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2 Inleiding
De zorggroep Beter in Bommelerwaard (beschreven in dit document als Zorggroep BIB) wil met dit
zorgprogramma de kwaliteit van zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten en patiënten met een
verhoogd risico op het ontwikkelen ervan, optimaliseren.
Dit zorgprogramma is gemaakt door Zorggroep Chronos gebaseerd en op de NHG standaard CVRM
2019 (tweede herziening) tevens gepubliceerd als multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair
risicomanagement. Werkgroep CVRM van Zorggroep Beter in Bommelerwaard heeft een aantal
zaken aangepast naar de werkwijze van Zorggroep BIB.
Kort na publicatie van de oude richtlijn CVRM uit 2012 kwam de nieuwe richtlijn van de European
Society of Cardiologie (ESC) uit, waar andere streefwaarden in stonden, waardoor er in Nederland
geen eenduidig beleid meer was.
De werkgroep van de richtlijn CVRM 2018 heeft daarom besloten om eveneens aan te sluiten bij de
ESC richtlijn uit 2016 en deze als basis te gebruiken (zie ook “European Guidelines on Cardiovascular
Disease Prevention in Clinical Practice”,Piepoli et al. 2016).
Ook Zorggroep BIB conformeert zich aan deze nieuwe richtlijn omdat wij vanuit de eerste lijn optimale
zorg willen verlenen aan patiënten met een verhoogd risico op het krijgen van een hart- en vaatziekte.
In dit zorgprogramma wordt beschreven waar deze zorg uit bestaat, hoe deze zal worden verleend,
wat de bijdrage is van de verschillende zorgverleners en welke afspraken over samenwerking zijn
gemaakt. Verder wordt ingegaan op registratie, kwaliteitsverbetering, zelfmanagement en het
individueel zorgplan.
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3 Doelgroep CVRM

Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) staat voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van
risicofactoren voor hart- en vaatziekten (HVZ) inclusief leefstijladviezen en begeleiding van patiënten
met een verhoogd risico op ziekte of sterfte door HVZ.
Met HVZ worden door atherosclerotische en -trombotische processen veroorzaakte hart- en
vaatziekten met klinische manifestaties bedoeld zoals myocardinfarct, angina pectoris, CVA, TIA,
aneurysma aortae en perifeer arterieel vaatlijden. Deze patiënten dienen gevolgd te worden met als
doel het voorkomen van verdere schade en verminderen van de kans op een recidief, secundaire
preventie.
De andere groep betreft personen die in aanmerking komen voor primaire preventie door het
verminderen van de kans op het krijgen van een HVZ.
In de nieuwste richtlijn worden de termen primaire en secundaire preventie niet meer expliciet
genoemd, maar wordt meer gesproken over laag, matig, hoog en zeer hoog risico.
In dit zorgprogramma wordt nu ook meer rekening gehouden met het (zeer) hoge risico op een harten vaatziekte bij patiënten met nierschade en/of DM. De verdere begeleiding van DM patiënten valt
echter in het zorgprogramma DM type II.
Ook het beleid bij (kwetsbare) ouderen krijgt meer aandacht in deze nieuwe richtlijn.
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4 Doelstelling
Het doel van dit zorgprogramma van Zorggroep BIB is tweeledig:
–

Voor de patiënt het leren omgaan met zijn hart- en vaatziekte en/of de risicofactoren en
tegelijkertijd behoud van een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven.

–

Door goede zorgverlening voorkoming of uitstel van complicaties en/of verergering van een
hart- en vaatziekte.

Taken zorgverlener vanuit patiënten-perspectief:

•
•
•
•
•
•

Patiëntgerichte CVRM-zorg, die is afgestemd op de voorkeuren, mogelijkheden en behoeften
van de individuele patiënt (maatwerk)
Stimuleren van zelfmanagement door de patiënt
Beschikbaar stellen van individueel zorgplan (begeleiden bij het formuleren en behalen van
gezondheidsdoelen)
De patiënt moet van informatie worden voorzien om zelf weloverwogen keuzes over de zorg
te kunnen maken; de zorgverlener heeft hierbij een coachende rol
Regelmatig feedback over behaalde resultaten (gewicht, bloeddruk, cholesterol, leefstijl,
beweegadvies)
Informatieverstrekking over de verschillende (nieuwe)mogelijkheden van behandeling en
begeleiding

Effectieve zorg door de zorgverlener:

•
•
•
•
•
•
•

CVRM zorg volgens de nieuwe standaard CVRM 2019
Periodieke evaluatie of de behandeling en begeleiding effectief is
Juiste registratie in het HIS (ICPC-codes, hoofdbehandelaar, contraindicaties etc)
Opsporen van patiënten met een (zeer) hoog risico op HVZ
Het leveren van optimale zorg waarmee (hernieuwd) optreden van een HVZ wordt voorkomen
Uniforme en adequate aanpak met goede samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn
Het leveren van de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment

