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Inleiding 
 
Voor u ligt de handreiking ‘Vasculair Risicomanagement in de eerste lijn: hart- en vaatziekten en verhoogd 
vasculair risico’. Deze handreiking is samengesteld door de werkgroep CVRM van UNICUM Huisartsenzorg. Het 
biedt huisartsenpraktijken richtlijnen voor het op systematische wijze uitvoeren van het CVRM-spreekuur. Het 
CVRM-spreekuur bestaat uit het in kaart brengen, controleren en behandelen van patiënten met hart- en 
vaatzieken (HVZ) en patiënten met een verhoogd vasculair risico (VRM) zoals hypertensie en 
hypercholesteroleamie.  
 
Werkafspraken 
Bij het ketenzorgprogramma CVRM in de huisartsenpraktijk worden werkafspraken gemaakt over de 
taakverdeling tussen de huisarts, POH, de praktijkassistente en andere betrokken zorgverleners. De huisarts blijft 
eindverantwoordelijk in het zorgproces. Het is belangrijk dat ook de diëtist, de fysiotherapeut en andere 
zorgverleners goed met elkaar en met de huisartsenpraktijk samenwerken. Als de ketenpartners gezamenlijk zorg 
bieden aan dezelfde patiënt kunnen we de zorg voor deze persoon optimaliseren. 
 
Leefstijladviezen 
Een belangrijk onderdeel van dit ketenzorgprogramma is het geven van leefstijladviezen. Met advies over 
stoppen met roken, voeding en meer bewegen beogen we een verbetering van de kwaliteit van leven en het 
welbevinden van de patiënt. Het individueel zorgplan (IZP) speelt hierbij een steeds grotere rol. Om dit instrument 
effectief te gebruiken, zijn het maken van goede afspraken en goede registratie essentieel. In het IZP staan de 
proceskenmerken, taakverdeling, een tijdpad en de concrete resultaten en afspraken. 
 
Doel van deze handreiking 
Het doel van deze handreiking is een leidraad te bieden voor het op een kwalitatief hoogwaardige en 
wetenschappelijk onderbouwde wijze, eenduidig begeleiden van patiënten met hart- en vaatziekten door huisarts, 
praktijkondersteuner, praktijkassistente, in samenwerking met andere zorgverleners. Naast de richtlijnen die deze 
handreiking biedt voor de controle en begeleiding van patiënten met hart- en vaatziekten door de POH, moet u 
binnen de huisartsenpraktijk uiteraard zelf duidelijke werkafspraken maken. Bepaal in welke situaties de POH de 
huisarts moet consulteren en in welke situaties de POH zelfstandig kan handelen binnen de grenzen van deze 
handreiking. De diagnostiekfase behoort in elk geval niet tot het werkgebied van de POH, maar is geheel 
voorbehouden aan de huisarts of specialist. 
 
Verbetering van de zorg 
Voor deze CVRM-handreiking geldt dezelfde kwaliteitscirkel die UNICUM Huisartsenzorg vanaf de oprichting 
hanteert. Het is gebaseerd op de bestaande richtlijnen: NHG-standaarden CVRM, Acuut coronair syndroom, 
Beroerte en Perifeer Arterieel Vaatlijden. Het gebruik van deze handreiking zal leiden tot verbetering van zowel 
generieke als ziektespecifieke zorg rondom en met de patiënt. De patiënt is medeverantwoordelijk voor zijn 
behandeling en de behandelaar is vooral een coach en stimulator voor wat betreft lifestyle aanpassingen. 
 
Wij hopen dat deze handreiking samen met het UNICUM-handboek een bijdrage levert aan het opzetten en 
uitvoeren van het CVRM-spreekuur in uw huisartsenpraktijk! 
 
