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VOORWOORD  

Visie Ketenzorg NU 

De B.V. is in 2013 opgericht om de organisatie van de huidige ketens Diabetes Mellitus en COPD 

verder te professionaliseren en voorbereid te zijn op de organisatie van toekomstige ketenzorg. Dit 

vanuit de visie dat de huisartsen in de regio Noord West Utrecht een spilfunctie hebben bij de 

hervorming van de keten van chronische zorg. Het resultaat moet zijn kwalitatief hoogwaardige en 

betaalbare zorg dicht in de buurt met optimale mogelijkheden voor de patiënt om zijn eigen zorg te 

managen. 

Missie Ketenzorg NU 

Ketenzorg NU heeft als missie: “ Versterking van de kwaliteit van de keten door haar positie als de 

instelling voor chronische ketenzorg in de regio Noord-West Utrecht.” 

Het multidisciplinaire zorgprogramma vasculair risicomanagement (VRM) is geschikt om de 

preventieve zorg voor hart en vaatziekten patiënten te verschuiven van 2e naar 1e lijn en door inzet 

van zelfmanagement van 1e naar 0e lijn. Daarnaast is het ketenprogramma geschikt om door goede 

preventie in 0e en 1e lijn, te voorkomen dat patiënten met een verhoogd vasculair risico (VVR), hart 

en vaatziekten ontwikkelen. 

ICT is bij de ondersteuning van dit zorgprogramma een belangrijk aandachtspunt. Optimale 

uitwisseling van gegevens tussen de zorgverleners van de verschillende instanties in de keten is 

cruciaal voor het behalen van de beoogde ambities op het gebied van kwaliteit. De realisatie van 

goede koppelingen tussen de systemen van ketenpartners en de verkenning van een patiënten 

portaal voor de ondersteuning van E-health passen daarbij. 

 

HET KETENZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICO MANAGEMENT (VRM) 

INLEIDING 

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen die een hart- en vaatziekte (HVZ) hebben 

doorgemaakt. Bij een op de drie Nederlanders die overlijden, is een HVZ de oorzaak van het 

overlijden (circa 40.000 mensen per jaar). Voor zowel mannen als vrouwen wordt het grootste deel 

van de sterfte aan HVZ veroorzaakt door ischemische hartziekten en beroertes. Dagelijks worden 

gemiddeld 1.500 mensen in een ziekenhuis opgenomen vanwege HVZ.  HVZ zijn deels te voorkomen 

of te vertragen door de risicofactoren voor atherosclerose/ atherotrombose te behandelen. 

Atherosclerosevorming is een langzaam, progressief verlopend proces, dat vaak onregelmatig 

verloopt en kan leiden tot een chronische aandoening of tot een acute situatie. Het kan toevallig 

ontdekt worden of (nog) onopgemerkt zijn ondanks de uitgebreide aanwezigheid ervan. Diverse 

cardiovasculaire ziekten kunnen ontstaan afhankelijk van de plaats van de plaques in de slagaders. 

De ziekten kunnen zich lokaliseren in de coronaire arteriën (angina pectoris en myocardinfarct), de 

arteriën naar de hersenen (transient ischemic attack en cerebraal vasculair accident), perifere 

circulatie (claudicatio intermittens en gangreen), en de renale arteriën of het vaatbed in de nieren 

(nierziekten) en in het netvlies van het oog. 
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Het risico op het krijgen van HVZ wordt door meerdere factoren bepaald. Factoren die van invloed 

zijn hebben betrekking op roken, voeding, alcoholgebruik, lichamelijke activiteit, bloeddruk, body 

mass index (BMI), middelomtrek, lipidenspectrum, glucosegehalte, nierfunctie en stress. Daarnaast 

spelen leeftijd, geslacht, erfelijkheid, vroegtijdig HVZ bij ouders/broers en zussen, etniciteit en de 

aanwezigheid van co morbiditeit (bijvoorbeeld diabetes, reumatoïde artritis) een rol. 

