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STARTCHECKLIST VRM VOOR DE INCLUSIE VAN VRM HVZ PATIENTEN  

 

Naar schatting zijn er circa 70 tot 90 patiënten per normpraktijk die voor de inclusie van de VRM Keten 

in aanmerking komen. (icpc codes vindt u in het implementatieplan) Als het HIS nog niet is 

“opgeschoond” is dossieronderzoek vereist als voorbereiding. VVR patiënten (primaire preventie) 

vallen buiten de keten.  

Nadat u zich heeft opgegeven voor ketenzorg VRM HVZ (via Natasja Koop n.koop@ketenzorgnu.nl ) 

wordt Portavita opengezet voor gebruik. Nu kunnen druppelsgewijs patiënten worden ingekaart.  

 

1. Nodig vanuit de lijst met geselecteerde patiënten diegenen uit die geschikt zijn voor 

risicomanagement in de eerste lijn en over te nemen zijn uit de tweede lijn. Daarnaast komen de 

door de specialist doorverwezen patiënten en de betreffende patiënten tijdens het spreekuur voor 

inclusie in aanmerking. Graag bij het invoeren van de NAW gegevens ook het e-mail adres 

invullen. Zo kan de patiënt altijd benaderd worden voor het invullen van het digitale logboek en 

bijvoorbeeld bloeddrukmetingen thuis invullen.  

 

2. Vanaf het moment van inclusie geldt bij alle VGZ (en volgende verzekeraars) het integrale tarief. 

 

3. Hetzelfde geldt voor Zilveren Kruis/Achmea. Bij behalen van de uitkomstdoelen – na 3 jaar – 

geldt een hier bonus van 10% op de totale vergoedingen. De POH-S module voor secundaire en 

primaire preventie blijft geldig. Het ketentarief komt daarbovenop als innovatie. De bonus heeft 

betrekking op de doelen die in de businesscase zijn gesteld op de uitkomstindicatoren en het 

(digitaal voor de patiënt toegankelijke) individuele zorgplan.  

 

4. De DBC bevat ook de “stoppen met roken” module en de consultatie van de diëtist. Enkel arm 

index, ecg’s en 24-uurs bloedrukmetingen kunnen buiten de DBC worden gedeclareerd worden 

(bijvoorbeeld M&I verrichting). Het diagnostisch proces valt nog buiten de DBC en wordt dus 

apart gedeclareerd.  

 

5. Vul in het KIS zoveel mogelijk de gekleurde velden in: dit zijn de prestatie-indicatoren die van 

belang zijn om de kwaliteit te monitoren en die gecontracteerd zijn met de zorgverzekeraar  

 

6. Maak een start met de introductie van het individueel zorgplan en het digitale logboek. Vragen? 

Stuur een email naar m.verkerk@ketenzorgnu.nl.   

 

7. Neem als koppel (HA-POH) deel aan de verplicht gestelde jaarlijkse spiegelbijeenkomst en de 

scholing VRM.  

 

8. Bij niet-spoedeisende vragen kunt u gebruik maken van een eConsult bij de kaderarts Myrna 

Leine of de specialist via Portavita. Let op: u ziet de aanvraag staan als kaderarts, u kunt dan de 

naam aanklikken van Myrna Leine voor de aanvraag van een eConsult.  

 

9. Maak bij een verwijzing voor leefstijladvies naar de fysiotherapie of diëtist bij voorkeur gebruik 

van de lijst met ketenpartners in Portavita.  

 

10. Maak bij de patiëntenvoorlichting over de ketenzorg gebruik van de folder die u aangeboden 

wordt door KetenzorgNU. Op deze manier geven partners in de keten dezelfde voorlichting. 
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