangemaakte contra-indicaties en
episodes dienen eveneens verwijderd te worden. Vaak gaan deze fouten ver terug in het verleden.
Beoordeling hoofdbehandelaarschap HVZ
Is eenmaal nauwkeurig vastgesteld dat betrokkene daadwerkelijk HVZ heeft doorgemaakt, dan wel
atherosclerotisch orgaanschade heeft wordt bekeken of de patiënt het afgelopen jaar voor CVRM controle op
het spreekuur in de huisartsenpraktijk is geweest. Zo ja, dan wordt hoofdbehandelaarschap ‘huisarts’
toegevoegd. De patiënt is dus niet voor zijn HVZ onder behandeling bij de specialist.
Zo nee, dan moet naar de laatste verzonden brief van de specialist gezocht worden. Indien aanwezig in de
laatste 2 jaar kun je ervan uitgaan, dat betrokkene door specialist gecontroleerd wordt, tenzij uitdrukkelijk
vermeld staat, dat controles overgedragen worden aan de huisarts.
Als de "briefloze termijn" > 2 jaar is kun je bij de patiënt informeren of hij/zij nog onder controle is bij de
specialist (hetzij telefonisch, hetzij door de patiënt op te roepen).
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Het hoofdbehandelaarschap ‘huisarts’ kan pas worden ingevuld als de patiënt daadwerkelijk voor CVRM
controle op het spreekuur in de huisartsenpraktijk komt!
Indien de specialist (cardioloog, vaatchirurg, neuroloog, internist) hoofdbehandelaar is dan valt patiënt buiten
de keten-DBC HVZ en mogen er geen protocollaire controles binnen de keten gedeclareerd worden.
Indien het hoofdbehandelaarschap ‘huisarts’ is wordt de patiënt opgeroepen. Leg met de diagnostische
bepaling ‘hoofdbehandelaar CVRM’ de hoofdbehandelaar vast. Daarnaast kan ter extra
identificatiemogelijkheid aan de bestaande episodetitel CVRM toegevoegd worden. Hiermee kan de groep
patiënten onderscheiden worden van die patiënten, die eveneens HVZ hebben, maar om andere redenen
(bijvoorbeeld maligniteit of anderszins [zie hiervoor de exclusiecriteria]) niet geïncludeerd worden en buiten het
zorgplan HVZ vallen. Registreer de activiteiten in de desbetreffende episode. Bij meerdere ICPC coderingen bij
één patiënt (bijvoorbeeld Angina Pectoris en Hypertensie is de ICPC codering HVZ (hierbij dus Angina Pectoris)
dominant. CVRM handelingen en activiteiten dienen in deze HVZ-episode geregistreerd te worden. Indien er
meerdere episodes met HVZ zijn, dan kan men kiezen om het eerste HVZ-event dominant te maken en aan deze
episode regel CVRM toe te voegen. Registreer de CVRM handelingen en activiteiten in de desbetreffende
episode. Indien het HIS een mogelijkheid heeft om van alle episodes één cluster aan te maken kan een CVRM
cluster aangemaakt worden. Registreer de CVRM handelingen en activiteiten in de desbetreffende CVRM
cluster.
Indien de patiënt niet meer in de HVZ keten valt wordt de CVRM in de episodetitel verwijderd en wordt het
hoofdbehandelaarschap van de huisarts aangepast.
Verdere controle en complementering risicoprofiel
Het bestand van patiënten, dat na schonen overblijft en nog niet onder controle van de huisarts is, dient
opgeroepen te worden voor verdere controle en complementering van het risicoprofiel.
Inclusie criteria voor de keten-DBC HVZ
De HVZ groep moet aan alle in-en exclusiecriteria voldaan worden ten tijde van de peildatum. Indien de huisarts
hoofdbehandelaar is wordt bij elk bezoek het hoofdbehandelaarschap ’huisarts’ ingevuld.
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Beknopte samenvatting Dossieronderzoek:
Het dossier moet op de volgende items moeten worden gecheckt:
1.

Is een geselecteerde ICPC code destijds terecht toegekend op basis van de omschreven richtlijnen?
→ ja: dan spreken we van een valide diagnose.
Valide ICPC codes patiënten met HVZ:
K74.00, K74.01, K74.02 , K75.00, K76.00, K76.01, K76.02, K89.00, K90.02, K90.03, K92.01, K99.01.
→ valide diagnose ja: zet op gevalideerde lijst.
→ valide diagnose nee: zet op de actielijst. Verwijder ICPC codes, contra-indicaties of ruiters.

2.

Is de huisarts hoofdbehandelaar, zijn er geen exclusiecriteria aanwezig en heeft patiënt een HVZ
doorgemaakt?
→ ja: inclusie in HVZ keten.

3.

Is de patiënt het afgelopen jaar op het CVRM spreekuur geweest?
→ ja: inclusie in HVZ keten. Vul hoofdbehandelaarschap huisarts CVHB_KZ in
en neem patiënt op in controle-en follow up schema HVZ.
Is de patiënt het afgelopen jaar niet op het CVRM spreekuur geweest?
→ nee: roep patiënt op voor controle en complementering risicoprofiel op het CVRM spreekuur. Pas na
komst op het spreekuur kan hoofdbehandelaarschap CVHB_KZ huisarts worden ingevuld waarna
inclusie in HVZ keten.

4.

Is huisarts geen hoofdbehandelaar, zijn er exclusiecriteria aanwezig, is er alleen een verhoogd
cardiovasculair risico en/of is de patiënt onder behandeling bij de specialist?
→ ja: exclusie HVZ keten.
→ noteer labcode CVHB_KZ hoofdbehandelaar specialist/onbekend.
→ Exclusiecriteria DBC HVZ aanwezig ja: exclusie HVZ keten (heeft geen HVZ en is onder behandeling
van de tweede lijn, heeft diabetes mellitus type 1 of 2, zonder HVZ met een subarachnoïdale bloeding,
er is sprake van ernstige co morbiditeit waar CVRM niet zinvol is, heeft een maligniteit waar CVRM niet
zinvol is of is in de fase van palliatieve en/of terminale zorg)

E. Implementeer de declaratie inrichting
De ZEL heeft per praktijk en per HIS een declaratiewijzer ontwikkeld.
Omdat de HVZ groep een groep is met meerdere diagnoses en dus meerdere ICPC coderingen wordt op dit
moment geadviseerd om op CVHB_KZ hoofdbehandelaar huisarts CVRM in combinatie met de valide ICPC
coderingen (K74.00, K74.01, K74.02 , K75.00, K76.00, K76.01, K76.02, K89.00, K90.02, K90.03, K92.01, K99.01)
de declaratiebestanden aan te maken. Deze declaratiebestanden worden elk kwartaal aangeleverd bij de ZEL.
Om fouten in de declaratiebestanden te voorkomen worden de gegenereerde declaratiebestanden elk kwartaal
naast de oproep-, controle- en follow up lijst van het CVRM spreekuur gelegd. Hiermee wordt voorkomen, dat
er foutieve patiënten gedeclareerd worden.
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Declaratie
Draai bestand uit
volgens de
declaratiewijzer

Controleer
Controleer het
declaratiebestand
aan de hand van de
oproep-, controleen follow up lijst
van de praktijk

ZEL
Dien het
gecontroleerde
bestand in bij de
ZEL

De HVZ keten heeft een zogenoemd KOP tarief plus. In dit koptarief zijn de kosten van de organisatie van de
ketenzorg opgenomen (zoals scholing, overlegtijd, voorbereiding en uitwerking audit/visitatie), inclusief een
bedrag voor de POH. De POH mag naast dit vaste bedrag per jaar geen aparte verrichtingen declareren.

Ad. 2 Maak praktische werkafspraken
A. Diagnostiek en behandeling
De huisarts en POH maken praktische werkafspraken en afspraken over diagnostiek en behandeling. Hierbij valt
te denken aan:
- Niet medicamenteuze behandeling (zoals stoppen met roken, voedingsgewoonten, BMI, alcoholgebruik,
beweging en stress; zie bijlage 4
- Medicamenteuze behandeling (zie bijlage 4)
- Zorgpaden HVZ (zie bijlage 6)
- Individueel zorgplan (zie bijlage 3)
In de genoemde bijlagen treft u een inhoudelijke uitwerking van deze onderwerpen.

B. Taken huisarts, POH en doktersassistent
De centrale zorgverlener (CZV) binnen dit zorgplan HVZ is in principe de praktijkondersteuner. In nauwe
samenwerking met de huisarts verzorgt hij/zij de educatie en de voorlichting, bewaakt hij/zij als
eerstverantwoordelijke het individuele zorgplan en ondersteunt de patiënt bij zelfmanagement.
De huisarts wordt ingeschakeld als de complexiteit van de medische problematiek van de patiënt daarom vraagt
of indien multi-morbiditeit hierom vraagt. De doktersassistente heeft geen taak bij de start van het individueel
zorgplan, maar kan wel een taak vervullen bij de metingen in het kader van CVRM bij de HVZ patiënten.
De huisarts
 Elke HVZ patiënt wordt 1x per jaar door de huisarts gezien (of dit de jaarcontrole is of een consult op een
ander moment kan per praktijk worden besloten);
 De huisarts overlegt met de POH over het individuele zorgplan;
 De huisarts evalueert met de POH het gekozen behandelingsbeleid/medicatiebeleid;
 De huisarts signaleert en diagnosticeert co-morbiditeit;
 De huisarts bepaalt de individuele streefwaarden, indien deze afwijken van de normaalwaarden.
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De praktijkondersteuner (POH):
 De POH is de centrale zorgverlener en de spil in de zorgstraat HVZ met de andere zorgverleners;
 De POH is verantwoordelijk voor het voorbereiden en afstemmen van het individueel zorgplan, leefstijlplan
en zelfmanagement met de patiënt (o.a via motivational interviewing);
 De POH overlegt met de huisarts over het individuele zorgplan;
 De POH evalueert met de huisarts het gekozen behandelingsbeleid/medicatiebeleid.
 De POH signaleert en diagnosticeert in overleg met de huisarts co-morbiditeit;
 De POH verwerkt nieuwe multi-morbiditeit;
De doktersassistent
 De doktersassistent kan een rol spelen bij het doen van metingen in het kader van HVZ: bijvoorbeeld
bloeddruk, pols, enkel/arm index meting, 24- uurs bloeddruk meting, het maken van een ECG etc.
Stroomdiagram opzet tot taakverdeling

