Medicom voorbereiding van de selectie voor sec. preventie HVZ (CVR)
De ZEL adviseert selectie van de ketengroepen op basis van Hoofdbehandelaar: Huisarts. Dit
is voor Diabetes en COPD gemakkelijker en al een tijd in gebruik. Voor de Keten CVR-groep
is dat echter anders. Het gaat voor de ketenzorg enkel om de groep patiënten die de huisarts
begeleidt voor secundaire preventie. Zou je enkel selecteren op ‘Hoofdbehandelaar CVR:
Huisarts’ is er een grote kans op vervuiling.

De Medicom zorgprotocollen voor CVR maken geen onderscheid tussen primaire en
secundaire preventie. De protocollen voor controle Diabetes en CVR zijn recent ineen
gevlochten. Dit nodigt uit om tijdens een controle van iemand met alleen hypertensie (primaire
preventie) of bij een diabeet met hypertensie (andere keten), ook de ‘Hoofdbehandelaar CVR:
Huisarts’ aan te vinken.
Gevolgen:

- een grote overlap met de Diabetes patiëntengroep
- een groot aantal primaire preventie CVR patiënten tussen de secundaire preventie CVR.

Via de Q-module kunt u op deze CVR groep nog een selectie draaien met ICPC T90.00, T90.01
en T90.02. Zo vindt u de overlap met patiënten met DM (CVR+DM-bestand). Deze vallen buiten
de secundaire CVR-groep. U moet ze uit de selectie voor CVR verwijderen, door via de Qmodule
het CVR+DM-bestandje af te trekken van het eerder gevonden CVP-bestand. Nu heb je de
zuivere secundaire preventie groep voor CVR.

Dit bestand kan worden gebruikt voor het aanmaken van de declaratiebestanden voor de ZEL
(handleiding declaratiegegevens voor ZEL), tot het KIS volledig operationeel is en de declaraties
centraal via de ZEL gaan lopen.
----------------------------------------------------------------------------------------------Het is handig om de dossiers van de patiënten uit het CVR+DM-bestand een keer goed na te
lopen: dan kun je ook meteen de Hoofdbehandelaar CVR: Huisarts handmatig te verwijderen via
F6. Dan hoef je deze niet elke keer bij een declaratieronde te verwijderen.
Het loont de moeite om via de Q-module eens een selectie te draaien op het volledige
patiëntenbestand van de praktijk op de ICPC’s: K74.00, K74.02, K75.00, K76.00, K76.01, K76.02,
K89.00, K90.02, K90.03, K92.01, K99.01.
Haal via de Q-module van het nu gevonden bestand je zuivere DM-bestand er vanaf.
Haal daarna via de Q-module je zuivere CVR-bestand er vanaf.
U houdt nu de groep over die wel secundaire preventie verdient, maar niet de Huisarts als
Hoofdbehandelaar CVR heeft.
Het kan betekenen dat deze patiënten:

- of bij de specialist onder behandeling zijn (dan Hoofdbehandelaar CVR: Specialist invullen)
- of niet recent (binnen 12 maanden) zijn aangevinkt voor Hoofdbehandelaar CVR: Huisarts
- of nog niet voor in de ketenzorg CVR in kaart zijn gebracht.
Door deze groep na te lopen, kunt u de selectie voor CVR ketenzorg completeren.