Zorggroep Beter in Bommelerwaard wil deze kwaliteitsslag borgen middels:
Nascholing
Jaarlijks vinden inhoudelijke nascholingsavonden plaats over het CVRM zorgprogramma, hartfalen,
en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van hart- en vaatziekten. Bij de scholingen wordt gebruik
gemaakt van de expertise van de kaderarts HVZ.
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Monitoring kwaliteitsindicatoren
Vier keer per jaar verzamelt BIB de data met betrekking tot de kwaliteitsindicatoren van alle
deelnemende praktijken. Hiervoor maakt BIB gebruik van VIP Calculus. BIB conformeert zich daarbij
aan de indicatoren die op landelijk niveau (NHG/InEen) zijn afgesproken.
Benchmarking
Met de verzamelde data zal Zorggroep BIB jaarlijks een benchmarking uitvoeren, zowel op
groepsniveau als op praktijkniveau. Bib zal de cijfers op groepsniveau aanbieden aan de zorginkoper
en gebruiken voor een workshop praktijkvariatie. Op praktijkniveau vindt terugkoppeling plaats door
d.m.v .praktijkbezoeken. Ten behoeve van de Landelijke Benchmark biedt BIB haar data jaarlijks aan
InEen.
Terugkoppeling praktijken
N.a.v. de meting en benchmarking zullen praktijken minimaal één keer per jaar een terugkoppeling
ontvangen. Aan praktijken die onder de vastgestelde norm presteren zal ondersteuning op maat
aangeboden worden door de kwaliteitscoördinator en/of kaderhuisarts. Met deze praktijken maakt
BIB afspraken m.b.t. verbetering en evaluatie van de uitkomsten.
Consultaties kaderhuisarts
Voor de huisartsen en praktijkondersteuners bestaat de mogelijkheid om op individueel patiëntenniveau de kaderhuisarts te consulteren. De casus wordt aan de kaderarts voorgelegd via het beveiligd
communicatiesysteem binnen VIP live; de hulpvraag wordt binnen enkele dagen beantwoord.
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5 Wijzigingen t.o.v. zorgprogramma 2014
Naar aanleiding van het uitkomen van de nieuwe multidisciplinaire richtlijn CVRM 2019 zijn een aantal
grote wijzigingen doorgevoerd:
•
•

•

•

•

•

•
•
•

Er is een nieuwe indeling van risicocategorieën in zeer hoog risico (≥ 10%), hoog risico (≥ 5% en <
10%) en laag tot matig verhoogd risico (< 5%) op sterfte door hart- en vaatziekten in tien jaar.
Een deel van de patiënten valt op basis van hun risicoprofiel al direct in een van de
risicocategorieën, zonder dat hun risico kwantitatief (met de SCORE-tabel) geschat hoeft te
worden. Dit geldt onder meer voor patiënten met reeds bestaande hart- en vaatziekten, patiënten
met diabetes mellitus (DM), matige en ernstige chronische nierschade en personen met een
ernstig verhoogde enkele risicofactor (totaal cholesterol (TC) >8 mmol/l of bloeddruk ≥ 180
mmHg).
De SCORE-tabel wordt alleen gebruikt voor personen die niet automatisch in één van de
risicocategorieën kunnen worden ingedeeld. Bij deze personen wordt voor het kwantitatief
schatten van het risico, net als in de voorgaande versie van de richtlijn, de SCORE-tabel gebruikt.
De SCORE-tabel is gewijzigd:
o In de SCORE-tabel staan de sterfterisico’s centraal. Deze zijn nu leidend bij het bepalen van de
risicocategorie. De risico’s op ziekte plus sterfte zijn uitgedrukt in een onder- en bovengrens
(afhankelijk van de ziektebeelden die geïncludeerd worden) en zijn vooral nuttig in de
communicatie met patiënten.
o De SCORE-tabel geeft cijfers voor 45-, 50-, 55-, 60- en 65-jarigen. Voor de categorie 40-45 en
de categorie 65-70 jaar is het risico niet meer kwantitatief af te leiden uit de tabel 2. De
risicoschatting voor 70-jarigen is niet meer opgenomen in de risicotabel, omdat het
merendeel een zeer hoog risico ≥ 10% heeft.
o Voor de TC-HDL-ratio is de spreiding in de SCORE-tabel vergroot van 4-8 naar 3-8.
o De specifieke aanbevelingen voor patiënten met reumatoïde artritis (RA) en DM zijn
veranderd. Voorheen werd voor deze patiënten eerst vijftien jaar opgeteld bij de leeftijd en
dan het risico berekend, nu wordt voor patiënten met RA het resultaat uit een SCOREschatting met 1,5 vermenigvuldigd. Patiënten met DM vallen direct in een risicocategorie.
o Met de huidige SCORE-tabel vallen sommige patiënten in een minder ernstige risicocategorie
dan in de vorige versie
Er is meer aandacht voor de rol van psychosociale factoren bij het risico op hart- en vaatziekten.
Het wordt aanbevolen om tijdens het opstellen van een risicoprofiel ook te screenen op
psychosociale risicofactoren. Deze factoren kunnen het risico verhogen en zijn ook relevant voor
leefstijladviezen en therapietrouw.
De criteria voor een belaste familieanamnese zijn gewijzigd. Een belaste familieanamnese voor
hart- en vaatziekten wordt nu gedefinieerd als een fatale of niet-fatale hart- en vaatziekte in een
eerstegraads mannelijk familielid van 55 jaar of jonger of een eerstegraads vrouwelijk familielid
van 65 jaar of jonger.
Voor het diagnosticeren van een verhoogde bloeddruk wordt altijd een ambulante meting
geadviseerd. Hiervoor is de 24-uursbloeddrukmeting de eerste keus en de geprotocolleerde
thuismeting tweede keus. Indien die niet haalbaar zijn, kunt u een 30 minutenbloeddrukmeting op
de praktijk overwegen.
Het lipidenspectrum en de glucose hoeft u niet meer nuchter te laten bepalen.
Voor de risicoschatting bepaalt u naast de eGFR ook de albumine-creatinineratio (ACR) in urine.
De risico verhogende factoren zijn gewijzigd. Een positieve familieanamnese, aanwezigheid van
psychosociale risicofactoren en een hoge of juist lage coronaire arteriële calcium (CAC) score
(alleen indien deze eerder door een medisch specialist bepaald is) kunnen, indien het geschatte
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•
•
•
•