Patiënt met HVZ

HA en POH stellen taken da, POH en HA op
plannen gestructureerd overleg

DA:

POH:

HA:

- CVRM metingen

- individueel zorgplan opstellen

- CVRM metingen

- invullen risicoprofiel CVRM

- leefstijlbegeleiding

- invullen risicoprofiel CVRM

- ECG op indicatie

- CVRM metingen

- controle is bij huisarts noodzakelijk

- 24 uurs bloeddrukmeting

- invullen risicoprofiel CVRM

- controle/instellen op medicatie

- enkel/arm index meting

-- ECG op indicatie

- bloedonderzoek interpreteren

- laboratoriumformulier meegeven

- 24 uurs bloeddrukmeting

- aanvullend onderzoek op indicatie

- follow up afspraak maken

- enkel/arm index meting

- laboratoriumformulier meegeven

- beheren oproep-, controle- en

- controle/instellen op medicatie

- follow up afspraak maken

follow up lijst

- bloedonderzoek interpreteren
- aanvullend onderzoek op indicatie
- laboratoriumformulier meegeven
- follow up afspraak maken
- beheren oproep-, controle- en
follow up lijst
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C. Gestructureerd Overleg met betrokken hulpverleners van het CVRM spreekuur
Bepaal voor de eigen praktijk tijdstip en plaats en personen.

D. Richt een oproep-, controle- en follow up systeem in
Er zijn verschillende mogelijkheden om een goed en effectief systeem op te stellen. Eea is afhankelijk van de
mogelijkheden die een praktijk hiervoor tot zijn beschikking heeft.
Mogelijke opties:
1. Maak gebruik van al bestaande oproep-, controle- en follow up systeem die al in gebruik zijn voor de
andere ketens (DM/COPD).
2. Middels een kaartenbak.
3. Maak een gedigitaliseerd bestand.
4. Controleer het bestand aan de hand van de declaratiebestanden.
5. Het HIS heeft een mogelijkheid om de follow up te noteren en controleren.
6. Met behulp van een oproepsysteem van een laboratorium (bijvoorbeeld via het laboratorium van een
ziekenhuis).
7. Aan de hand van controle van de medicatie (de apotheek kan hier mogelijk ook een rol bij spelen).
Het is raadzaam in deze oproep-, controle- en follow up lijst de volgende onderdelen bij te houden:
1. HVZ lijst
→ noteer naam van patiënt, geboortedatum, geslacht en diagnose.
→ noteer wie de hoofdbehandelaar is.
2. Actielijst: patiënten waarvoor een actie vereist is
→ noteer naam, geboortedatum, geslacht en soort actie die vereist is.
Voorbeelden van acties zijn: patiënt moet opgeroepen worden, omdat de gegevens niet compleet zijn. Patiënt
moet opgeroepen worden, omdat de follow up datum verlopen is, etc.
Desgewenst kan de HVZ verpleegkundige van de ZEL ondersteuning bieden bij het opzetten van een oproep-,
controle- en follow up lijst.

Ad. 3 Regionale samenwerkafspraken
Spreek af wanneer naar wie verwezen wordt (o.a. paramedici als diëtistes, fysiotherapeut, psycholoog en
specialisten). De regionale afspraken (LTA, RTA) hiervoor zijn nog in ontwikkeling en zullen in aparte zorgpaden
verder uitgewerkt worden.

Ad. 4 Volg nascholingen op HVZ gebied
Het volgen van een basisscholing is voor alle huisartsen een voorwaarde voor deelname aan de keten. De
basisscholing wordt bij voorkeur voorafgaand aan deelname aan de keten gevolgd en dient uiterlijk binnen het
eerste jaar van deelname aan de keten gevolgd te zijn.
Er is een uitzondering gemaakt voor huisartsen en de POH die in 2013 of de jaren daarvoor hebben
deelgenomen aan de CVRM pilot. Deze huisartsen hebben reeds aan voldoende scholing deelgenomen om te
kunnen vaststellen dat de basiskennis aanwezig is.
Binnen de huisartsenpraktijk of HOED vindt ten aanzien van de HVZ keten taakdifferentiatie plaats. Minimaal
één huisarts (te noemen: de huisartscoördinator) draagt de verantwoordelijk voor deze keten en volgt de
onderhoudsnascholingen. Deze deelname weegt mee in de praktijkclassificatie.
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Tabel 5 . Basisscholing HVZ
Deel
Thema
1
Organisatie en implementatie
2
3

Verplicht voor:
Alle huisartsen en POH die deelnemen aan
de HVZ keten4
Huisarts coördinator (en POH facultatief)
POH (met uitzondering pilot)

Basis en casuïstiek
E-learning CVRM spreekuur

De ZEL hanteert geen verplichting voor het behalen van een minimaal aantal nascholingspunten per keten per
jaar. Hierbij vertrouwt de ZEL op de professionele autonomie van de huisarts en POH en de
verantwoordelijkheid van de huisarts coördinator.

Ad. 5 Audit
In het na één jaar deelname aan de keten voert de ZEL een audit uit bij de HVZ praktijken. Hiervoor maakt de
ZEL een afspraak met u. In deze audit loopt de HVZ verpleegkundige van de ZEL samen met de huisarts
coördinator en de POH de 4 elementen van het CRIT door.
Vragen die daarbij aan de orde komen zijn dan ook:
- Lever een overzicht van de patiënten die binnen de HVZ zorg vallen
- Heeft u een HIS risicoprofiel aangemaakt en een declaratieprofiel?
- Heeft u een protocol voor diagnose, werkafspraken en taakverdeling gemaakt?
- Kunt u aantonen dat de huisarts overleg heeft met de betrokken HVZ medewerkers in de praktijk?
- Heeft u een oproep-, controle- en follow up systeem?
- Hoe is uw verwijzing geregeld naar andere zorgverleners in de eerste lijn en tweede lijn?
- Welke scholingen heeft u en uw praktijkmedewerkers gevolgd?

4

Met uitzondering van de huisartsen en POH uit de pilot CVRM
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Zorgproces HVZ
Het HVZ zorgproces bestaat uit 5 fasen: identificatie, anamnese/probleeminventarisatie, gedeelde
besluitvorming/ individueel zorgplan, interventies en follow up. In de volgende hoofdstukken worden de 5 fasen
nader uitgewerkt.

Stroomdiagram Zorgproces HVZ

identificatie

Anamnese/
probleeminventarisatie

Gedeelde besluitvorming /
Individueel Zorgplan

Follow up

(multidisciplinaire )
Zorg(leefstijl)interventies /
instellen medicatie indien nodig
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Fase 1. Identificatie
HVZ patiënten kunnen op 3 manieren geïdentificeerd worden, namelijk via
 Terug verwijzing vanuit het ziekenhuis;
 Actieve opsporing in het HIS;
 Directe instroom.

Terugverwijzing vanuit ziekenhuis
De patiënten met HVZ worden veelal geïdentificeerd doordat zij een HVZ-event krijgen. Een deel van deze
patiënten is dan onder controle bij de specialist. Patiënten die vanuit de tweede lijn terugverwezen worden,
kunnen direct in de keten geïncludeerd worden. (Terug) verwijs afspraken, zoals beschreven in de betreffende
NHG standaarden worden in 2014 nader uitgewerkt in samenwerkingsafspraken met de vakgroepen van de
regionale ziekenhuizen.

Actieve opsporing
Bij actieve opsporing wordt uitgegaan van patiënten die reeds bekend zijn in het HIS. De ZEL heeft hiervoor een
HIS extractieformulier per HIS ontwikkeld (zie ook CRIT). Na de extractie zult u handmatig moeten controleren
of de toegekende ICPC code nog klopt. Het zou kunnen voorkomen dat de codering van de voorgeschiedenis in
het HIS niet op orde is. Bijvoorbeeld als u niet direct aan een terugverwijzing van een HVZ patiënt een ICPC code
hangt. In dat geval kan een handmatige extractie obv ATC code een mogelijk alternatief zijn. Let op: De ATC lijst
bevat uiteraard veel patiënten die niet binnen de HVZ keten vallen. Het mogelijk onjuist includeren van
patiënten zónder HVZ met alleen een verhoogd cardiovasculair risico ligt hier op de loer.

Directe instroom
Slechts in een enkel geval kan het voorkomen dat een HVZ patiënt met boven genoemde opsporing niet in
beeld is gekomen. Mogelijk signaleert u deze HVZ patiënten pas via het spreekuur.

Fase 2. Anamnese/probleeminventarisatie
De begeleiding van patiënten met een HVZ is gebaseerd op een beoordeling van alle belangrijke risicofactoren
bij de betreffende patiënt; het zogenoemde cardiovasculaire risicoprofiel (zie Hoofdstuk 1. CRIT). Door de
behandeling van de risicofactoren uit het risicoprofiel wordt de kans op het voorkomen van een nieuw HVZevent en/of overlijden ten gevolge van HVZ verkleind.
Eventueel kan op indicatie aanvullend onderzoek worden verricht (zie bijlage 5 Laboratorium en aanvullend
onderzoek).

Fase 3. Gezamenlijke besluitvorming / individueel zorgplan
Gezamenlijke besluitvorming sturing op zelfmanagement
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 centrale zorgverlener ondersteunt de patiënt bij het bedenken van strategieën om de doelen te realiseren
en vol te houden en het leren bieden van weerstand aan frustraties.
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Individueel zorgplan
Het individueel zorgplan heeft als doel om de patiënt te ondersteunen in zijn zelfmanagement en is de uitkomst
van de gezamenlijke besluitvorming. Het bevat het liefst de volgende elementen:

de afgesproken doelen van de patiënt;

de genomen beslissingen voor het realiseren van deze doelen;

welke begeleiding de patiënt krijgt

hoe en wanneer gecontroleerd en bijgesteld;

wie uit het behandelteam van zorgverleners verantwoordelijk is voor het overeengekomen
behandelbeleid;

proceskenmerken: wie doet wat en wanneer;

concrete resultaten: risicoprofiel en afzonderlijke risicofactoren.
De centrale zorgverlener kan hiervoor gebruik maken van het formulier Individueel Zorgplan in bijlage 3 of het
boekje zoals het is uitgegeven door het platform Vitale Vaten5.