Het zorgprogramma VRM sluit aan op een reeds door Ketenzorg NU ontwikkeld en geïmplementeerd 

zorgprogramma voor Diabetes type II. Patiënten met deze aandoening zijn uitgesloten van het 

Zorgprogramma VRM. 

 

DOELGROEPEN 

Er zijn verschillende opties om de doelgroepen, zijnde  patiënten met HVZ en met VVR in te sluiten in 

het multidisciplinaire zorgprogramma. 

- De praktijk heeft de twee doelgroepen reeds in beeld en kan de patiënten insluiten in het 

multidisciplinaire protocol van het ketenzorg informatie systeem (KIS) van Portavita. Gestart 

wordt altijd met een jaarcontrole. 

- De praktijk heeft de doelgroepen deels in beeld. Door middel van een search in het 

Huisartsen Informatie Systeem (HIS) op ICPC en ATC codes C 1 t/m 10  (antihypertensiva; 

trombolytica; cholesterolverlagers etc.) wordt het beeld volledig en kan gestart worden zoals 

hierboven. 

- De praktijk heeft de doelgroepen niet in beeld. Door middel van een search zoals hierboven 

worden  de doelgroepen in kaart gebracht. 

Populaties: VVR, bestaande uit de volgende items en bijbehorende ICPC codes: 

 

Een verhoogd risico (VVR) hebben: 

- mannen 50+ 

- rokers > 50 jaar; P 17 tabaks abuses 

- Een belaste familieanamnese voor HVZ (ouder, broer of zus met HVZ < 65 jaar); A29.01 familie 

anamnese 

- overgewicht; T 82 adipositas 

- verstoord vetspectrum; T 93 lipiden stoornissen 

- alcohol abuses; P 15 alcohol abuses 

- hypertensie Systolische bloeddruk (SBD) > 140 mmHg of gebruik van antihypertensiva; K85/K86  

Hart- en vaatziekten hebben de volgende ICPC codes: 
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K75 hartinfarct 

K74 angina pectoris 

K77 decompensatio cordis 

K90 CVA 

K89.1 TIA 

K99.1 Aneurysma aortae 

K92.1 Claudicatio intermittens 

K90.1 Subarachnoïdale bloeding,  

 

Schematisch ziet het vasculair risicomanagement voor de twee verschillende doelgroepen er 

als volgt uit: 
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ORGANISATIE 

Geïndiceerde (primaire) preventie heeft tot doel om HVZ bij patiënten met een verhoogd risico op 

HVZ te voorkomen.  Zorg gerelateerde (secundaire) preventie wordt gegeven aan patiënten met een 

doorgemaakt HVZ. Deze preventie is erop gericht om verergering, complicaties of beperkingen van 

een HVZ te beperken en om een nieuwe HVZ te voorkomen. 

Na de identificatie, het in kaart brengen van het risicoprofiel en het bepalen van het risico op HVZ 

wordt vastgesteld tot welke risicogroep (V1, V2, V3 of HVZ) de patiënt behoort. Via shared decision 

making bepalen zorgverlener en patiënt welke doelen gesteld worden in het Individueel Zorgplan 

(IZP) voor het aanpakken of behandelen van bepaalde risicofactoren.                                  

De volgende fasen worden in dit Zorgprogramma VRM onderscheiden volgens het schema 

bijgevoegd schema van de workflow:  

 

IDENTIFICATIE 

Het VRM start met de identificatie van patiënten met een (mogelijk) verhoogd risico op HVZ. 

Daarnaast gaat het om patiënten die reeds een HVZ hebben doorgemaakt. Zij hebben een verhoogd 

risico op progressie van de ziekte en op nieuwe HVZ. Bij deze groep patiënten worden regulier alle 

belangrijke risicofactoren in kaart gebracht in een zogenaamd risicoprofiel. Bij patiënten met 

diabetes en met reumatoïde artritis is het cardiovasculaire risico aanzienlijk verhoogd. Bij deze groep 

wordt een risicoprofiel opgesteld waarmee een schatting van het risico op HVZ kan worden gemaakt. 