•

risico dichtbij een behandelgrens ligt, doorslaggevend zijn om te reclassificeren, waarbij de patiënt
in een andere risicocategorie terecht kan komen.
Bij het bepalen van het beleid is er aandacht voor de invloed van de leeftijd, kwetsbaarheid en
bestaande morbiditeit.
De streefwaarde voor de bloeddruk is gewijzigd: in het algemeen is de streefwaarde < 140 mmHg
bij personen ≤ 70 jaar en < 150 mmHg bij personen ouder dan ongeveer 70 jaar.
De streefwaarde voor LDL-cholesterol is gewijzigd en is afhankelijk van de risicocategorie,
bestaande morbiditeit en leeftijd.
De aanbevelingen voor de behandeling met antihypertensiva zijn gewijzigd. Er is niet meer een
lichte voorkeur voor diuretica bij de behandeling van een verhoogde bloeddruk. Alle groepen
antihypertensiva zijn even effectief in het verlagen van bloeddruk.
De indicaties voor het starten dan wel staken van lipidenverlagende medicatie bij personen ouder
dan 70 jaar zijn verduidelijkt. Daarbij worden kwetsbare en niet-kwetsbare ouderen
onderscheiden. Bij kwetsbare ouderen zonder hart- en vaatziekten is verlaging van het LDLcholesterol niet aanbevolen.
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6 Registratie
6.1

ICPC code

Bij patiënten wordt de ICPC code overeenkomstig de aanwezige aandoening aangemaakt.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

U 99.01 Matig of ernstige chronische nierschade
K74 angina pectoris (incl subcategorieen instabiele AP en stabiele AP)
K75 acuut myocardinfarct
K76 ischemische hartziekte (IHZ)
K76.01 Coronairsclerose
K76.02 myocardinfarct (> 4 weken geleden)
K77 Hartfalen
K89 Retinalis trombose (zien we als TIA)
K89 TIA
K90.02 Intracerebrale bloeding
K90.03 Cerebraal infarct
K91 atherosclerose3
K92.01 PAV/ claudicatio intermittens – K99.01 Aneurysma aortae
K86 Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging
K87 Hypertensie met orgaanbeschadiging
T93 Vetstofwisselingsstoornis

6.2

Het NHG advies voor uniforme registratie

Het NHG heeft een advies uitgebracht hoe op uniforme wijze in het HIS te registreren. Dit advies
wordt hieronder beschreven. Geadviseerd wordt dit advies te volgen.
Bij een persoon zonder DM of HVZ of hypertensie of hypercholesterolemie:

•
•
•
•
•
•

•

•

Maak een CVRM episode aan voor preventieve en groepsgerichte zorg.
Codeer deze CVRM episode met de code uit de verrichtingen component van de ICPC: “Andere
preventieve verrichting tr. Circulatorius (K49)”.
Registreer de CVRM handelingen en activiteiten in de desbetreffende episode.
Leg met de diagnostische bepaling ‘hoofdbehandelaar CVRM’ vast wie de hoofdbehandelaar is.
Leg met de diagnostische bepaling ‘Risico HVZ volgens CVRM’ het risico vast. Alle risicocategorieën
worden verder in deze episode vervolgd.
Indien na risico-inventarisatie sprake is van een verhoogd risico met hypertensie of
hypercholesterolemie, hernoem de K49 met respectievelijk K86.01 essentiële hypertensie zonder
orgaanbeschadiging en T93.01 Hypercholesterolemie.
Indien een persoon ondanks alle preventie in de loop van de tijd een DM type 2 of een HVZ
ontwikkelt, hernoem de K49 episode met respectievelijk T90.02 Diabetes mellitus type 2 of een
van de relevante codes voor HVZ.
Blijf de CVRM handelingen en activiteiten in dezelfde episode registreren.
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Bij een persoon met reeds een episode hypertensie, hypercholesterolemie, DM of HVZ

•
•
•
•

Maak geen nieuwe CVRM episode aan, maar voeg aan de bestaande episodetitel “CVRM” toe.
Bij diabetes patiënten kan dit eventueel achterwege blijven, omdat bij deze patiënten structureel
het CVRM protocol moet worden gevolgd.
Registreer de CVRM handelingen en activiteiten in de desbetreffende episode.
Leg met de diagnostische bepaling “hoofdbehandelaar CVRM” vast wie de hoofdbehandelaar is.

6.3
•
•
•
•

Meerdere episodes tegelijk

Indien geen DM aanwezig is kies uit één van de relevante episodes, verander de ICPC-code van de
episode niet en voeg aan de episodetitel “CVRM” toe.
Registreer de CVRM handelingen en activiteiten in de desbetreffende episode.
Leg met de diagnostische bepaling ‘hoofdbehandelaar CVRM’ vast wie de hoofdbehandelaar is.
Indien eerst een HVZ en pas later DM optreedt, wordt de CVRM registratie verplaatst naar de DM
episode. Vergeet niet om de CVRM aanduiding uit de titel van de HVZ episode te verwijderen.
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7 Voorwaarden aan de huisartsenpraktijken voor goede
CVRM-zorg en taakverdeling:
De zorgverleners binnen de huisartsenpraktijk
•
•
•
•
•
•
•
•

Verlenen CVRM-zorg volgens de NHG-standaard M84 CVRM 2019
Beschikken over de noodzakelijke kennis en competentie om goede zorg te kunnen leveren
Volgen regelmatig nascholing om deze kennis op peil te houden
Volgen de regionale samenwerkingsafspraken met betrekking tot verwijzing en consultatie
Werken met een generalistische POH die goed geschoold is op het gebied van CVRM
Hebben een huisarts beschikbaar voor consultatie door de POH
Organiseren structureel overleg tussen POH en huisarts
Kunnen een ECG laten maken in de praktijk of een eerstelijns diagnostisch centrum

De POH:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Legt belang van opstellen van risicoprofiel uit.
Meet RR, gewicht, lengte en bepaalt BMI.
Vraagt naar roken voedingspatroon, alcoholgebruik, lichamelijke activiteit, familieanamnese.
Bespreekt de laboratoriumuitslagen.
Vult het CVRP in en bepaalt zo mogelijk de risicoscore.
Bepaalt of patiënt in aanmerking komt voor zorgprogramma CVRM
Maakt juiste ICPC -codes aan
Bespreekt met patiënt welke factoren het CVR negatief beïnvloeden.
Inventariseert bij patiënt motivatie tot verandering of behandeling.
Stelt samen met patiënt een individueel zorgplan op.
Begeleidt patiënten die leefstijl willen veranderen (stoppen met roken) en adviseert tav
gewichtsreductie en beweegprogramma’s of verwijst hiervoor (diëtiste, fysiotherapeut).
Verwijst bij indicatie medicamenteuze behandeling naar spreekuur van de huisarts of overlegt met
huisarts over te volgen medicamenteus beleid.
Noteert monitor gegevens/indicatoren
Maakt bij patiënten die ingesteld worden op anti-hypertensieve medicatie controle afspraken na
2-4 weken incl. evt. controle nierfunctie indien geïndiceerd.
Overlegt met huisarts bij een SBD>180mmHg of sterk afwijkend lab zelfde dag.