FASE 4. INTERVENTIES EN MEDICATIE
Leefstijlgerichte interventies
Aan alle patiënten worden leefstijladviezen gegeven om het risico op HVZ te verlagen. Hiertoe kan motiverende
gespreksvoering worden gebruikt ter ondersteuning en educatie. In bijlage 4: Nadere uitwerking (medische)
behandeling en streefwaarden, staat de uitgebreide weergave van de leefstijl gerichte interventies.
Voor onderdelen van leefstijlgerichte interventies kan worden samengewerkt binnen de keten met of
doorverwezen naar paramedici, met name fysiotherapeuten en diëtisten. Er zijn echter ook andere
mogelijkheden, zoals Stivoro voor stoppen met roken of eerstelijnspsychologen voor stressreductie.

Tabel 6. Leefstijl

DOEL

5

Roken

Bewegen

Voeding

Alcohol

Gewicht

Stress

Stoppen
met roken

Tenminste
5 dagen
per week
> 30
minuten
bewegen

Dieet
volgens
richtlijn
voeding
Hartstichting

Vrouw ≤ 2
EH / dag
Man ≤ 3
EH per
dag

BMI < 25
kg/m2
MO vrouw
< 80 cm
MO man <
94 cm.

Reductie

Zorgplan Vitale Vaten
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Beleid met medicatie
In tabel 7 staat weergegeven welke medicatie wordt voorgeschreven aan patiënten met een doorgemaakte
HVZ. Medicatie bestaat uit thrombocytenaggregatieremmers, antihypertensiva en cholesterolverlagers.
Algemeen:
Weeg bij een beperkte levensverwachting (bijv. invaliderend cerebraal infarct of intracerebrale bloeding) de
voordelen van preventieve behandeling af tegen de nadelen, zoals bijwerkingen, interacties en kosten van
geneesmiddelengebruik. De patiënt wordt betrokken bij de besluitvorming.
(zie verder bijlage 4: nadere uitwerking (medische) behandeling en streefwaarden)
Tabel 7. Medicatie

Verwijzing naar paramedici
Voor onderdelen van leefstijlgerichte interventies kan worden doorverwezen naar paramedici. Dit onderdeel is
in ontwikkeling.

Verwijzing naar tweede lijn
Het kan nodig zijn om patiënt te verwijzen naar de tweede lijn. De huisarts verwijst conform de vastgestelde
samenwerkingsafspraken. Zie de zorgpaden in bijlage 6:
- Angina Pectoris (AP) (ICPC code: K74);
- Acuut Myocard Infarct (AMI) (ICPC code: K75);
- Trans ischaemic Attack (TIA) (ICPC code: K89);
- Intracerebrale bloeding en cerebraal infarct (resp. ICPC code K90.02 en K90.03)
- Claudicatio Intermittens / Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) (ICPC code: K92.01);
- Aneurysma Aorta (AA) (ICPC code: K99.01).
Regionale verwijsafspraken met de tweede lijn zullen worden vast gelegd in regionale transmurale afspraken
(Zorgpaden HVZ). Deze afspraken worden opgesteld met de specialisten (internist, cardioloog, neuroloog en
vaatchirurg) uit de 2 regionale ziekenhuizen (Reinier de Graaf Gasthuis te Delft en Vlietlandziekenhuis in
Schiedam) en zijn momenteel nog in ontwikkeling.
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Terugverwijzing van tweede naar eerste lijn
Zoals beschreven bij ‘ Verwijzing naar de tweede lijn’ worden verwijs- en terugverwijs afspraken vastgelegd in
een RTA. Deze is nog in ontwikkeling. Vooralsnog zijn de volgende terugverwijsafspraken van kracht:
Patiënt wordt door de specialist terugverwezen naar de huisarts:
 Indien bloeddruk acceptabel stabiel is;
 Indien cholesterol acceptabel stabiel is;
 In stabiele fase na cerebraal infarct of intracerebrale bloeding;
 In terminale fase van na cerebraal infarct of intracerebrale bloeding (ook op verzoek patiënt);
 Na de analyse wat alleen in tweede lijn kon geschieden;
 In stabiele fase na acuut coronair syndroom;
Organisatie in de tweede lijn:
Vlietland Ziekenhuis:
Heeft een secundaire preventiepoli.
Reinier de Graaf Gasthuis:
Heeft zorgprogramma’s toegespitst op secundaire preventie. Voor de
cardiologie voor wat betreft coronair lijden. Dit loopt voor de patiënt tot
maximaal 2 jaar, waarna de patiënt terug verwezen wordt naar de huisarts.

Fase 5. Follow up
Follow-up, of het volgen van de gemaakte afspraken zoals vastgelegd in het individuele zorgplan, het resultaat
ervan, en het eventueel bijstellen van het zorgplan, is noodzakelijk voor het bereiken van een blijvend effect.
Het controleschema wordt individueel opgesteld, afhankelijk van het risicoprofiel, de co-morbiditeit en de
persoonlijke wensen. Via controle kan men het effect van de behandeling nagaan (gewichtsafname, toename
bewegen, stoppen met roken, verlaging bloeddruk en cholesterol), veranderingen in het risicoprofiel
vaststellen, veilig (medicatieveiligheid) en goed (therapietrouw) gebruik van medicijnen garanderen en
suboptimaal medicijngebruik door patiënten en/of zorgverleners signaleren.
Het controleschema wordt individueel opgesteld, afhankelijk van het risicoprofiel, de co-morbiditeit en de
persoonlijke wensen en hetgeen bepaald is in de NHG/CBO CVRM 2011/2012. Tijdens elk contact wordt
geïnformeerd naar het therapietrouw zijn. Voor alle patiënten geldt dat er na juiste instelling van de
medicamenteuze behandeling reguliere controle van het risicoprofiel moet plaats vinden.
Na instelling van de behandeling is jaarlijkse evaluatie van de therapie gewenst, waarbij tevens wordt nagegaan
of er veranderingen hebben plaatsgevonden in het risicoprofiel.
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Inrichten van het CVRM spreekuur
Inhoud van het CVRM consult
Het CVRM spreekuur kan ingedeeld worden in een aantal stappen:
Stappenplan CVRM spreekuur
Stappenplan
Stap 1
Patiënt heeft een HVZ doorgemaakt, is gesignaleerd en wordt opgeroepen (zie oproepbrief in
bijlage 1)
Stap 2

Eerste consult:
 De patiënt wordt door de huisarts en de POH gezien
 Het risicoprofiel van de patiënt wordt in kaart gebracht
 Anamnese: vragen over roken, voeding, alcoholgebruik, lichamelijke activiteit en
familieanamnese
 Het vermogen tot zelfmanagement wordt in kaart gebracht
 Verwijs naar de website www.thuisarts.nl voor NHG patiënten brieven
 De patiënt krijgt mee:
 Ingevuld laboratoriumformulier
 Korte vragenlijst (zie bijlage 2)
 Urine potje en sticker (als er ook sprake is van hypertensie en/of nierinsufficiëntie)

Stap 3

Vervolg consulten bij HA of POH:
 Volg de betreffende HVZ zorgpaden (zie bijlage 6)
 Bespreek bloeduitslagen
 Meet bloeddruk (2x) (zie bijlage 8)
 Meet lengte, gewicht en bepaal BMI. Middelomtrek bij een BMI>30
 Opmaken en bespreken risicoprofiel
 Samen met de patiënt opstellen van behandelvoorstel in individueel zorgplan
 De patiënt begeleiden conform het individuele zorgplan
 Voer eventueel aanvullend onderzoek uit (alleen op indicatie)
 Neem, indien nodig, telefonisch contact op met specialist, paramedici (dit is afhankelijk van
het consult. Voor de toekomst is de ZEL bezig om via het KIS een beveiligde communicatie
mogelijkheid te realiseren met een patiënten portaal)

Stap 4

Vul bij elk herhaalbezoek het risicoprofiel CVRM in volgens het registratieprotocol

Stap 5

Neem de patiënt op in de oproep-, controle-en follow up lijst (noteer wie de follow up afspreekt
en wie de oproep-, controle-en follow up lijst beheert)

Stap 6

Overleg structureel met alle betrokken medewerkers
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Controle frequentie
Initiële jaar:
In het initiële jaar is de consultfrequentie en begeleiding afhankelijk van de aandoening, de mate van ingesteld
zijn en het individueel zorgplan. Goed ingestelde patiënten komen 1 maal per jaar voor jaarcontrole op het HVZ
spreekuur.
De HA of POH vult het risicoprofiel volledig in en stelt aan de hand van het individueel zorgplan daar waar nodig
de leefstijladviezen en/of medicatie in. De POH doet in de regel de bijstelling van het leefstijladvies. Indien er
een ontregeling en medicatie-instelling nodig is, wordt de patiënt door de HA/POH opnieuw ingesteld.
Gemiddeld worden de patiënten in het eerste jaar 4 maal gezien; meestal om de 3 maanden.
Follow up jaren, stabiel ingestelde patiënt:
Na het eerste jaar (initiële jaar) vinden in de navolgende jaren (follow up jaren) controles plaats met een
controlefrequentie variërend van 1 maal tot 4 maal per jaar. Daarbij kan worden gesteld dat:




De controlefrequentie in overleg met de patiënt en de HA/POH wordt vastgesteld en afhankelijk is van
de gestelde behandeldoelen in het individueel zorgplan;
De HA de patiënt minimaal 1 maal per jaar zelf ziet;
1 maal per jaar een jaarcontrole plaats vindt waar op indicatie bloed- en urine onderzoek verricht
worden. Zie bijlage 5 Laboratorium en aanvullend bloedonderzoek.

