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1. Inclusie van de doelgroep 

Voor het implementeren van ketenzorg voor patiënten met hart- en vaatziekten is het 
opschonen van het patiëntenbestand een randvoorwaarde.  

 

2. Rol en taakverdeling in de ketenzorg 

De stijgende zorgkosten maken een toenemende substitutie naar de eerstelijn noodzakelijk 
en maken een goede taakdelegatie van groot belang. In onderstaand schema is 
samenvattend deze rol- en taak verdeling te zien. Tegelijkertijd is onderstaand schema een 

overzicht van ketenzorg VRM. In het implementatieplan ketenzorg VRM in de volgende 
alinea zijn de stappen uit onderstaande figuur verder uitgewerkt voor de HVZ populatie.  

 

Start 

Vervolg 
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3. Implementatieplan Ketenzorg voor verhoogd vasculair 
risicomanagement voor de HVZ populatie. 

 

START HVZ GEINCIDEERDE ZORG 

Stap 1 

Casefinding tijdens het spreekuur 
Inclusie in de module HVZ vindt plaats als de patiënt een hart of vaatziekte heeft waarvoor 

de huisarts hoofdbehandelaar is of waarvoor de huisarts na actief overleg met de specialist 
hoofdbehandelaar wordt. Het gaat dus om patienten waar substitutie van de tweede naar de 
eerste lijn mogelijk is. In overleg met de zorgverzekeraars is afgesproken dat patiënten die 
zowel in de eerste als in de tweede lijn worden behandeld voor een cardiovasculaire  ziekte 
(shared care) vooralsnog niet in de ketenzorg/DBC (diagnose behandel combinatie) worden 
opgenomen. Ook worden in de DBC geen patiënten met diabetes opgenomen, omdat het 
vasculair risicomanagement al deel uitmaakt van DBC DM (diabetes mellitus). 

Case finding in het HIS  
Voorafgaand aan de start zal een uitgebreid dossieronderzoek moeten worden uitgevoerd. 
Daarbij worden eerst patiënten met bepaalde ICPC- of ATC-codes (classificatiesystemen 
voor medische gegevens – diagnosecategorieën – en geneesmiddelen), die gerelateerd zijn 
aan een hoog cardiovasculair risico, uitgeselecteerd. Dit is ongeveer 5 % van de 

praktijkpopulatie. Van al deze patiënten wordt het dossier geopend, al hun vasculaire 
risicofactoren en diagnosen geverifieerd en behandel indicaties uit het verleden worden 
meegewogen. De patiënt wordt per brief uitgenodigd voor het HVZ spreekuur. (voorbeeld  als 
handreiking beschikbaar als onderdeel van de starters set) Inclusie van patiënten die passen 
binnen de gestructureerde chronische eerstelijnszorg met een maximum van 5 % van de 
populatie. Ongeveer 70 % van deze HVZ patiënten is geschikt om in ketenzorg VRM-HVZ te 
worden opgenomen. Hieronder staat een overzicht van de te onderzoeken ICPC en ATC 

codes. 

Verwezen door specialist 
Neem desgevraagd vanuit de overdracht door de specialist binnen de gestelde termijn 
contact op met de patient voor een intake. 
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Tabel 1. Selectie door gebruik van ICPC codes en ATC 
codes 

     

Patiënten met hart en vaatziekten icpc codes 

K74 Angina pectoris   

K75 Acuut myocardinfarct  

K76 
Andere chronische/ischemische 
hartziekte 

K76.01 Coronarissclerose   

K 76.02 
Vroeger Myocard infarct (>4 wkn 
geleden) 

K 89 Passagere cerebrale ischemie/TIA 

K 90 Cerebrovasculair accident  

K 90.03 Cerebraal infarct   

K92 Perifeer arterieel vaatlijden  

K92.01 Claudicatio intermittens  

K99.01 Aneurysma aortae   

    

Selectie door gebruik ATC codes   

B01 Trombocytenaggregatieremmers  

C01 Nitraten en hartglycosiden  

C02 Antihypertensiva   

C03 Diuretica    

C07 Bètablokkers   

C08 Calciumantagonisten   

C09 RAS-remmers   

C10 Cholesterolverlagende middelen  
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Stap 2  

Eerste consult invoeren in Portavita, uitleg IZP en openstellen digitaal logboek 
Tijdens het intake spreekuur van de POH worden de NAW gegevens, emailadres en alle 
HVZ indicatoren in beeld gebracht en ingevoerd in Portavita. Hieronder staat een afbeelding 
van het patiëntdossier in het KIS/Portavita. In het zorgprogramma van Ketenzorg NU staan 
de richtlijnen voor onderzoek en behandeling. Vanuit de landelijke benchmark wordt gekeken 
naar een aantal proces en uitkomstindicatoren. Voor de diagnose secundaire preventie dient 
met de intake/jaarcontrole ook door de huisarts te worden gestart. De voor de prestatie 
indicatoren verplichte invoervelden van meetwaarden hebben een kleurtje. Het is van belang 
het HVZ diagnose en de familieanamnese in te vullen anders krijgt de patient onterecht de 
diagnose VVR primaire preventie. 
 