Diabeten worden echter uitgesloten van dit Zorgprogramma. 
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DIAGNOSTIEK 

De diagnostiek naar het risico op HVZ bestaat uit: 

1. Anamnese (HVZ in familie, roken, voeding, alcoholgebruik, lichamelijke activiteit, medische car-

diovasculaire voorgeschiedenis, medicatiegebruik); 

2.In kaart brengen van de risico’s op basis van: voorgeschiedenis; anamnese; lichamelijk onderzoek 

en aanvullend onderzoek. Lichamelijk onderzoek (lengte, gewicht, middelomtrek, bloed- drukmeting, 

pols); 

3.Laboratorium onderzoek voor risicoschatting: nuchter glucose, TC/HDL- ratio, serum- creatinine en 

creatinine klaring berekening 

 

RISICOPROFIEL EN RISICOSCHATTING 

Op basis van gegevens uit het risicoprofiel wordt vervolgens aan de hand van een risicotabel (zie 

tabel) een inschatting gemaakt van de hoogte van het risico op ziekte of sterfte door HVZ in de 

komende 10 jaar. Bij patiënten met DM of RA dient in de risicoschatting 15 jaar bij de leeftijd 

opgeteld te worden. Patiënten die reeds een HVZ hebben doorgemaakt, hebben per definitie een 

hoog risico. De risicotabel is bij deze patiënten niet van toepassing. De indeling in risicogroepen is: 

• V1: Laag risico (<10% risico, groene vlakken) 

• V2: Matig risico (10-20% risico, gele vlakken) 

• V3: Hoog risico (> 20% risico, rode vlakken) 

Tabel 1. Risicotabel: 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ voor patiënten zonder HVZ Ratio 

totaal cholesterol/HDL 
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In dit zorgprogramma wordt gebruik gemaakt van het instrument Scoremeter voor CVRM (zie 

bijlage). 

Bij de bepaling van het vervolgbeleid worden de risicofactoren die niet verwerkt zijn in de score wel 

meegenomen ter overweging. 
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PREVALENTIE VAN DE RISICOGROEPEN 

Eenduidige prevalentie cijfers zijn niet voorhanden. De Nederlandse Hartstichting heeft gegevens 

over patiënten met een hartaandoening en van afzonderlijke risicofactoren. Het Nivel en de Continue 

Morbiditeits Registratie hebben gegevens over de andere Hart en vaatziekten.  

                                             Prevalentie                         Aantal pt. In norm praktijk 

Myocard infarct                 3,9 %                                    91 

CVA                                      1,36 %                                  32 

PAV                                      1,5 %                                    35 

Totaal                                  6,76 %                                  158 

Opmerking: Aangezien patiënten meerdere HVZ kunnen krijgen zal bij deze prevalenties enige 

dubbeling zijn. Voor de regio N.W. - Utrecht wordt op basis van bestaande praktijk ervaringen voor de 

totale prevalentie 5 % aangenomen. 

Over de prevalentie van de verschillende risicogroepen V1, V2 en V3 zijn gegevens bekend. Uit de 

ervaringen van een ZonMW project Cardiovasculair Risico Management in de Gezondheidscentra 

Maarssenbroek (GCM) blijkt de volgende verdeling: 

V1                                          1,57 %                                  37 

V2                                          1,46 %                                  34 

V3                                          0,25 %                                  6 

Totaal                                   3,28 %                                   77 

Opmerking:  bovenstaande  percentages zijn  gebaseerd op het aantal bekende patiënten met 

hypertensie en  hypercholesterolemie. Andere risicofactoren zijn niet meegenomen. Daarmee is dit 

een onderschatting van het totaal aantal patiënten met cardiovasculaire risicofactoren 

INCLUSIE IN HET KETENPROGRAMMA 

De doelgroepen HVZ voor zorggerelateerde preventie en VVR voor geïndiceerde preventie komen 

beiden in aanmerking voor inclusie in het ketenzorgprogramma VRM van Ketenzorg NU, maar zullen 

fasegewijs geïncludeerd worden. In 2014 wordt gestart met de inclusie van de bekende HVZ 

patiënten. 