De huisarts:
•
•
•
•
•
•
•
•

Doet een risico-inventarisatie
Beoordeelt de patiënt in het perspectief van dienst comorbiditeit
Bespreekt met de door POH verwezen patiënten het risicoprofiel
Wijst patiënt op belang van leefstijl.
Bepaalt conform NHG-standaard medicamenteus beleid.
Maakt controle afspraken.
Verwijst terug naar POH bij goede/acceptabele instelling.
Beoordeelt ECG en lab uitslagen.
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•

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

De assistente:
•
•
•
•

RR meting op verzoek van POH, huisarts of patiënt
Verricht ECG indien apparatuur en deskundigheid aanwezig
Rapporteert aan huisarts of POH
Signaleert risicopatiënten en verwijst zn. naar POH

In de follow-up fase krijgen de patiënten jaarlijks een oproep om bloed te laten prikken.
De tussentijdse controles vinden plaats op indicatie in overleg met de patiënt en zijn afhankelijk van
het individueel zorgplan en de gezondheidsstatus. Bij voorkeur ziet de huisarts iedere patiënt die die
bekend is met doorgemaakte HVZ minimaal één keer per jaar. Tussentijdse controles zijn nodig bij
ziektegerelateerde klachten, multimorbiditeit, verandering van medicatie etc. De POH bespreekt het
individueel zorgplan en zal de patiënt tussendoor zien afhankelijk van stabiliteit en zelfmanagement.
Ook de doktersassistente heeft hier een taak afhankelijk van stabiliteit patiënt en vaardigheden
assistente.
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8 Werkwijze nieuwe richtlijn CVRM
8.1
•
•
•
•
•
•

Doorgemaakte HVZ1, Diabetes Mellitus (DM), chronische nierschade
HVZ (1e graads familielid; ♂≤55 jr, ♀≤65 jr);
Verdenking erfelijke dyslipidemie
Bekende aanwezige risicofactoren, zoals roken, obesitas (BMI≥30), verhoogde bloeddruk of
cholesterol)
COPD
Reumatoïde artritis

8.2
•

•
•

Stel cardiovasculair risicoprofiel op

Overweeg een cardiovasculair risicoprofiel op te stellen

Patiënten met ankyloserende spondylitis (M. Bechterew), artritis psoriatica, jicht, kanker in het
verleden, hiv-infectie, inflammatoire darmziekten (colitis ulcerosa/Crohn), OSAS, overgewicht
(≤70jr: BMI≥25; >70jr: BMI ≥28)
Patiënten met een Turkse, Afrikaanse (sub-Sahara), Hindoestaanse, Aziatische-Surinaamse of
Caribische achtergrond
Vrouwen met pre-eclampsie (PE)of zwangerschapshypertensie in voorgeschiedenis
Overweeg jaarlijkse screening van de bloeddruk en 5 jaarlijks bloedonderzoek (zn frequenter)
9 maanden na de zwangerschap neemt de

8.3

Stap 1: Inventarisatieconsult door POH (eventueel met mantelzorger!)

Anamnese: Roken, voeding, alcoholgebruik, lichamelijke activiteit, familieanamnese HVZ,
psychosociale factoren, medicatie.
Lichamelijk onderzoek: Bloeddruk (op indicatie thuismeting of 24uursbloeddrukmeting), gewicht,
lengte, BMI (evt. middelomtrek), polsritme.
Aanvullend onderzoek: Bloed: lipidenspectrum, nuchtere glucose, creatinine(-klaring) en kalium;
Urine: albumine-creatinineratio. Optioneel: ECG (bij irregulaire hartslag of klachten)

8.4

Stap 2: Eerste indeling in risicocategorieën

Kijk in tabel 1 of patiënt bij voorbaat in een risicocategorie valt. Indien (zeer) hoog risico) dan is geen
kwantitatieve risicoschatting meer nodig.
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Een hulpmiddel hierbij is onderstaande figuur:

Zorggroep BIB CVRM zorgprogramma maart 2021

16

8.5

Stap 3: Kwantitatieve risicoschatting

Schat het absolute 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ met behulp van de SCORE-tabel (tabel
2).
Bij Reumatoïde artritis geldt een vermenigvuldigingsfactor van 1,5.
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8.6
•
•
•

Stap 4a: Schakelconsult huisarts indien (zeer) hoog risico op HVZ

•
•
•
•
•

Uitleg risico
Bespreken voor- en nadelen medicatie
Bij HVZ in familie, lage SES-klasse, stress/angst/depressie, verhoogde calciumscore (indien
bekend), COPD, artritis psoriatica of jicht eerder overgaan op medicamenteuze behandeling
Bespreken behandelplan
Instellen op medicatie (zie Medicamenteuze therapie)
Bij bereiken streefwaarden: controle POH (stap 5)
Bij SBD ≥ 180 mmHg nader onderzoek secundaire oorzaak hypertensie
Bij totaal cholesterol >8 mmol/l of TC/HDL ratio > 8: onderzoek naar familiaire hyperlipidemie

•

Sterk belaste familie anamnese met plotse hartdood: naar cardioloog of klinisch geneticus.