 

 
Bron: Handleiding KIS Portavita voor Diabetes/Astma COPD/CVRM> hoofdmenu> overzichten> documentatie> handleidingen 

 

 

Uitleg IZP  
Tijdens het POH spreekuur wordt de functie van het individueel zorgplan (IZP) uitgelegd met 
de tool “Individueel zorgplan” als invulblad in Portavita. Dit generieke plan is voor alle 
chronische aandoeningen beschikbaar en brengt hiermee de co-morbiditeit goed in beeld. 
De tool hanteert een indeling in problemen en doelen volgens het SFMPC-model. 
(probleemdefinitie op Somatisch, functioneel, maatschappelijk, psychisch en communicatief 
vlak) Hiermee is dit generieke IZP geschikt voor zowel de DM, COPD en VRM module 
alsook de ouderen module. Hieronder een afbeelding van het individuele zorgplan in het KIS.  
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Bron: Handleiding KIS Portavita voor Diabetes/Astma COPD/CVRM> hoofdmenu> overzichten> documentatie> handleidingen  

 

 

Activeren van het digitaal logboek 
De praktijkondersteuner activeert het digitale logboek in het KIS. Op deze manier wordt het 
uitvoeren van thuismetingen/zelfcontrole (bloeddruk) mogelijk en kan de patient zelf de 
voornemens (zie afbeelding hieronder) invullen om te komen tot de afgesproken doelen die 
zijn ingevuld in het veld ‘afspraken voor in het digitaal logboek’. De patiënt wordt wegwijs 
gemaakt hoe binnen Portavita (KIS) het “individueel zorgplan” en het “digitaal logboek” in te 
zetten als instrumenten voor meer zelfmanagement. In het hoofdmenu van Portavita vindt u 
de handleiding voor het activeren van dit digitale dossier. Voor activeren digitaal logboek: via 
het beginscherm bij <‘wijzigen patient gegevens’> ‘mag toegang en onderzoek invoeren' 
aanklikken in het scherm 'toegangsgegevens patiënt'. Als het individueel zorgplan 
beschikbaar wordt gesteld aan derden moet er een getekend toestemmingsformulier van het 
digitaal logboek gearchiveerd worden. Deze is beschikbaar in de starters set en op de 
website www.ketenzorgnu.nl. Alternatief voor het digitale logboek is Gezondheidsmeter. Het 
patientenplatform van de patient zelf. Indien u dit aan de patient wilt aanboeden kunt u 
contact opnemen met m.verkerk@ketenzorgnu.nl. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ketenzorgnu.nl/
mailto:m.verkerk@ketenzorgnu.nl
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Zo ziet het digitaal logboek eruit voor de VRM patient. Deze patient heeft overigens ook DM 
en COPD. 
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Hieronder is in beeld gebracht hoe het digitaal logboek geactiveerd kan worden. 

 

 

Bron: Activeren digitaal Logboek > hoofdmenu> overzichten> documentatie> handleidingen 
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Stap 3  

Shared Decisionmaking 
Consult bij de huisarts voor shared Decision making (Bron: Cronic Care model) en het 
formuleren van doelen binnen het individuele zorgplan. Indien de patiënt overgenomen wordt 
uit de tweedelijn kunt u gebruik maken van de specialistenbrief uit de startersset. De 
afspraken hierover zijn onderdeel van de regionale transmurale afspraken met het Antonius 
ziekenhuis (RTA). De interventies die besproken worden zijn aanpassingen van de 
medicatie, aanpassing van leefstijl of een combinatie van beide. Opnieuw de toegang tot 
digitale dossier bespreken om zelfmanagement zoveel mogelijk te stimuleren. De frequentie 
van het bezoek aan de huisarts afstemmen en een plan van aanpak maken om het herhaal 
risico op hart- en vaatziekten te verkleinen.  

 

Tussenstap 

Overdracht 
Overdracht naar de Praktijkondersteuner en actieve afstemming met betrekking tot het 
hoofdbehandelaarschap voor het risicomanagement met specialist/tweedelijn*  Indien de 
patiënt overgenomen wordt uit de tweedelijn kunt u ook gebruik maken van de 
specialistenbrief uit de startersset, deze afspraken zijn onderdeel van de regionale 
transmurale afspraken met het Antonius ziekenhuis (RTA). 