Diabetes patiënten zijn uitgesloten van het zorgprogramma. Zij krijgen immers al vasculair 

risicomanagement via het Diabetes ketenzorgprogramma. 

Inclusie start met een uitgebreide intake en het invoeren van de patiënt in het multidisciplinaire EPD 

van het KIS Portavita. Daarbij moeten  onderstaande gegevens worden ingevoerd. 

■ Klachten wijzende op HVZ 

■ Bloeddruk 
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■ Pols frequentie en regulariteit 

■ Roken 

■ Alcohol 

■ Lengte 

■ Gewicht 

■ Lichaamsbeweging 

■ Familie anamneses voor hart en vaatziekten 

■ Reumatoide artritis 

■ Lipiden 

■ Nuchtere bloedglucose 

■ Medicatie op ATC code 

 

BELEID EN INDIVIDUEEL ZORGPLAN 

Nadat is bepaald tot welke risicogroep de individuele patiënt behoort worden tussen zorgverlener en 

patiënt afspraken gemaakt met betrekking tot het beleid en het hoofdbehandelaarschap. Deze 

afspraken worden vastgelegd in het KIS. Er zijn globaal een vier tal beleidsopties:  

1. Geen interventie en na een jaar vervolgen hoe het risicoprofiel zich ontwikkelt. 

2. Leefstijl interventie voor de behandeling van die risicofactoren die met leefstijl te maken 

hebben. 

3. Medicamenteuze interventie voor de behandeling van risicofactoren.  

4. Een combinatie van 3 en 4 (voor de hoog risico groepen) 

De bespreking en keuze van de interventie vindt plaats in samenspraak tussen patiënt en 

zorgverlener volgens zogenaamd shared decision making. Cruciaal daarbij is een voorspelling te doen 

over de ontwikkeling van het risico in de komende 10 of 15 jaar. Nadat dit heeft plaats gevonden 

worden de afspraken en de streefdoelen vastgelegd in een Individueel Zorg Plan (IZP). Het doel van 

het IZP is dat de patiënt inzicht krijgt in het ziekteproces, dat het zelfmanagementvaardigheden 

versterkt en dat het stimuleert tot het vervullen van een sleutelrol in het monitoren van het verloop 

van het eigen ziekteproces. Met het IZP kan recht gedaan worden aan de individuele verschillen 

tussen patiënten en aan de eigen motivatie en competenties voor het willen en kunnen nemen van 

verantwoordelijkheden voor de (mede)uitvoering van zorg. Het IZP fungeert als een soort draaiboek 

voor de patiënt als zijnde de regisseur over zijn eigen leven en gezondheid. Op basis van het IZP weet 

de patiënt wat hij van de zorgverlener  mag verwachten en wat hij zelf kan doen. 
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MONITOREN VAN DE DOELGROEPEN 

De inhoud van de behandeling en begeleiding wordt afgestemd op het risicoprofiel en op de 

afspraken zoals deze zijn vastgelegd in het IZP. Bij hoog Risico patiënten, dus ook bekende HVZ 

patiënten wordt een aantal keren per jaar gemonitord in hoeverre het behandelplan met de 

vastgestelde doelen realiseerbaar blijkt. In het algemeen wordt de begeleiding stapsgewijs ingezet. 

Voor laag Risico patiënten kan volstaan worden met minimaal een jaarlijkse controle met betrekking 

tot de ontwikkeling van het risicoprofiel.  

Bij patiënten van 70 en ouder  worden voor- en nadelen van medicamenteuze behandeling 

afgewogen. (zie de Multidisciplinaire richtlijn CVRM en bijbehorende samenvattingskaart NHG) 

Follow-up, of het volgen van de gemaakte afspraken en het resultaat ervan, is noodzakelijk voor het 

bereiken van een blijvend effect. Via controle kan men het effect van de behandeling nagaan 

(gewichtsafname, verlaging bloeddruk en cholesterol), controleren of de behandeling passend is, 

veranderingen in het risicoprofiel vaststellen, veilig (medicatieveiligheid) en goed (therapietrouw) 

gebruik van medicijnen bevorderen en suboptimaal medicijngebruik signaleren. Controle en 

feedback van de zorgverlener sterkt en motiveert patiënten om hun levens blijvend te veranderen. 