Follow up jaren, instabiel ingestelde patiënt:
 De controlefrequentie wordt aan de hand van de ontregeling (tensie of lipiden) en het individueel
behandelplan bijgesteld;
 De POH of de huisarts begeleidt de patiënt bij het individueel behandelplan totdat de patiënt weer stabiel is
ingesteld.
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Taakverdeling en consultfrequentie
Tabel 8. Taakverdeling en consultfrequentie
HVZ patiënt

HA

POH DA

CVRM zorg initiële jaar
1. Individueel zorgplan opstellen

X

2. 3 maandelijkse controles door HA of POH

X

3. Bloedonderzoek interpreteren door HA of POH

X

X
X

4. Nabespreking HA-POH

X

X

Behandeling is ingesteld; follow up jaren
5. Jaarcontrole door HA of POH

X

1

20

1
1

10
20
2
2

X
6. Controlefrequentie op indicatie individueel zorgplan

Voorbeeld Voorbeeld
aantal
minuten
consulten per actie

X

1
1
1
1

10
20
10
20
2

1

2

7. Bloedonderzoek interpreteren door ha of POH

X

X
X

8. Nabespreking HA-POH

X

X

9. Follow up afspreken door HA, POH of DA

x

x

x

2

10. Follow up nazien en zo nodig actie door HA, POH of DA

x

x

x

5

11. Overleg met specialist door HA of POH

x

x

5

12. Overleg met paramedici door HA of POH

x

x

5

13. Telefonisch consult op indicatie door HA of POH

x

x

10

14. Metingen CVRM spreekuur door HA, POH of DA

x

x
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x

Afhankelijk
van de
meting

Bijlagen Formulieren en andere hulpmiddelen
Ten behoeve van het consult kan de huisarts gebruik maken van standaard formulieren, protocollen en andere
uitwerkingen. Deze documentatie staat in de hierna volgende bijlagen:
-

Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage 7

Voorbeeld oproepbrieven
Vragenlijst CVRM spreekuur
Individueel Zorgplan
Nadere uitwerking (medisch) behandeling en streefwaarden
Laboratorium- en aanvullend onderzoek
Zorgpaden HVZ
Validaties
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Bijlage 1 Voorbeelden oproepbrieven
Variant 1: Praktijk neemt binnen twee weken contact op
Geachte [heer / mevrouw] [naam],
Bij u is in het verleden of recentelijk [een probleem met hart en/of vaten] [een risicofactor
voor hart- en vaatziekten] vastgesteld. Dit betekent dat u mogelijk een verhoogd risico heeft
om problemen te krijgen met uw hart of bloedvaten.
Om vast te stellen of het risico ook echt verhoogd is wil [de huisarts, ik] nagaan of er bij u nog
meer risicofactoren aanwezig zijn. [Hij / Zij / Ik] nodig[t] u daarom uit voor een speciaal
spreekuur. Dit spreekuur is opgezet voor mensen met risicofactoren voor problemen aan hart of
bloedvaten. Wij willen met dit spreekuur extra aandacht besteden aan het voorkomen van harten vaatziekten.
Wij bieden u aan om een risicoprofiel op te stellen om te kijken welke risicofactoren voor harten vaatziekten er bij u aanwezig zijn. We besteden ook aandacht aan leefstijl: gezonde voeding,
bewegen en stoppen met roken. Misschien kunt u door verandering van uw leefstijl het risico
verlagen. Daarbij kunnen wij u helpen.
Voor een afspraak op dit spreekuur, speciaal voor mensen met een risicofactor voor hart- en
vaatziekten, zullen wij binnen twee weken contact met u opnemen.
Indien er geen contact is gemaakt, kunt u zelf contact opnemen voor het maken van een
afspraak met [naam], [praktijkassistent / praktijkondersteuner], bereikbaar op
[telefoonnummer / e-mail].
Onze praktijkondersteuner [naam] voert dit spreekuur uit. [Hij / Zij] krijgt ondersteuning en
begeleiding van de huisarts. De praktijkondersteuner heeft voor deze taak een speciale
opleiding gevolgd.
Het is van belang om enkele bloedwaarden te weten bij het bespreken van het risico op hart- en
bloedvatproblemen in de toekomst. Daarom ontvangt u bij deze brief een
laboratoriumaanvraagformulier. Zou u drie tot vier werkdagen voordat u naar het spreekuur
komt nuchter bloed willen laten prikken? We verzoeken u ook om bij het laboratorium een
beetje urine af te geven. De uitslagen zijn dan bekend als uw eerste afspraak plaatsvindt.
Daarnaast willen we u vragen om bijgevoegde vragenlijst in te vullen en mee te nemen naar uw
afspraak.
Als u tussentijds klachten krijgt, is het natuurlijk niet de bedoeling dat u tot het volgende
spreekuur wacht. U kunt altijd een afspraak maken voor het gewone spreekuur.
Wanneer u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met [naam], [praktijkassistent /
praktijkondersteuner] op [telefoonnummer].
Met vriendelijke groet,
[Naam], huisarts
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Variant 2: Patiënt neemt zelf contact op
Geachte [heer / mevrouw] [naam],
Bij u is in het verleden of recentelijk [een probleem met hart en/of vaten] [een risicofactor
voor hart- en vaatziekten] vastgesteld. Dit betekent dat u mogelijk een verhoogd risico heeft
om problemen te krijgen met uw hart of bloedvaten.
Om vast te stellen of het risico ook echt verhoogd is wil [de huisarts, ik] nagaan of er bij u nog
meer risicofactoren aanwezig zijn. [Hij / Zij / Ik] nodig[t] u daarom uit voor een speciaal
spreekuur. Dit spreekuur is opgezet voor mensen met risicofactoren voor problemen aan hart of
bloedvaten. Wij willen met dit spreekuur extra aandacht besteden aan het voorkomen van harten vaatziekten.
Wij bieden u aan om een risicoprofiel op te stellen om te kijken welke risicofactoren voor harten vaatziekten er bij u aanwezig zijn. We besteden ook aandacht aan leefstijl: gezonde voeding,
bewegen en stoppen met roken. Misschien kunt u door verandering van uw leefstijl het risico
verlagen. Daarbij kunnen wij u helpen.
Voor het maken van een afspraak op dit spreekuur, speciaal voor mensen met een risicofactor
voor hart- en vaatziekten, kunt u contact opnemen met [naam], [praktijk assistent /
praktijkondersteuner] bereikbaar op [telefoonnummer / e-mail].
Onze praktijkondersteuner [naam] voert dit spreekuur uit. [Hij / Zij] krijgt ondersteuning en
begeleiding van de huisarts(en). De praktijkondersteuner heeft voor deze taak een speciale
opleiding gevolgd.
Het is van belang om enkele bloedwaarden te weten bij het bespreken van het risico op hart- en
bloedvatproblemen in de toekomst. Daarom ontvangt u bij deze brief een
laboratoriumaanvraagformulier. Zou u drie tot vier werkdagen voordat u naar het spreekuur
komt nuchter bloed willen laten prikken? We verzoeken u ook om bij het laboratorium een
beetje urine af te geven. De uitslagen zijn dan bekend als uw eerste afspraak plaatsvindt.
Daarnaast willen we u vragen om bijgevoegde vragenlijst in te vullen en mee te nemen naar uw
afspraak.
Als u tussentijds klachten krijgt, is het natuurlijk niet de bedoeling dat u tot het volgende
spreekuur wacht. U kunt altijd een afspraak maken voor het gewone spreekuur.
Wanneer u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met [naam], [praktijk assistent /
praktijkondersteuner] op [telefoonnummer].

Met vriendelijke groet,

31

[Naam], huisarts
Variant 3: Huisarts bepaalt datum/tijd
Geachte [heer / mevrouw] [naam],
Bij u is in het verleden of recentelijk [een probleem met hart en/of vaten] [een risicofactor
voor hart- en vaatziekten] vastgesteld. Dit betekent dat u mogelijk een verhoogd risico heeft
om problemen te krijgen met uw hart of bloedvaten.
Om vast te stellen of het risico ook echt verhoogd is wil [de huisarts, ik] nagaan of er bij u nog
meer risicofactoren aanwezig zijn. [Hij / Zij / Ik] nodig[t] u daarom uit voor een speciaal
spreekuur. Dit spreekuur is opgezet voor mensen met risicofactoren voor problemen aan hart of
bloedvaten. Wij willen met dit spreekuur extra aandacht besteden aan het voorkomen van harten vaatziekten.
Wij bieden u aan om een risicoprofiel op te stellen om te kijken welke risicofactoren voor harten vaatziekten er bij u aanwezig zijn. We besteden ook aandacht aan leefstijl: gezonde voeding,
bewegen en stoppen met roken. Misschien kunt u door verandering van uw leefstijl het risico
verlagen. Daarbij kunnen wij u helpen.
Het spreekuur, speciaal voor mensen met een risicofactor voor hart- en vaatziekten, wordt
gehouden op [dag(en)]. Ik nodig u op [datum, tijd] uit op dit spreekuur.
Onze praktijkondersteuner [naam] voert dit spreekuur uit. [Hij / Zij] krijgt ondersteuning en
begeleiding van de huisarts. De praktijkondersteuner heeft voor deze taak een speciale
opleiding gevolgd.
Het is van belang om enkele bloedwaarden te weten bij het bespreken van het risico op hart- en
bloedvatproblemen in de toekomst. Daarom ontvangt u bij deze brief een
laboratoriumaanvraagformulier. Zou u drie tot vier werkdagen voordat u naar het spreekuur
komt nuchter bloed willen laten prikken? We verzoeken u ook om bij het laboratorium een
beetje urine af te geven. De uitslagen zijn dan bekend als uw eerste afspraak plaatsvindt.
Daarnaast willen we u vragen om bijgevoegde vragenlijst in te vullen en mee te nemen naar uw
afspraak.
Als u tussentijds klachten krijgt, is het natuurlijk niet de bedoeling dat u tot het volgende
spreekuur wacht. U kunt altijd een afspraak maken voor het gewone spreekuur.
Wanneer u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met [naam], [praktijk assistent /
praktijkondersteuner] op [telefoonnummer].