 

Stap 4  

Uitvoer individueel zorgplan 
De praktijkondersteuner is in de tussenstap geïnformeerd over het individueel zorgplan van 
de patiënt. De praktijkondersteuner gaat als centrale zorgverlener en door nadere uitwerking 
van het zorgplan verder met de behandeling. Met motiverende gesprekstechnieken wordt de 
patiënt geïnformeerd over de risico’s en begeleid naar meer risicomanagement. Van de 
patiënt wordt verwacht dat hij/zij het eigen digitale zorgplan benaderd en als ketenpartner 
meer regie over zijn chronische aandoening neemt.  

 

Stap 5  

Uitvoer leefstijlinterventies 
Waar intensievere leefstijl interventies en diagnostiek nodig zijn wordt de patiënt intensiever 
begeleid en/of door de POH/huisarts verwezen naar ketenpartners.*  

 

 

 



 
 

10 
 

 

 

VERVOLG. HVZ FOLLOW UP 

Stap 1 

Evaluatie  
Evaluatie risicoprofiel (eventueel aanvullend onderzoek of medicatie) Vervolg en bijstellen 
individueel zorgplan en vervolg leefstijl management. Indien nodig vindt verwijzing plaats 
naar ketenpartners.*  
 

Stap 2 

IZP 
Uitvoeren van het individueel zorgplan door de centrale zorgverlener ( POH) in het tweede 
jaar. Coaching van de patiënt heeft hier de nadruk. De patiënt wordt ondersteund bij het 
bereiken van zijn streefdoelen en het behoud van zelfregie. Problemen en doelen worden 
geactualiseerd en eventuele interventies worden in overleg bepaald.  

*Verwijzing naar andere zorgverleners 
De huisarts is verantwoordelijk voor de verwijzing naar de eerste en tweede lijn. Wanneer en 
naar wie verwezen wordt zal in overleg worden bepaald. (o.a. naar diëtisten, 
fysiotherapeuten, psychologen en specialisten). Voor VRM is in de keten een kaderarts VRM 
aangesteld. Via portavita is zij te benaderen voor een e-consult. 24-uurs bloeddrukmetingen 
en ECG metingen kunnen als aparte M&I verrichtingen worden gedeclareerd. 
De verwijs- en terugverwijs afspraken met de tweede lijn zijn vastgelegd in de RTA VRM. De 
RTA is de basis voor de afspraken met de tweedelijn. Per individuele patiënt wordt 
beoordeeld of actieve afstemming geïndiceerd is met betrekking tot het 
hoofdbehandelaarschap. 
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4. De zorggroep 
 

Organisatie van de keten boven het niveau van de individuele praktijk 

De implementatie van het zorgprogramma vindt plaats in de individuele huisartspraktijken, 

evenals de inclusie van de HVZ patiënten in de keten. De zorggroep faciliteert dit door alle 

taken, voortvloeiende uit het contract met de ziektekostenverzekeraar op zich te nemen en te 

organiseren. Dit betreffen accountmanagement; implementatie-ondersteuning; financiële 

administratie; kwaliteitsmanagement en scholing.  

Accountmanagement  

Het relatiebeheer wat nodig is voor de samenwerking op het gebied van VRM wordt 

georganiseerd en onderhouden door de zorggroep. Contracten zoals 

arbeidsovereenkomsten en service level agreements worden opgesteld en bijgewerkt. Er is 

een apart implementatieplan voor de 2e lijn voor het ondersteunen van de substitutie. Op het 

inhoudelijke vlak gebeurt dit in samenspraak met de kwaliteitsgroep VRM. 

Ondersteuning van de implementatie en financiële administratie 

Binnen de zorggroep houdt het projectteam zich bezig met de implementatie van de 

ketenzorg VRM. Daarnaast is er een kwaliteitswerkgroep VRM, bestaande uit een huisarts, 

een kaderarts, specialisten, huisartsen, praktijkondersetunenrs en een kwaliteitsmanager. 

Deze werkgroep adviseert bij de borging van de kwaliteit van ketenzorg VRM. Daarnaast 

organiseert de zorggroep de financiële stromen en verzorgt de financiële administratie. 

Kwaliteitsborging en scholingsprogramma 

In de bestaande PDCA cyclus (Plan Do Check Act) worden prestatie indicatoren gespiegeld, 

zonodig jaarlijkse verbeterpunten geformuleerd. Daarnaast komt de werkgroep structureel 

bijeen voor kwaliteitsafstemming. Hierbij is het streven om net als bij de andere ketens een 

multidisciplinaire input te genereren voor kwaliteitsverbetering en samenwerking. Ook de 

benodigde scholings- en accreditatie eisen worden opgenomen in de kwaliteit cyclus.  

De jaarlijkse ‘stoppen met roken’ cursus wordt ook aangeboden naast verdiepende 

scholingen ‘motiveren naar zelfmanagement’. 

 

 