Tijdens de behandeling en de follow-up kunnen patiënten rekenen op begeleiding door zorgverleners 

gedurende langere tijd.  

VERWIJZINGEN BINNEN DE KETEN 

Het ketenzorgprogramma VRM zal uitgevoerd worden in de 1e lijn onder regie van de huisarts. Ten 

aanzien van verwijzingen en consultaties in de keten worden voor de 1e lijn afspraken gemaakt met 

diëtisten ten behoeve van de behandeling van overgewicht; obesitas; lipiden stoornissen en 

nierfunctie stoornissen en met de fysiotherapeut ten behoeve van beweging en leefstijl adviezen. 

Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in service level agreements (SLA’s).   

Afspraken met de patiënt als (keten)partner zijn vastgelegd in het IZP. De zorg voor VRM gaat immers  

verder dan alleen de controles door de behandelaar. Het Risico Management vraagt elke dag om 

aandacht en de patiënt zal zelf gemotiveerd moeten raken om zijn leefgewoontes aan te passen. 

Stoppen met roken, gezond eten, voldoende bewegen en tijd nemen voor ontspanning dragen allen 

bij tot het reduceren van het individuele Risico op HVZ. 

Met vakspecialisten in de 2e lijn worden eveneens afspraken gemaakt. Hierbij wordt aangesloten bij 

de regionale transmurale afspraken (RTA’s) met de preferente ziekenhuizen in de regio Utrecht. Het 

betreft afspraken met internisten, nefrologen, cardiologen, neurologen en vaatchirurgen. In de 

werkafspraken worden de grenzen voor behandeling in de 1e lijn, dan wel noodzaak tot beoordeling 

(consultatie) dan wel verwijzing naar de 2e lijn aangegeven. Concreet zijn indicaties voor  verwijzing 

diagnostische problemen en ondanks adequate therapie het  niet of onvoldoende bereiken van de 

behandeldoelen. In deze situaties zal het hoofdbehandelaarschap in het KIS overgedragen worden 

van Huisarts naar de betreffende medisch specialist. Een actief beleid wordt gevoerd om de VRM 

zorg voor patiënten die nog in de 2e lijn gecontroleerd worden, over te nemen. 
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KWALITEITSINDICATOREN 

Voor het ketenzorgprogramma VRM zijn twee soorten indicatoren te onderscheiden: 

zorginhoudelijke indicatoren en organisatorische indicatoren. De indicatoren zijn bedoeld voor 

kwaliteitsverbetering binnen de zorgketens waarvoor Ketenzorg NU verantwoordelijk is. Daarnaast 

dienen zij transparantie te geven van de kwaliteit van de Ketenzorg aan de ziektekostenverzekeraars 

die het ketenzorgprogramma contracteren.  

Zorginhoudelijke indicatoren 

De zorginhoudelijke indicatoren zijn onderverdeeld naar VRM zorg voor patiënten met een verhoogd 

risico op HVZ en VRM zorg voor patiënten met HVZ. Het NHG heeft deze indicatoren aangepast op 

basis van de multidisciplinair richtlijn CVRM uit 2011. 

Organisatie indicatoren 

De organisatie indicatoren hebben op beide groepen betrekking: patiënten met een verhoogd risico 

op HVZ en patiënten met HVZ. De indicatoren zijn ingedeeld volgens de kern elementen van het 

Chronic Care Model: 

- Ondersteuning zelfmanagement; 

- Ontwerp van het zorgproces; 

- Beslissingsondersteuning; 

- Informatiesystemen. 

Het Platform Vitale Vaten zoekt in de verdere ontwikkeling van deze indicatoren nog samenwerking 

met de ontwikkelgroepen van andere zorgstandaarden, zoals in een project dat ZiZo Chronische Zorg 

(nu Kwaliteitsinstituut) hiertoe opstartte. Ketenzorg NU volgt wat dit betreft de landelijke 

ontwikkelingen. 