8.7

Stap 4b: Adviezen en informatie indien laag tot matig verhoogd risico

Leefstijladviezen:
•
•
•
•
•
•
•

Bied bij roken stoppen met roken aan
Zorg voor voldoende bewegen: tenminste 5 dagen/week 30 min. per dag, bijv. fietsen, stevig
wandelen, tuinieren etc.
Zorg voor goede voeding (volgens Richtlijnen goede voeding)
Beperk alcoholgebruik: voor zowel vrouwen als mannen geldt maximaal 1 glas per dag
Zorg voor een optimaal gewicht: BMI ≤ 25 kg/m2 (<70jr), BMI ≤ 28-30 kg/m2 (≥ 70jr)
Ga na of er stressfactoren aanwezig zijn en of de patiënt deze wil aanpakken
Verdere informatie: Thuisarts.nl en informatiemateriaal Hartstichting en HartVaatGroep.

8.8
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stap 5: Controles door POH

Leefstijladviezen en voorlichting (zie stap 4b)
Vraag naar welbevinden, klachten en problemen (kortademigheid, oedeem, moeheid, pijn kuiten
bij lopen)
Bespreek bij elk contact roken (evt. opnieuw), koffie, drop, zout, alcohol, gewicht, stress
Informeer bij elk contact naar therapietrouw en eventuele belemmeringen
Informeer naar mogelijke bijwerkingen medicatie (spierpijn, orthostatische hypotensie etc.)
Bepaal gewicht/BMI minimaal 1x p/j en het polsritme
Meet de bloeddruk, bij instelfase om de 2-4 weken (bij SBD≥140 mmHg, herhalen na 2 weken),
wanneer goed ingesteld jaarlijks; op indicatie: 24-uursbloeddrukmeting of thuismeting
Bepaal LDL-c in instelfase 3-maandelijks
Bepaal jaarlijks in bloed nuchtere glucose, LDL-c, creatinine(klaring) en Kalium en in urine
albumine-creatinine ratio.

De uitslagen moeten worden gecommuniceerd met de apotheek in het kader van de
medicatiebewaking.
•

Bepaal CK en transaminasen bij statinegebruik alleen bij verdenking op toxiciteit, ernstige
spierklachten, vermoeden leverfalen in overleg met de huisarts
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•

Bepaal in bloed creatinine(-klaring) en Kalium bij gebruik diureticum, ACE-remmer of ARB:
o na starten en bij elke aanpassing van dosering: na 10-14 dagen
o bij bereiken onderhoudsdosering: na 3 en 6 maanden.
o daarna jaarlijks
o bij daling nierfunctie zie NHG-standaard Chronische Nierschade (M109)
o bij goede instelling: ontraad staken of verlagen dosering medicatie.

8.9
•
•
•
•
•

Overleg met huisarts

Alarmsignalen zoals druk/pijn op de borst, toenemende pijn in benen bij lopen, pijn in benen bij
rust
Tekenen van hartfalen (moe, kortademig, oedeem, nycturie, orthopneu)
Vermoeden bijwerkingen medicijnen
Irregulaire pols
LDL-cholesterol boven de streefwaarde (zie kopje LDL-cholesterol) of andere afwijkende
laboratoriumuitslagen.

8.10 Registratie
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanmaken/aanpassen probleemlijst in het kader van CVRM
Zo nodig contra-indicaties invoeren
Invoeren huisarts als hoofdbehandelaar CVRM
Indien VVR rekening houden met maximale inclusie in ketenzorg.
Toestemming vragen aan patiënt voor uitwisselen van gegevens van His naar Kis en bij verwijzing naar
ketenpartner.
Indien van toepassing registreren als niet-programmatische zorg
Indien polyfarmacie-gesprek; ICPC-code A49.02
Registreren kwetsbare oudere ICPC-code A05 (ivm medicatie)

8.11 Voorlichting, informatie en educatie
Gedurende het gehele traject is er sprake van voorlichting, informatie en educatie. Deze worden
vooral gegeven tijdens het schakelconsult met de huisarts en het eerste consult van de POH .
Vervolgens gaat de POH tijdens de vervolgcontroles na welke voorlichting etc. er nog herhaling
of aanvulling behoeft.
Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van de voorlichtingsmaterialen van Zorgroep BIB, Thuisarts.nl, de
Hartstichting en de HartVaatGroep.

Voor websites kan verwezen worden naar www.thuisarts.nl, www.hartstichting.nl en www.heartfailurematters.org
(hartfalen).
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8.12

Verwijscriteria binnen de eerste lijn
Fysiotherapeut:

•
•

Indien de patiënt niet voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en hij/zij dit ook na
advies van de POH na drie maanden niet effectief heeft opgepakt.
Indien er dusdanig beperkende voorwaarden zijn dat niet verwacht kan worden dat de patiënt zelf
aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen gaat voldoen; er wordt dan direct verwezen. Deze
criteria gelden met name voor patiënten met een HVZ. Er is hier geen vergoeding voor binnen de
ketenzorg.

Diëtist:

•
•

Dieetadviezen in het kader van hypertensie, hyperlipidemie, overgewicht en/of chronische
nierschade
Indien bij huisarts of praktijkondersteuner het vermoeden bestaat van ongezonde
voedingsgewoonten/ voedingsproblemen. Extra aandacht voor voedingsgewoonten en gewicht in
situaties van stress en ploegendiensten, menopauze en stoppen met roken.