Met vriendelijke groet,
[Naam], huisarts
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Bijlage 2 Vragenlijst CVRM spreekuur
Vragenlijst ter voorbereiding van een controlebezoek aan het spreekuur voor cardiovasculair
risicomanagement
U komt voor een controle op het spreekuur voor cardiovasculair risicomanagement.
Ter voorbereiding van dit consult verzoeken wij u om enkele vragen te beantwoorden. De
praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner weet dan welke onderwerpen voor u belangrijk zijn om te
bespreken.
1. Algemeen
Wat wilt u bij dit bezoek zeker bespreken?
2. Klachten
Heeft u klachten die u wilt bespreken?
Zo ja, welke?

 ja

 nee

 ja
 ja
 ja
 ja
 ja
 ja
 ja

 nee
 nee
 nee
 nee
 nee
 nee
 nee

 ja
 ja
 ja
 ja

 nee
 nee
 nee
 nee

4. Medicatie
Heeft u problemen met uw medicatie?
Zijn er medicijnen waar u problemen mee gehad heeft?

 ja
 ja

 nee
 nee

5.Leefstijl
Rookt u?
Zo ja, denkt u er wel eens over om te stoppen?
Heeft u het afgelopen jaar geprobeerd te stoppen met roken?

 ja
 ja
 ja

 nee
 nee
 nee

Heeft u het afgelopen jaar een dieet gevolgd?
Zou u iets aan uw voeding willen veranderen?
Heeft u vragen over uw voeding?
Zo ja, welke?

 ja
 ja
 ja

 nee
 nee
 nee

Gebruikt u weleens alcohol?
Zo ja, hoeveel

 ja

 nee

Heeft u last van:
- pijn op de borst?
- hartkloppingen?
- kortademigheid bij inspanning?
- moeheid bij inspanning?
- dikke enkels?
- pijn in de benen als u een eindje loopt?
Zo ja, zakt deze pijn weer als u even rust houdt? (‘Etalagebenen’)
3. Bewegen:
Bent u het afgelopen jaar minder gaan bewegen?
Bent u het afgelopen jaar meer gaan bewegen?
Zou u meer aan lichaamsbeweging willen doen?
Heeft u vragen over uw lichaamsbeweging?
Zo ja, welke?

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst. Gelieve deze ingevulde lijst mee te nemen naar het
spreekuur
33

Bijlage 3 Formulier individueel zorgplan

Behandelteam
Centrale zorgverlener
Functie:
Naam:
Te bereiken:

Functie:
Naam:
Te bereiken:

Functie:
Naam:
Te bereiken:

Functie:
Naam:
Te bereiken:

Functie:
Naam:
Te bereiken:

Functie:
Naam:
Te bereiken:

Functie:
Naam:
Te bereiken:

Functie:
Naam:
Te bereiken:

Aandachtsgebied

Doelen:

Datum:

probleem

Afspraak

datum

Uitvoerder
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Doel:

Coördinator Evaluatie

Datum:

Voorbeeld Individueel Zorgplan

Behandelteam
Centrale zorgverlener
Functie: POH
Naam: S. Smit
Te bereiken: 0174 - 544213

Functie: Diëtist
Naam: F. vat
Te bereiken:
06 - 7983667

Functie:
Naam:
Te bereiken:

Functie:
Naam:
Te bereiken:

Functie:
Fysiotherapeut
Naam: K. bloed
Te bereiken:
06- 5466876
Functie:
Naam:
Te bereiken:

Functie: huisarts
Naam: D. Hart
Te bereiken: 0174 - 544213

Aandachtsgebied

probleem

datum

Doel:

Bewegen

Door kniepijn niet
kunnen bewegen
10 kg aangekomen
afgelopen jaar

16-03-2014

Bewegen zonder
kniepijn
Stabilisatie gewicht

Voeding

16-03-2014

Doelen:

Datum:

Afspraak

Uitvoerder

Bewegen
zonder pijn
Stabilisatie
gewicht

23-032014
4-042014

Kniepijn
fysiotherapeut POH
onderzoek
Inventarisatie
diëtist
POH
voedingspatroon
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Functie:
Naam:
Te bereiken:

Coördinator Evaluatie
POH
POH

Datum:
17-052014
17-052014

Bijlage 4. Nadere uitwerking (medische) behandeling en streefwaarden
Streefwaarden
Met HVZ
RR systole

< 140 mmHg

RR diastole

< 90 mmHg

RR systole > 80 jaar

140 tot 150 mmHg

Totaal Cholesterol

< 4,5 mmol/l

LDL

< 2,5 mmol/l

Nuchter Glucose

< 6 mmol/l

Kalium

3.5-5.0 mmol/l

Creatinine

Man: 75-110 ymol/l
Vrouw: 60-100 ymol/l

eGFR (MDRD)

> 60 ml/min

BMI

< 25 kg/m2

BMI > 75 jaar

25-30 kg/m2

Middelomtrek vrouwen

< 80 cm

Middelomtrek mannen

< 94 cm

Niet medicamenteuze behandeling
Leefstijl gerichte adviezen
1. Stoppen met roken
Aan gemotiveerde patiënten wordt begeleiding aangeboden om te stoppen met roken. De centrale
zorgverlener kan dit doen of er wordt verwezen naar websites met achtergrondinformatie (zie evt.
Nederlandse Hartstichting).
Ook kan eventueel medicamenteuze ondersteuning worden gegeven.
Methoden om te stoppen met roken staan beschreven in de herziene richtlijn “Behandeling van
Tabaksverslaving” van het CBO uit 2009 en de NHG standaard ‘Stoppen met roken’.
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2. Gezonde voedingsgewoonten:






Beperk het gebruik van roomboter, harde margarines, vette vlees en melkproducten en tussendoortjes
(ook zoete);
Eet 2 porties (100-150 gram) vis per week, waarvan tenminste 1 portie vette vis;
Gebruik per dag 150-200 gram groente en 200 gram fruit;
Beperk het gebruik van zout tot maximaal 6 gram per dag. Praktisch betekent dit dat er wordt
geadviseerd om geen zout toe te voegen aan de voeding en voedingsmiddelen die veel zout bevatten te
vermijden.

De te motiveren patiënten kan men verwijzen naar een diëtiste.
3. Gezonde BMI






Zorg voor een BMI< 25 kg/m2, middelomtrek < 80 cm voor vrouwen en < 94 cm voor mannen;
Middelomtrek vrouw> 80 cm matig verhoogd, > 88cm ernstig verhoogd;
Middelomtrek man > 94 cm matig verhoogd, > 102 cm ernstig verhoogd;
Bij ouderen is de relatie tussen BMI en gezondheid niet zo eenduidig .

Voor een effectieve gewichtsreductie is zowel uitbreiding van lichamelijke activiteiten als aanpassing van het
voedingspatroon van belang. Bij overgewicht of obesitas kan een gestructureerde leefstijlinterventie
aangewezen zijn.
4. Matig alcoholgebruik




Beperk het gebruik van alcohol:
mannen maximaal 2 a 3 glazen per dag; vrouwen maximaal 1 a 2 glazen per dag.
Laat patiënt eventueel eigen alcoholgebruik in kaart brengen door registratie van alcoholgebruik.

5 . Goede lichamelijke activiteit

Beweeg voldoende. Bij voorkeur tenminste 5 dagen per week, 30 minuten per dag matig intensieve inspanning,
zoals fietsen, stevig wandelen, tuinieren enz.
Voldoende bewegen verlaagt de bloeddruk en LDL, verhoogt het HDL en daarmee ook het TC/HDL ratio. Voor
de te motiveren patiënten: verwijzing fysiotherapeut.
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6. Stress

Tracht stress te voorkomen, dan wel tijdig te herkennen en te reduceren. Bij stress kan overwogen worden om
gelijktijdig met de andere interventies een psychosociale interventie aan te bieden.

Stappenplan gestoord nuchtere glucose; nog geen Diabetes Mellitus
Stap 1
Stap 2

Stap 3
Duur:
30 min.

Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7
Stap 8
Stap 9
Stap 10

Er is sprake van een gestoorde glucosetolerantie
 Verwijs naar de website www.thuisarts.nl voor NHG patiëntenbrieven
Patiënt krijgt mee:
 Ingevuld laboratoriumformulier
 Korte vragenlijst (zie lijst)
 Urine potje en sticker (als er ook sprake is van hypertensie en/of nierinsufficiëntie)
Volgende consult bij POH/HA:
 Bespreken bloeduitslagen
 Meten bloeddruk (2x)
 Meten lengte, gewicht en bepalen BMI. Middelomtrek bij een BMI>30
 Anamnese vragen over roken, voeding, alcoholgebruik, lichamelijke activiteit en
familieanamnese
 Opmaken en bespreken risicoprofiel en risicoscore
 Opstellen behandelvoorstel
Valideer de diagnose gestoorde glucose tolerantie (zie validatie diagnose tabel)
Vul bij elk herhaalbezoek het risicoprofiel CVRM in volgens het registratieprotocol.
Begeleidt de patiënt aan de hand van het individueel zorgplan.
De patiënt wordt op de controle-en follow up lijst genoteerd en de follow up datum wordt
achter hoofdbehandelaar huisarts in het risicoprofiel ingevuld.
Na goede instelling komt de patiënt 1 maal per jaar voor jaarcontrole in zijn
geboortemaand
Er wordt direct een afspraak gemaakt of de patiënt maakt zelf een afspraak
Als de follow up datum verlopen is wordt de patiënt opgeroepen met brief

Indien een patiënt met een gestoorde glucose tolerantie een diabetes mellitus (DM) ontwikkelt ,wordt hij
opgenomen in het DM protocol en valt hij onder de keten-DBC DM.
In plaats van het risicoprofiel CVRM wordt nu het risicoprofiel DM ingevuld.
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Medicamenteuze behandeling
Algemeen
Afhankelijk van de soort HVZ die de patiënt heeft doorgemaakt, de hoogte van de systolische bloeddruk en de
LDL cholesterol-waarde wordt een behandeling gestart.
Daarnaast worden de voordelen van preventieve behandeling afgewogen tegen de nadelen, zoals bijwerkingen,
interacties en kosten van geneesmiddelgebruik. De patiënt wordt betrokken bij de besluitvorming.