MULTIDISCIPLINAIR EPD 

Voor het goed functioneren van de ketenzorg, het behalen van kwaliteits ambities en voor het 

bevorderen van keten commitment is het van belang dat de zorgpartners, inclusief de patiënt zelf 

toegang hebben tot het elektronische dossier van het KIS. Hierin worden de gegevens van patiënten 

geregistreerd, gedeeld en geïnterpreteerd als onderdeel van het VRM. Met een KIS kan naast de 

uitwisseling van medische gegevens tussen de verschillende zorgverleners  ook de samenwerking 

tussen zorgverleners geregeld worden. Transparantie in risicoprofiel van de patiënten in het beleid 

en het IZP is daarbij belangrijk. Voor patiënten zal ook digitaal toegang geregeld worden tot het KIS.  

Dit is relevante functionaliteit in het kader van het stimuleren en ondersteunen van zelfmanagement.  

Op geaggregeerd niveau geeft het KIS zicht op patiënten die aanvullende zorg nodig hebben of 

betere registratie van gegevens. Tevens faciliteert het KIS dat de data op geaggregeerd niveau  

management informatie geven over de kwaliteitsindicatoren. Op basis daarvan kan worden besloten 

welke aanvullende activiteiten nodig zijn voor door- ontwikkeling van de kwaliteit in de keten.  
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SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) Diëtisten  (HPZ) TEN AANZIEN VAN diëtetiek  

T.B.V. DE EERSTELIJNS DBC Cardio Vasculair risico management (CVRM)  van De 

Ketenzorg NU B.V. 

 

 
1.1. Identificatie van partijen, functie, niveau in de organisatie 
 
Ketenzorg NU BV  vertegenwoordigd door: 
De Heer E. Zuiderwijk, directeur 
 
 
Diëtistenpraktijk, vertegenwoordigd door: 
 
 
 

 
Uitgangspunten 1.2 
 

1.2.1 Definities en afkortingen 
DBC     : Diagnose Behandel Combinatie 
CVRM     : Cardio Vasculair risico management 
HIS     : Huisarts Informatie Systeem 
KIS     : Keten informatiesysteem 
Ketenzorg NU B.V.   : Huisartsengroep  
SLA     : Service Level Agreement 

 

1.2.2 Inleiding en uitgangspunten 
De zorgverzekeraars (i.c.:VGZ) maken contractafspraken met contractant (i.c.: Ketenzorg NU 
B.V.)  over een geïntegreerd zorgpakket CVRM aan eerstelijns patiënten. De Ketenzorg NU 
B.V. neemt binnen deze DBC enkele diensten (i.c. Diëtetiek) af binnen bovengenoemde 
diëtistenpraktijk. Deze diensten zijn vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst 
Eerstelijns DBC Cardio vasculair risicomanagement waarin naar deze SLA wordt verwezen. 
Deze SLA beschrijft de diensten die vanuit de diëtisten praktijk worden aangeboden aan de 
Ketenzorg NU B.V. in het kader van de eerstelijns DBC Cardio vasculair risicomanagement 

 

1.2.3 Onderwerp van overeenkomst 
De volgende diensten worden binnen de Eerstelijns Cardio vasculair risicomanagement 
aangeboden: Diëtetiek voor patiënten met Cardio vasculair risicomanagement 
 
Individuele begeleiding voor voeding- en dieetzorg: 
- Begeleiding hoog risico patiënt      180 minuten 
 
De diëtist wordt ingeschakeld voor die patiënten die een gespecialiseerd voedingsadvies nodig 
heeft. Dit is een wezenlijk onderdeel van het vasculair risicomanagement volgens de 
standaard. Belangrijk is de samenhang in de aanpak van overgewicht en leefstijl.  
 
Bij meer zorg en meer minuten wordt dit besproken met de hoofdbehandelaar van patiënt. 
Patiënt behoort ingelicht te worden dat er meer zorg aangevraagd wordt door de diëtist. 
 
Multidisciplinair overleg: 
- Project team overleg      i.o vaststellen 
- Overleg met praktijkverpleegkundige/PO en andere  
  relevante disciplines       i.o vaststellen 