Leefstijlcoach:

•

Bij een BMI van 25 en hoger en de motivatie om leefstijl aan te gaan passen kan er een verwijzing
worden gemaakt voor het COOL programma. Er wordt een traject gestart wordt van 2 jaar waarin aan
leefstijlverbetering gewerkt wordt door middel van persoonlijke gesprekken en groepslessen.
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9 Bloeddruk
9.1
•
•
•

Streefwaarden systolische bloeddruk (< 70 jaar)

In het algemeen: <140mm Hg
Indien medicatie goed verdragen wordt en bij personen met een hoger risico door comorbiditeit
(CNS en DM met orgaanschade): <130 mmHg
Voor diagnosticeren van verhoogde bloeddruk is een ambulante meting geadviseerd. Hiervoor
is de 24-uursmeting de eerste keus en de geprotocolleerde thuismeting tweede keus. Indien
dit niet haalbaar is kunt u een 30 minuten meting op de praktijk overwegen.

9.2
•
•

Medicatie

Stap 1: Keuze afhankelijk van patiëntkarakteristieken (zie tabel 2).
Stap 2: Voeg een ander middel uit stap 1 toe

Combineer bij voorkeur geen betablokker met diuretica en geen ACE-remmer met ARB
•
•
•

Stap 3: Voeg derde middel toe (evt doseringen verhogen )
Stap 4: voeg spironolacton toe
Stap 5: bij niet bereiken streefwaarde overweeg verwijzing (secundaire hypertensie?)

Tabel 1: Antihypertensiva
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Tabel 2: Voorkeuren bij verschillende patiënten karakteristieken

Mensen van West

of Zuid-Afrikaanse afkomst

ACE-R = angiotensineconverterende enzymremmer; ARB = angiotensinereceptorblokker; diuretica =
thiazide of thiazideachtig; non-dihydropyridine-calciumkanaalblokkers zijn verapamil en diltiazem
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10

Cholesterol
10.1 Streefwaarden LDL-c
•
•

Patiënten< 70jaar met HVZ: <1,8 mmo/L
Patiënten met (zeer) hoog risico: < 2,6 mmol/L

10.2 Therapieschema cholesterolbehandeling

Stap 1: statine
• Bij < 40% gewenste LDL-daling: geef atorvastatine 1dd10mg, rosuvastatine 1dd5mg of
simvastatine 1dd40mg.
• Bij ≥ 40% gewenste LDL-daling: geef atorvastatine 1dd20mg of rosuvastatine 1dd10mg.
• Geef bij chronisch gebruik van CYP3A4-remmende of -inducerende middelen pravastatine
1dd40mg.

Stap 2: intensiveer de lipidenverlagende therapie
• Indien de streefwaarde niet is bereikt, de patiënt geen (ernstige) bijwerkingen heeft en
gemotiveerd is de therapie te intensiveren: verhoog de dosering in stapjes tot de maximale
dosering (atorvastatine 1dd80mg, rosuvastatine 1dd40mg). Vervang simvastatine 40mg bij
onvoldoende effect door atorvastatine 10-20mg of rosuvastatine 5-10mg.

Stap 3: toevoegen ezetimib
• Indien de streefwaarde niet is bereikt: voeg ezetimib 1dd10 mg toe bij patiënten met hart- en
vaatziekten ≤ 70 jaar. Weeg bij overige patiënten de voor- en nadelen samen af
• Ouderen (> 70 jaar): overweeg toevoegen van ezetimib alleen bij niet-kwetsbare ouderen met
hart-en vaatziekten.
• Overweeg verwijzing bij onvoldoende bereiken van de streefwaarde.
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LDL bij aanvang behandeling:

LDL ≥ 2.9

LDL

Streefwaarden conform

≺ 1.8

( patiënten met
HVZ ≤ 70 jaar
)

Start:

LDL controle na 3 maanden

Rosuvastatine 10 mg

Simvastatine 40 mg OF
LDL 1.8 – 2.9
Rosuvastatine 5 mg

NHG Streefwaarden
LDL ≥ 4.2

LDL

Rosuvastatine 10 mg

≺ 2.6

( overige patiënten )

Simvastatine 40 mg OF
LDL 2.6 – 4.1
Rosuvastatine 5 mg
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Ouderen ( LEEFTIJD > 70JAAR)
11.1 Bloeddruk
•
•
•

Vitale ouderen: <150mmHg (bij niet optreden van bijwerkingen <140 mmHg)
Kwetsbare ouderen: <150 mmHg (bij diastolische bloeddruk <70 mmHg medicatie verlagen of zn
stoppen).
Stop laagdrempelig met antihypertensiva bij het optreden van een mogelijke bijwerking of bij
een geringe geschatte resterende levensverwachting

11.2 Lipiden
•
•
•
•

•

Streefwaarde < 2.6
Overweeg toevoegen van ezetimib alleen bij niet-kwetsbare ouderen met hart-en vaatziekten.
Stop alleen met lipidenverlagende medicatie bij onoverkomelijke bijwerkingen bij niet kwetsbare
ouderen met hart- en vaatziekten.
Overweeg te stoppen met lipidenverlagende medicatie bij kwetsbare ouderen met hart- en
vaatziekten, in het bijzonder bij het optreden van een mogelijke bijwerking of bij een geringe
geschatte resterende levensverwachting.
Stop met lipidenverlagende medicatie bij kwetsbare ouderen zonder hart- en vaatziekten.
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Bloeddruk bij (kwetsbare) ouderen

Met HVZ

Zonder HVZ

Ouderen
( vanaf +/70jaar )
Met HVZ

Zonder HVZ
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Lipiden bij (kwetsbare) ouderen

Met HVZ

Kwetsbaar

Zonder HVZ

Ouderen
( vanaf +/70jaar )
Met HVZ

Zonder HVZ
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12

Nierschade
Patiënten met matige of ernstige chronische nierschade (CNS) worden geïncludeerd in het
ketenzorgprogramma (ICPC code 99.01) CVRM. Matige CNS valt onder VVR, ernstige CNS
valt onder HVZ. De patiënt moet als ernstige CNS geregistreerd worden in het His protocol
om geïncludeerd te kunnen worden in HVZ.