Patiënten met HVZ

Thrombocytenaggregatieremmers
Aan alle patiënten met HVZ (muv patienten met een doorgemaakt bloedig CVA) die, op grond van comorbiditeit, zoals atriumfibrilleren of structurele hartafwijkingen, niet in aanmerkingen komen voor antistolling,
wordt Acetylsalicylzuur voorgeschreven. Bij overgevoeligheid voor Acetylsalicylzuur kan Clopidogrel worden
voorgeschreven.
Voor patiënten zonder HVZ is er onvoldoende bewijs om standaardbehandelingen met acetylsalicylzuur te
adviseren.
Trombocyten
aggregatieremmers

Altijd
HVZ patiënten

Antihypertensiva
Met de keus voor een antihypertensivum wordt vooral rekening gehouden met de co morbiditeit, de specifieke
kenmerken van de patiënt en voorgaande ervaringen van de patiënt met bloeddrukverlagende medicatie en
met potentiele bijwerkingen, interacties en contra-indicaties. Bij gelijkwaardige alternatieven moeten ook
kosten van het geneesmiddel bij de keuze worden betrokken.
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Antihypertensiva

SBD > 140 mm Hg
HVZ patiënten

Streefwaarden
Systolische bloeddruk < 140 mmHg
> 80 jaar Systolische bloeddruk 140-150 mmHg
Stappenplan hypertensie bij behandeling van ongecompliceerde essentiële hypertensie bij niet negroïde
patiënten, ouder dan 50 jaar (bron: CBO 2011)
Medicatie
Stap 1
Thiazidediureticum of Calciumantagonist
Stap 2
Voeg ACE-remmer of ARB (bij kriebelhoest) toe, bij voorkeur in combinatietablet
Stap 3
Combineer diureticum, ACE-remmer (of ARB bij kriebelhoest) en Calciumantagonist
Stap 4
Overweeg therapieresistente hypertensie
Voorkeursmedicatie bij specifiek klinische condities (Bron CBO 2011)
Klinische conditie
Voorkeursmedicatie (separaat of combinatie)
Jonge leeftijd (< 50 jaar)*
1.ACE-remmer (ARB bij kriebelhoest) 2. Toevoeging Bètablokker (als
verdragen) 3.Toevoeging Diureticum of Calciumantagonist
Oudere leeftijd (>70 jaar)
Diureticum, Calciumantagonist en/of ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB).
Keuze op basis van comorbiditeit en comedicatie
Chronisch, stabiel hartfalen** 1. ACE-remmer (ARB bij kriebelhoest), 2. toevoeging Diureticum, 3.
Toevoeging Betablokker
Chronische nierschade,
ACE-remmer (ARB bij kriebelhoest)
inclusief microalbuminurie
DM zonder microalbuminurie
1.Thiazide diureticum
2. toevoegen ACE-remmer (ARB bij kriebelhoest)
3. toevoegen Calciumantagonist
Atriumfibrilleren
Betablokker
Astma/COPD
Diureticum
Negroide afkomst
1. Calciumantagonist of Diureticum
2. Calciumantagonist en Diureticum
*In recentere Europese richtlijnen (ESC en NICE) wordt bij jongere leeftijd (<50 jaar) geen b-blokker meer
geadviseerd. In vergelijking met andere antihypertensiva lijken ze minder effectief en een ongunstiger
bijwerkingprofiel te hebben. Het valt te overwegen bij deze groep patienten stap 2 over te slaan.
** Als stap 4 valt bij deze groep patienten het toevoegen van een mineralocorticosteroid antagonist te
overwegen
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Stappenplan hypertensie
Stap 1

Stap 2

Stap 3
Duur:
30 min.

Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7
Stap 8
Stap 9
Stap 10
Stap 11

Bij verdenking op hypertensie wordt de bloeddruk 2x gemeten aan 2 armen met
tussenpoos van minimaal 15 seconden. Noteer de hoogste arm en meet voortaan aan deze
arm
 Verwijs naar de website www.thuisarts.nl voor NHG patiëntenbrieven
Patiënt krijgt mee:
 Ingevuld laboratoriumformulier
 Korte vragenlijst (zie lijst)
 Urine potje en sticker
Volgende consult bij POH/HA:
 Bespreken bloeduitslagen
 Meten bloeddruk (2x)
 Meten lengte, gewicht en bepalen BMI. Middelomtrek bij een BMI>30
 Anamnese vragen over roken, voeding, alcoholgebruik, lichamelijke activiteit en
familieanamnese
 Opmaken en bespreken risicoprofiel en risicoscore
 Opstellen behandelvoorstel
Valideer de diagnose hypertensie indien 2-3 maal een spreekuurmeting te hoog is
(zie validatie diagnose tabel)
Doe een thuismeting of een 24 uursmeting op indicatie
Vul bij elk herhaalbezoek het risicoprofiel CVRM in volgens het registratieprotocol
Begeleid de patiënt aan de hand van het individueel zorgplan
De patiënt wordt op de controle-en follow up lijst genoteerd en de follow up datum wordt
achter hoofdbehandelaar huisarts in het risicoprofiel ingevuld
Na goede instelling komt de patiënt 1 maal per jaar voor jaarcontrole in zijn
geboortemaand
Er wordt direct een afspraak gemaakt of de patiënt maakt zelf een afspraak
Als de follow up datum verlopen is wordt de patiënt opgeroepen met een brief

Medicatie controlebeleid hypertensie
Situatie

Procedure

Controle

Een nieuw
medicament is
gestart

Na 2 weken: de patiënt na 2 weken terug
laten komen om het recept te verlengen

Na 2 weken:
 Bloeddruk meten
 Bijwerkingen nagaan
 Recept verlengen
 Bij gebruik (thiazide) diuretica
en ACE remmers controle
creatinine en kalium
Tijdens 6 wekelijks controle nagaan:
 Bloeddruk

6 wekelijkse controle: de patiënt na
uiterlijk 6 weken terug laten komen voor
controle
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De dosering is
gewijzigd

Streefwaarde is
gehaald
Behandeling is
volledig ingesteld
(kwartaalcontroles
zijn afgerond)

Op indicatie
laboratoriumonderzoek
uitvoeren
De patiënt na uiterlijk 6 weken terug
Het volgende wordt nagegaan:
laten komen voor controle (6 wekelijkse
 Bloeddruk
controle)
 Op indicatie laboratorium
onderzoek uitvoeren
In een periode van 1 jaar de patiënt elk
Het volgende wordt nagegaan:
kwartaal terug laten komen voor controle  Bloeddruk
(kwartaalcontroles)
 Leefstijl
Patiënt wordt jaarlijks gecontroleerd in de Het volgende wordt nagegaan:
geboortemaand. Indien nodig wordt de
 Bloeddruk
jaarcontrole afgewisseld met tussentijdse  Leefstijl
controles
 Laboratorium onderzoek
 Eiwit in urine

Controlefrequentie Hypertensie:
 Tijdens instelling antihypertensieve therapie: twee- tot vierwekelijks tot instelling bereikt is.
 Na instelling van de bloeddruk: 1 maal per jaar.
 Bij ontregeling van de bloeddruk: op indicatie twee-tot vierwekelijks controle tot instelling bereikt is.

Cholesterolverlagers
Cholesterolverlagers

Altijd
HVZ patiënten

Streefwaarden
LDL < 2,5 mmol/l.
Momenteel worden de volgende aanwijzingen gegeven:
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Streefwaarde ≤
2,5 mmol /L

CVRM en Statine

HVZ

ja

Start
Simvastatine 40 mg

Prik LDL na
enkele weken
– 3 mnd

Prik op
indicatie CK,
ALAT*

Stel zonodig Rx
bij
(Ophogen dosis
of swtich
Statine)

Controleer
bijwerkingen

* Prik op indicatie CK, ALAT:
 Statine doseringen boven de standaard doseringen;
 Co medicatie/ medicatie die interactie kunnen geven;
 Klinische verdenking op toxiciteit/ spierschade;
 Belangrijk is de anamnese van de patiënt. Anamnestische factoren die kunnen wijzen op spierschade:
Spierpijnen, Spierzwakte en Cave: Onverklaarde spierpijn, spierkrampen evt. met malaise, koorts en
donkerbruine urine.
Statines en bijwerkingen:

CK en ALAT

Denk aan
interacties en
kosten

Klinische
verdenking
Myopathie

CK stijging > 5x
bovengrens
ALAT > 3x
bovengrens

Normalisatie
ALAT
Staak
Statine

Na evaluatie
spierpijn

Spierpijn
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Hervat
Statine in
lagere dosis
of
start andere
statine

Tabel Stappenplan Statinetherapie (Bron: CBO 2011)
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Bijwerking
of
Interactie

Start Simvastatine 40 mg/d (of lager indien geringe LDL-verhoging
Switch naar atorvastatine 20 of 40mg/d of rosuvastatine 10 of 20mg/d (dosering afhankelijk
van LDL verhoging)
Verhoog dosering atorvastatine tot maximaal 80mg/d of rosuvastatine tot maximaal 40mg/d
1.Staak of verlaag (tijdelijk) dosering statine. Bij verdenking toxiciteit of langdurige interactie:
controleer CK en transaminasen
2. Bij milde spierklachten zonder toxiciteit: evalueer klachten enkele weken na staken
3. Geen relatie met Statine: herstart Statine
Relatie met Statine: herstart evt. lagere dosering of switch naar Fluvastatine ≤ 40 mg/d,
Pravastatine ≤ 80 mg/d cq. Rosuvastatine ≤ 40 mg/d

Stappenplan hyperlipidemie
Stap 1
Stap 2

Stap 3
Duur:
30 min.