ACR=albumine/creat ratio urine
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13 Inclusie- en exclusiecriteria in zorgprogramma CVRM
13.1 Inleiding
In dit document vindt u een werkwijze voor juiste inclusie en dossieronderzoek bij CVRM patiënten.
Er zijn twee groepen patiënten:

1. Nieuwe CVRM patiënten: hierbij wordt gebruik gemaakt van de herziene inclusie criteria
2. Reeds opgenomen patiënten in het zorgprogramma cardiovasculair risicomanagement (CVRM):
wij adviseren bij deze patiënten tijdens de jaarcontrole kritisch te bekijken of hij/zij nog steeds
voldoet aan de inclusiecriteria (zie werkwijze)
Nieuwe set inclusie- en exclusie criteria van InEen tot stand gekomen in samenspraak met het NHG,
vertegenwoordigers van de HartVaatHAG en zorgverzekeraars/ZN:

13.2 CVRM: (zeer) hoog risico

INCLUSIECRITERIA1
VVR ≥ 18 jaar en < 70 jaar EN minimaal één van de onderstaande criteria:
• Indicatie voor medicamenteuze behandeling (C02, C03, C07, C08 en/of C09) bij hypertensie (K86, K87)
en/of (C10) bij hypercholesterolemie (T 93) volgens de Multidisciplinaire Richtlijn Cardiovasculair
Risicomanagement (CVRM)2
• U 99.01 Matig chronische nierschade
HVZ ≥ 18 jaar en < 70 jaar EN minimaal één van de onderstaande criteria;
• U 99.01 Ernstig chronische nierschade
• K74 angina pectoris (incl subcategorieen instabiele AP en stabiele AP)
• K75 acuut myocardinfarct
• K76 ischemische hartziekte (IHZ)
• K76.01 Coronairsclerose
• K76.02 myocardinfarct (> 4 weken geleden)
• K77 hartfalen
• K89 Retinalis trombose (zien we als TIA)/TIA
• K90.02 Intracerebrale bloeding
• K90.03 Cerebraal infarct
• K91 atherosclerose3
• K92.01 PAV/ claudicatio intermittens
• K99.01 Aneurysma aortae
• ≥ 70 jaar EN indicatie voor medicatie volgens het addendum voor ouderen4

EXCLUSIECRITERIA
•
•

Patiënten, die in het zorgprogramma voor Diabetes Mellitus type 2 (DM2) zijn geïncludeerd
Bij deelname aan een zorgprogramma voor kwetsbare ouderen.
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Zorggroep BIB includeert ook patiënten met hartfalen (K77) in het zorgprogramma.
Gebaseerd op de herziene versie van de Multidisciplinaire Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement
(CVRM).
1
Er is sprake van een indicatie voor medicamenteuze behandeling bij hypertensie en/of
hypercholesterolemie bij minimaal één van de onderstaande criteria:
– Berekende SCORE* op sterfte door HVZ≥5% en <10, hoog risico**
– Berekende SCORE* op sterfte door HVZ ≥10%, zeer hoog risico
– Totaal Cholesterol (TC) >8 mmol/l en/of Systolische Bloeddruk (SBD) ≥180mmHg
* Bij patiënten voor wie de SCORE-tabel niet geschikt is kunnen alternatieve risicoscores
worden gebruikt om de informatievoorziening en besluitvorming te faciliteren. (zie tabel 3 in
de CVRM richtlijn op de NHG website die hier voorbeelden van geeft). Alternatieve
scoretabellen zijn alleen voor risicocommunicatie met patiënt, niet voor het bepalen van
behandelstrategie, daarvoor alleen tabel 1 en risico op sterfte in SCORE, en addendum voor
70+
** Volgens de nieuwe richtlijn multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement
dient bij een risico op sterfte door HVZ ≥5% en <10% medicatie te worden overwogen.
Volgens de internationale GRADE-systematiek voor het ontwikkelen van richtlijnen wordt het
begrip ‘overweeg’ alleen gebruikt als uit onderzoek blijkt dat ervan sprake is van ‘redelijk
bewijs’. Dit betekent in de praktijk dat er bij de term ‘overweeg’ volgens de richtlijn sprake is
van een ‘indicatie voor medicatie’.
2
3

Een aangetoonde atherosclerotische stenose of aangetoonde ischemie
Bij personen > 70 jaar wordt de SCORE niet bepaald. Inclusie in ketenzorg programma is
afhankelijk van kwetsbaarheid, aanwezige ziekte en/of risicofactoren. Het addendum voor
ouderen maakt deel uit van de nieuwe multidisciplinaire richtlijn voor cardiovasculair
risicomanagement.

13.3 Werkwijze controle op inclusie van patiënten die reeds zijn opgenomen in
het zorgprogramma. CVRM
Bij de jaarcontrole wordt bekeken of een patiënt terecht in het zorgprogramma/DBC CVRM zit.
Onderstaand stroomschema kan hiervoor doorlopen worden:
•
•
•

•
•

Leeftijd ˂ 18 jaar→ niet zorgprogramma CVRM
Is de patiënt geïncludeerd in zorgprogramma DM2 of zorgprogramma kwetsbare ouderen → niet
in zorgprogramma CVRM
Is er sprake van een hart- en vaatziekte (zie ICPC-codes in de tabel met inclusiecriteria) en is
huisarts hoofdbehandelaar? → Zeer Hoog Risico →komt in aanmerking voor zorgprogramma
CVRM
Matig of ernstige chronische nierschade → Hoog Risico/Zeer Hoog Risico → komt in aanmerking
voor zorgprogramma CVRM
Ga bij patiënten met VVR na of destijds de diagnose terecht is gesteld en de medicamenteuze
behandeling terecht is gestart, maak hierbij de klinische inschatting of de patiënt (nog) in
aanmerking zou komen voor opname in het zorgprogramma CVRM met gebruik van de SCORE-