Stap 4
Stap 5
Stap 6
Stap 7
Stap 8
Stap 9
Stap 10

Patiënt gebruikt een cholesterolverlager en/of heeft een LDL> 2,5
 Verwijs naar de website www.thuisarts.nl voor NHG patiënten brieven
Patiënt krijgt mee:
 Ingevuld laboratoriumformulier
 Korte vragenlijst (zie bijlage 2)
 Urine potje en sticker (als er ook sprake is van hypertensie en/of nierinsufficiëntie)
Volgende consult bij POH/HA:
 Bespreken bloeduitslagen
 Meten bloeddruk (2x)
 Meten lengte, gewicht en bepalen BMI. Middelomtrek bij een BMI>30
 Anamnese vragen over roken, voeding, alcoholgebruik, lichamelijke activiteit en
familieanamnese
 Opmaken en bespreken risicoprofiel en risicoscore
 Opstellen behandelvoorstel
Valideer de diagnose hyperlipidemie (zie validatie diagnose tabel)
Vul bij elk herhaalbezoek het risicoprofiel CVRM in volgens het registratieprotocol
Begeleidt de patiënt aan de hand van het individueel zorgplan
De patiënt wordt op de controle-en follow up lijst genoteerd en de follow up datum wordt
achter hoofdbehandelaar huisarts in het risicoprofiel ingevuld
Na goede instelling komt de patiënt 1 maal per jaar voor jaarcontrole in zijn
geboortemaand
Er wordt direct een afspraak gemaakt of de patiënt maakt zelf een afspraak
Als de follow up datum verlopen is wordt de patiënt opgeroepen met brief
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Tabel: Medicatie controlebeleid hyperlipidemie
Situatie
Procedure

Controle

Een nieuw medicament De patiënt na uiterlijk 3 maanden terug
is gestart
laten komen voor controle (kwartaal
controle)




Lipidenspectrum (nuchter)
Bij klachten gericht laboratorium
onderzoek uitvoeren (ALAT en CK)

De dosering is
gewijzigd

De patiënt na uiterlijk 3 maanden terug
laten komen voor controle (kwartaal
controle)




Lipidenspectrum (nuchter)
Bij klachten gericht laboratorium
onderzoek uitvoeren (ALAT en CK)

De streefwaarde1 is
gehaald en de
behandeling is volledig
ingesteld

Patiënt wordt jaarlijks gecontroleerd
(jaarcontroles)
Let op: de jaarcontroles vinden plaats in
combinatie met de jaarlijkse CVRM
controles




1 maal per 3 jaar het LDL bepalen
Bij klachten gericht laboratorium
onderzoek uitvoeren

1of

de voor de patiënt maximaal haalbare waarde

Controlefrequentie hyperlipidemie:




Na start therapie uiterlijk na 3 maanden
Na aanpassing dosering uiterlijk na 3 maanden
Stabiel ingestelde patiënt jaarlijkse controle samen met de jaarlijkse CVRM controles
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Bijlage 5. Laboratorium en aanvullend onderzoek

Laboratoriumonderzoek voor bepalen van het risicoprofiel
Ten aanzien van het vetspectrum:






Totaal Cholesterol;
HDL-Cholesterol;
LDL-Cholesterol;6
Triglyceride;
Totaal Cholesterol/HDL-Cholesterol Ratio6

Overig
 Glucose;
 Creatinine;
Op indicatie
 eGFR (MDRD en/of Cockroft);
 Kalium;
 Urineonderzoek: (micro)albumine of albumine/creatinine ratio in een portie urine7

6

Het LDL voor de monitoring van de hyperlipidemie behandeling; indien de patiënt goed is ingesteld kan 1 maal per 3 jaar het LDL
worden bepaald. Advies van de werkgroep is om dit jaarlijks te doen. Totaal Cholesterol/HDL-Cholesterol ratio wordt gebruikt voor de
risicoschatting bij patiënten zónder HVZ;

7

Alleen bij patiënten met nierfunctiestoornissen, gebruik van diuretica of RAS remmers het kalium- en creatininegehalte jaarlijks
controleren. Bij patiënten met hypertensie ook het creatininegehalte en micro-albuminurie jaarlijks bepalen.
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Aanvullend diagnostisch onderzoek
Dit onderdeel is onderwerp van gesprek bij de ontwikkeling van de RTA CVRM met de specialisten en is nog in
ontwikkeling.
Op indicatie:
 ECG bij de huisarts
- Bij een onregelmatig ritme;
- Bij verdenking op atriumfibrillatie;
- Bij therapieresistente hypertensie
- Bij lang bestaande hypertensie en/of verdenking linker ventrikelhypertrofie;
- Bij verdenking op een acuut coronair syndroom.



Holter ECG of event recorder
- Bij verdenking op (paroxysmale) hartritmestoornissen (Atriumfibrillatie).



Ambulante of thuisbloeddrukmetingen
- Bij sterke variatie praktijkmetingen;
- Bij twijfel over de diagnose hypertensie of indicatie voor medicatie;
- Bij verdenking witte jassen hypertensie;
- Bij verdenking gemaskeerde hypertensie;
- Bij controle van de behandeling;
- Bij wens de patiënt tot zelfcontrole;
- Bij trachten therapietrouw te verbeteren.



24 uurs bloeddrukmeting kan een alternatief zijn voor ambulante of thuisbloeddrukmetingen.
- Bij beperkt ziekte-inzicht, obsessief meetgedrag en angst;
- Bij therapieresistentie, om pseudoresistentie uit te sluiten of aan te tonen;
- Bij verdenking op hypotensieve episodes, speciaal bij ouderen en diabeten.



Enkel / arm index:
- Bij klachten die kunnen passen bij claudicatio intermittens



Echocardiogram:
- Bij patiënten met hypertensie en afwijkingen in ECG

Linker ventrikelhypertrofie (LVH) is een onafhankelijke risicofactor voor HVZ. Echocardiografie is sensitiever dan
een ECG om LVH vast te stellen en het risico van HVZ te voorspellen.
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Bijlage 6. HVZ zorgpaden
Deze afzonderlijke zorgpaden beschrijven de aanvullende ziekte - specifieke behandel- en controle aspecten per
cardiovasculaire aandoening. Het gaat hierbij om de volgende aandoeningen:







Angina Pectoris (AP) (ICPC code: K74);
Acuut Myocard Infarct (AMI) (ICPC code: K75);
Trans ischaemic Attack (TIA) (ICPC code: K89);
Cerebro Vasculair Accident (CVA) (ICPC code: K90.03);
Claudicatio Intermittens / Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) (ICPC code: K92.01);
Aneurysma Aorta (AA) (ICPC code: K99.01).

Van elk beschreven ziektebeeld is het zorgpad opgebouwd met de volgende onderdelen:
1- Anamnese
2- Benodigd lichamelijk onderzoek
3- Niet-medicamenteuze behandeling
4- Initiële behandeling
5- Medicamenteuze behandeling
6- Vervolgcontroles
7- Consultatie en verwijzing 2e lijn
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Angina Pectoris
Angina Pectoris
1.Anamnese

2. Lichamelijk
onderzoek
3. Nietmedicamenteuze
behandeling

4. Initiële behandeling
5. Medicamenteuze
behandeling

6. Vervolgcontroles

7. Consultatie en
verwijzing 2e lijn

Type klachten:
Vraag naar:
 de aard van de pijn (drukkend, stekend)
 uitstraling naar arm(en), hals, kaken, rug, bovenbuik
 hoe vaak treden deze klachten op
 duur van de klachten
Provocerende momenten:
Vraag naar:
 het ontstaan van de klachten: pijn op de borst bij inspanning, emotie,
koude/warmte, of in rust
Alarm symptomen Acuut Coronair Syndroom (ACS):
Vraag naar:
 het optreden van de klachten: in rust of bij minimale inspanning
 of er sprake is van misselijkheid, zweten, angst, bleek gelaat, onrust?
 Het eerder hebben gehad van ischemische hart- of vaatziekten. Zo ja, herkent
patiënt huidige klachten?
 bloeddruk
 pols: frequentie en regelmaat
 verder volgens consultschema individueel zorgplan
 stoppen met roken
 beweeg- en voedingsadviezen
 alcohol maximaal 2 EH/dag
 bij BMI > 25 streven naar 10% gewichtsreductie
Verwijs naar de website www.thuisarts.nl voor NHG patiënten brieven
 zie medicamenteuze behandeling
aanvalsbehandeling:
 isosorbidedinitraat 5mg (sublinguaal), eventueel herhalen na 5 en 10
minuten. Waarschuw huisarts na 15 min bij aanhoudende klachten
onderhoudsbehandeling:
 1e keus: bètablokker
 2e keus: lang werkend nitraat
 3e keus: calciumantagonist
 Bij combinatietherapie bètablokker combineren met lang werkend nitraat
 overig: Acetylsalicylzuur en Statine (streefwaarde LDL < 2,5)
 wekelijks tot stabiele instelling: bespreek beloop klachten. inventariseer
alarmsymptomen
 Bij stabiele instelling op indicatie controle volgens consultschema individueel
zorgplan





Bij angineuze klachten die niet verdwijnen binnen 15 minuten na rust of na
Behandeling met nitraten > spoed
Bij instabiele AP zonder klachten in rust > binnen 24h
Bij angineuze klachten die ondanks combinatiebehandeling met 2 middelen
blijven bestaan en aanzienlijke beperkingen geven in het dagelijks leven
Bij Angina Pectoris patiënten met chronisch hartfalen
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Doorgemaakt Myocard Infarct
Doorgemaakt Myocard Infarct
1.Anamnese

2. Lichamelijk onderzoek

3. Niet- medicamenteuze
behandeling

4. Initiële behandeling

Vraag naar:
 klachten van angina pectoris ( zie Angina Pectoris)
aanwijzingen voor hartfalen:
Vraag naar:
 moeheid of kortademigheid in rust of bij inspanningen die eerder
goed verdragen werden?
 kortademigheid s ’nachts of bij plat liggen?
 oedeem van benen en/of enkels? Psychisch functioneren:
 is er sprake van angsten, depressieve klachten en gevolgen
hiervan voor het dagelijks functioneren, seksualiteit?
 Bloeddruk
 Pols, frequentie en regelmaat
 Verder volgens consultschema individueel zorgplan
 Stoppen met roken
 Beweeg/voedingsadviezen
 Alcohol maximaal 2 EH per dag
 Bij BMI >25 streven naar 10% gewichtsreductie in 6 maanden
 Verwijs naar de website www.thuisarts.nl voor NHG patiënten
brieven
 niet van toepassing, wordt door cardioloog gedaan

5. Medicamenteuze behandeling








6. Vervolgcontroles




7. Consultatie en verwijzing 2e lijn









Acetylsalicylzuur
Statine
Bètablokker
ACE- remmer
Lang werkend nitraat bij aanhoudend angineuze klachten
CA- antagonisten bij contra-indicatie bètablokker of niet behalen
behandeldoelen
Minimaal jaarlijks controle
Vragen naar klachten die kunnen wijzen op Acuut Coronair
Syndroom
Aandacht psychosociale problematiek
Verder volgens consultschema individueel zorgplan
Recidief Acuut Coronair Syndroom
(snelle) progressie klachten
Recidief angineuze klachten binnen enkele maanden na Acuut
Coronair Syndroom of Percutane Coronaire Interventie (PCI)
Na semi - recent Acuut Myocard Infarct (24h-5dgn) ter
beoordeling Linker Ventrikel functie, inspanningstolerantie en
restischaemie
Bij toeval ontdekt oud-infarct op ECG ter beoordeling Linker
Ventrikel-functie

50

Trans Ischaemic Attack (TIA)
Trans Ischaemic Attack (TIA)
1.Anamnese

2. Lichamelijk onderzoek

3. Niet- medicamenteuze
behandeling

4. Initiële behandeling

5. Medicamenteuze behandeling
6. Vervolgcontroles

7. Consultatie en verwijzing 2e lijn

Vraag naar:
 Waaruit de klachten van neurologische uitval bestonden
 Wanneer de klachten zijn begonnen
 Resterende uitval
 Gelijksoortige verschijnselen eerder opgetreden zijn
 Bloeddruk
 Pols, frequentie en regelmaat
 Verder volgens consultschema individueel zorgplan
Geef voorlichting over de aandoening:
 Leg uit dat de uitvalsverschijnselen veroorzaakt zijn doordat een
stukje hersenweefsel tijdelijk minder goed van bloed werd
voorzien. De herhalingskans kan met een kwart verkleind worden
door dagelijks Acetylsalicylzuur in te nemen. Ook stoppen met
roken, normalisering van de bloeddruk en de cholesterolspiegel
en beëindiging van overmatig alcoholgebruik verminderen de kans
op recidief.
Verwijs naar de website www.thuisarts.nl voor NHG patiënten
brieven
TIA zonder hartritmestoornissen:
 Acetylsalicylzuur, levenslang. Bij contra-indicaties Clopidogrel
 Dipyridamol 2x daags 200mg (indien geen sprake is van cardiale
emboliebron)
 of monotherapie: Clopidogrel 1x daags 75 mg
TIA met hartritmestoornissen:
 Cumarinederivaat (trombosedienst)
 NOAC
 zie initiële behandeling
 Statine en Antihypertensiva volgens schema zorgplan
 Minimaal jaarlijks controle
 Controles verder afhankelijk van overige risicofactoren op HVZ
 verder volgens consultschema individueel zorgplan
 Bij onvoldoende zekerheid omtrent diagnose
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Cerebraal infarct en intracerebrale bloeding
Cerebraal infarct en intracerebrale bloeding t.g.v arteriosclerose
1.Anamnese
Aandacht voor verzorgingsaspecten:
Vraag naar:
 Eventuele problemen met betrekking tot voedsel/vochtinname en
lichamelijke hygiëne
 Behoefte aan opvangmateriaal bij incontinentie
2. Lichamelijk onderzoek
 Bloeddruk
 Pols, frequentie en regelmaat
 Verder volgens consultschema individueel zorgplan
3. Niet- medicamenteuze
 Geef voorlichting over preventie van decubitus
behandeling
 Geef NHG patiënten brief CVA mee
 Wijs op het bestaan van patiëntenverenigingen voor CVA patiënten en
partners (Nederlandse CVA- vereniging: Samen Verder, p/a Stichting Hoofd
Hart en Vaten, Postbus 132, 3720 AC Bilthoven, tel (030) 659 46 50,
info.samenverder@shhv.nl , www.cva-samenverder.nl. Stichting Afasie
Nederland/Afasie Vereniging Nederland, Postbus 221, 6939 AE
Westervoort, tel (026) 351 25 12.)
 Verder conform zorgplan
 Verwijs naar de website www.thuisarts.nl voor NHG patiënten brieven
4. Initiële behandeling
 Door neuroloog / huisarts
5. Medicamenteuze
 Start medicatie: 1e twee weken Acetylsalicylzuur 160mg per dag, daarna 80
behandeling
mg per dag. Start Antihypertensiva niet eerder dan 2 weken na CVA
 Dipyridamol 2x daags 200mg (indien er geen sprake is van cardiale
emboliebron)
 Eventueel inschakelen thuiszorginstantie
 Vraag bij gebruik van cumarinederivaten naar de instelling door de
trombosedienst
 Conform adviezen zorgplan
 Statine met streefwaarde LDL<2,5.
 Geen specifiek stappenplan Antihypertensivum, anders dan beschreven in
zorgplan
6. Vervolgcontroles
 Contactfrequentie afhankelijk van de ernst van de situatie, dan wel op
verzoek van de patiënt of zijn / haar naaste / verzorgende
 Controle functioneel herstel na 3 en 6 maanden
 Driemaandelijks controle
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7. Consultatie en
verwijzing 2e lijn











Bij recidief en mogelijk indicatie voor Trombolyse of opname Stroke – Unit
Bij recidief uitvalsverschijnselen en complicaties, zoals epileptische
insulten: naar de neuroloog.
Bij beperkingen in het somatisch of maatschappelijk functioneren: naar de
revalidatiearts.
Bij problemen met re-integratie in het arbeidsproces: naar de bedrijfsarts.
Bij onduidelijkheid over het bestaan en de aard van cognitieve stoornissen
en/of emotionele gedragsstoornissen: naar de neuropsycholoog.
Bij een kwetsbare oudere met complexe problematiek: naar de specialist
ouderengeneeskunde.
Bij taal-, spraak- en/of slikproblemen: naar de logopedist.
Bij mobiliteitsproblemen: naar de fysiotherapeut.
Bij beperkingen in ADL-verrichtingen en huishoudelijke verrichtingen en
noodzaak tot aanpassingen in de thuissituatie: naar de ergotherapeut.
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Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV)
Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV)
1.Anamnese
Vraag naar:
 Pijn en andere sensaties (ook temperatuurverschillen) die optreden bij
inspanning en verminderen in rust
 Maximale loopafstand ( > of < 100meter)
 Rustpijn en nachtelijke pijn
 Afwijkingen van huid of nagels van de voeten
 De duur van de klachten en de snelheid van progressie
 Kwaliteit van leven
 Beperkingen van lichamelijke (ook seksuele) activiteiten of werk
2. Lichamelijk onderzoek
 Let op (dreigende) huiddefecten, drukplekken, beharing voeten en
onderbenen
 Bepaal huidtemperatuur voeten en onderbenen
 Palpatie pulsaties Arteria Tibialis Posterior, Arteria Dorsalis Pedis, Arteria
Femoralis
 Bloeddruk
 Pols, frequentie en regelmaat
 Verder volgens consultschema individueel zorgplan
3. Niet- medicamenteuze
 Looptraining
behandeling
 Stoppen met roken
 Algemene voorlichting leefregels
Verwijs naar de website www.thuisarts.nl voor NHG patiënten brieven
4. Initiële behandeling



Zie medicamenteuze behandeling

5. Medicamenteuze
behandeling




Acetylsalicylzuur
Statine

6. Vervolgcontroles





7. Consultatie en
verwijzing 2e lijn



Eerste 3 maanden iedere maand
Vervolgens 3 maandelijks gedurende het eerste jaar
Bij stabiel blijven klachten en adequate instelling overige risicofactoren
volgens consultschema individueel Zorgplan
Verwijs bij vermoeden van acute ischemie met spoed voor ont stolling en
eventuele directe re vascularisatie.
Verwijs bij vermoeden van chronisch obstructief arterieel
vaatlijdenafhankelijk van lokale omstandigheden naar een multidisciplinair
vaatteam of naar een vaatchirurg:
als een bepaling van EAI niet in eigen beheer kan worden uitgevoerd;
bij een gemiddelde EAI van 0,9 tot en met 1,0 en twijfel over de diagnose;
bij diabetes mellitus en een vermoeden van chronisch obstructief arterieel
vaatlijden;
bij snelle progressie van de klachten;
bij blijvende klachten ondanks gesuperviseerde looptraining na 6 maanden;
bij kritieke ischemie voor aanvullend onderzoek en zo nodig invasieve
behandeling.



-
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Aneurysma Aorta Abdominalis (AAA)
Aneurysma Aorta Abdominalis (AAA)
1.Anamnese
 N.V.T.
2. Lichamelijk onderzoek




Specifiek lichamelijk onderzoek naar AAA wordt niet aanbevolen
verder volgens consultschema zorgplan

3. Niet- medicamenteuze
behandeling






stoppen met roken
leefstijladviezen volgens zorgplan
Verwijs naar de website www.thuisarts.nl voor NHG patiënten brieven
Acuut door specialist en zie medicamenteuze behandeling

4. Initiële behandeling
5. Medicamenteuze
behandeling
6. Vervolgcontroles

7. Consultatie en
verwijzing 2e lijn

 Acetylsalicylzuur
 Statine
 Antihypertensivum bij een bloeddruk > 140 systolisch
Volgens richtlijn AAA Heelkunde 2009:
 3-jaarlijks echo bij diameter < 40mm
 Jaarlijks echo bij diameter 40 - 50mm
 Drie maandelijks echo bij diameter > 50mm
 In principe operatie indicatie bij diameter > 55mm (bij vrouwen > 50mm)
 Screening 1ste graad familieleden valt te overwegen (vanaf ≥ 65 jaar)
 Bij vermoeden AAA verwijzing voor echo diameter aorta.
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Bijlage 7. Validaties
Hypertensie

Perifeer arterieel vaatlijden

Overgewicht

Afkortingen: SBD=Systolische bloeddruk, EAI=Enkel arm index, PAV=Perifeer Arterieel Vaatlijden, BMI=Body
Mass Index
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Gestoorde glucose tolerantie en Diabetes Mellitus

Hyperlipidemie

Nierfunctiestoornis

Afkortingen: N=nuchter, NN=niet nuchter, TC=Totaal Cholesterol, eGFR=glomerulaire filtratiesnelheid
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