Zorggroep BIB CVRM zorgprogramma maart 2021

32

•

tabel. Bij twijfel of de patiënt destijds terecht gestart is met medicatie overweeg medicatie te
stoppen en een SCORE op te maken om te zien of behandeling geïndiceerd is. Als dit niet het geval
is het zorgprogramma CRVM beëindigen.
Bij patiënten ≥ 70 jaar gelden de criteria uit het addendum ouderen. → Heroverweeg medicatie
en opname in het zorgprogramma CVRM

13.4 Conclusie
•
•
•

SCORE op sterfte door HVZ tussen ≥5% en <10% → Hoog Risico → komt in aanmerking voor
deelname zorgprogramma CVRM
SCORE op sterfte door HVZ >=10% → Zeer Hoog Risico → komt in aanmerking voor deelname
zorgprogramma CVRM
>70 jaar en volgens addendum indicatie medicatie → komt in aanmerking voor deelname
zorgprogramma CVRM

Patiënten die voldoen aan de inclusiecriteria en bij wie de huisarts hoofdbehandelaar is komen in
aanmerking voor het zorgprogramma CVRM. Vervolgens checkt de huisarts/POH op generieke
inclusie- en exclusiecriteria en neemt samen met de patiënt het besluit te includeren in het
zorgprogramma nadat de patiënt over de zorgverlening geïnformeerd is en de bereidheid en motivatie
voor deelname van de patiënt aan het ketenzorgprogramma is getoetst.
NB: de score tabel mag alleen gebruikt worden voor patiënten, die geen medicatie gebruiken
NB: indien het niet meer mogelijk is terug in de tijd te gaan om uit te zoeken hoe hoog de bloeddruk
en het cholesterol zonder medicatie zijn geweest en men de indruk heeft dat de diagnose hypertensie
of hypercholesterolemie destijds terecht werd gesteld, mogen deze patiënten in de oranje groep
(hoog risico) ingedeeld worden.
NB: In het zorgprogramma VVR mogen 4,1% van de totale populatie geïncludeerd worden, de patiënten
die buiten de ketenzorg vallen krijgen gelijkwaardige zorg aangeboden maar buiten de keten.
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Zelfmanagement
Zoals eerder vermeld staat Zorggroep BIB achter het bevorderen van zelfmanagement van
patiënten. Het hebben van een chronische ziekte heeft een grote invloed op het leven van een
patiënt. De patiënt is gedwongen zijn leven en gedrag aan te passen aan zijn kwaal. Dit is niet voor
elke patiënt even gemakkelijk. Als zorgverleners helpen wij de patiënt daarbij door hem te
ondersteunen in het nemen van de regie in zijn eigen behandelproces ofwel zijn zelfmanagement.
Als een patiënt goed inzicht heeft in zijn ziekte en voelt dat hij de regie van de zorgverlener krijgt,
helpt dat bij het inpassen van de ziekte in zijn dagelijks leven. Het verbetert de kwaliteit van zijn leven,
doordat zijn angst over de toekomst vermindert en zijn therapietrouw verhoogt. Bij zelfmanagement
zijn chronisch zieke en zorgverlener gelijkwaardige partners, die een samenwerkingsrelatie aangaan
en onderhouden. Zij zoeken gezamenlijk naar de balans tussen enerzijds de eisen die de aandoening
stelt (belasting) en anderzijds de hoeveelheid eigen regie en verantwoordelijkheid die de chronisch
zieke wil en kan nemen (belastbaarheid). Het vinden van deze balans is een continue en dynamisch
proces dat moet leiden tot een optimale kwaliteit van leven. De gezamenlijke zoektocht vraagt van de
partners goede communicatie en wederzijds vertrouwen en respect.

14.1 Individueel zorgplan
CVRM-zorg is zorg-op-maat. Welke zorg van toepassing is bij een patiënt is afhankelijk van diens
individuele situatie
Het NHG heeft een IZP ontwikkeld passend bij de nieuwe praktische handleiding CVRM. Deze kan hier
gedownload worden:
https://www.nhg.org/file/22185/download?token=E2iqiUT0

14.2 Leefstijl
De basis voor de behandeling is leefstijlaanpassing indien mogelijk en gewenst. Hier wil Zorggroep
BIB een grote nadruk op leggen. Op basis van motivatie en evt. klachten of beperkingen kan er
deelgenomen worden aan leefstijlinterventies. Deze beïnvloeden de positieve determinanten van
gezond gedrag zodat de risico’s op hart- en vaatziekten worden beperkt. De uitvoering van de
verschillende leefstijlinterventies gebeurt in nauwe samenwerking met de huisarts, leefstijlcoach,
diëtist, POH- GGZ, lokale aanbieders van sport-, beweeg- en buurtactiviteiten. Zorggroep BIB wil
aanhaken bij initiatieven in de omgeving en patiënten hierop attenderen door patiënten te verwijzen
naar de buurtsportcoach www.bommelerwaard beweegt.nl

Download NHG -zorgmodule leefstijl: https://www.nhg.org/file/22187/download?token=CX8AeWib
Beweegrichtlijnen 2017
Stoppen met roken
Richtlijnen goede voeding 2015
Zorggroep BIB CVRM zorgprogramma maart 2021

34

15

Websites, downloads en filmpjes
Praktische handleiding bij CVRM 2019 download:
Praktische handleiding bij de NHG standaard CVRM 20191
www.thuisarts.nl
www.hartstichting.nl
www.hartvaathag.nl
www.harteraad.nl
www.NHG.org
www.hartenvaatgroep.nl
www.heartfailurematters.org
https://youtu.be/jhHoavcMY0Q
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Bronnen
NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement (2e herziening)
tevens gepubliceerd als multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement (2019)
Piepoli MF, Hoes AW, Agewall S, et al. European Guidelines on cardiovascular disease prevention in
clinical practice: The Sixth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies
on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice (constituted by representatives of 10
societies and by invited experts) Developed with the special contribution of the European Association
for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Atherosclerosis 2016;252:207-74.
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