 
CVRM-werkgroep UNICUM Huisartsenzorg, 
Gerard Daggelders, kaderhuisarts HVZ UNICUM Huisartsenzorg   
Victoria Jongkamp, medisch coördinator, UNICUM Huisartsenzorg 
Susanne Joosten, medisch coördinator, UNICUM Huisartsenzorg  
Petra Dijkstra, consulent UNICUM Huisartsenzorg 
Leonie Keizer, consulent UNICUM Huisartsenzorg  
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Hoofdstuk 1 - Inclusiecriteria  
 
 
Onderstaand de inclusiecriteria voor drie groepen met een rood risico op hart- en vaatziekten. Diabetes blijft 
buiten beschouwing, hoewel ook diabetes een verhoogd risico geeft op hart- en vaatziekten. De inclusiecriteria 
voor patiënten met diabetes worden elders beschreven.  
 
Bij de volgende drie groepen is een juiste registratie van belang: 

• HVZ (correcte ICPC) 
• Chronische nierschade (correcte ICPC+ diagnostische bepaling/meetwaarde) 
• Hypertensie/hoog cholesterol (correcte ICPC+ diagnostische bepaling/meetwaarde) 

  

1.1 HVZ 
HVZ die altijd behandeld moeten worden conform het rode CVR-risico zijn op een rijtje gezet in tabel 1 van het 
NHG-registratieadvies bij CVRM:  
 

 
 
Zie ook het NHG-registratie advies bij de Standaard CVRM. 
 

1.2 Chronische nierschade 
Het is van belang dat chronische nierschade van de goede ICPC wordt voorzien. De ICPC hangt af van de mate 
van nierfunctieverlies en albuminurie (zie ook de volgende tabel). 

https://richtlijnen.nhg.org/files/2020-09/NHG-registratie%20advies%20bij%20Standaard%20CVRM_2020.pdf
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De ernst van het nierfunctieverlies en de mate van albuminurie bepalen tezamen ook het CVR-risico.  
 

 
 
 
De groep met een rood risico valt volledig onder ICPC U99.01.  
Bij de andere ICPC-codes is er wel sprake van chronische nierschade, maar niet van een rood risico.  
 
Let op: niet iedereen met U99.01 heeft ook een rood risico. Dit hangt af van de eGFR en de mate van 
albuminurie. Concreet worden de volgende patiënten met CNS geïncludeerd in de rood risico rapportages: 
 
Patiënten met ICPC U99.01 in combinatie met  

• eGFR<30 óf  
• eGFR <45 i.c.m. albuminurie >3 mmol óf  
• eGFR<60 i.c.m. albuminurie ≥30mmol  

 
Het is ook mogelijk om het CVR-risico vast te leggen met behulp van een diagnostische bepaling (nummer 3953, 
rood risico volgens CVRM-richtlijn 2019; zie ook: NHG Bepalingenviewer). Patiënten met CNS en ICPC U99.01 in 
combinatie met een rood CVR-risico worden geïncludeerd in de rood risico rapportages. 
  

https://bepalingen.nhg.org/labcodes/determinations/3953,71?page=1#determination-3953,71
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1.3 Hypertensie/hoog cholesterol  
 
In de rood risico rapportages worden de patiënten geïncludeerd met: 
 

• Een episode hypertensie en/of hypercholesterolemie  
EN 

o Het gebruik van medicatie hiervoor  
OF  

o een rood CVR-risico 
 
Hypertensie legt u vast met de volgende ICPC-codes zodra er sprake is van een bij herhaling geconstateerde 
systolische bloeddruk van >140 mmHg: 
 

• K86 (Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging) 
• K87 (Hypertensie met orgaanbeschadiging/secundaire hypertensie) 

 
Er is sprake van hypercholesterolemie bij een LDL > 2,5 mmol/l of totaalcholesterol > 6,5 mmol/l. Als er ook 
sprake is van een rood CVR-risico (en dus een behandelindicatie), legt u een aparte episode vast met ICPC T93 
(Vetstofwisselingsstoornis(sen) of een van de volgende subcodes: 

• T93.01 (Hypercholesterolemie) 
• T93.02 (Hypertriglyceridemie) 
• T93.03 (Gemengde hyperlipidemie) 
• T93.04 (Familiaire hypercholesterolemie/lipidemie) 

 
Leg, als er sprake is van hypertensie of hypercholesterolemie, ook altijd het CVR-risico vast door middel van 
diagnostische bepaling 3953, rood risico volgens CVRM-Richtlijn 2019 (zie hieronder). 
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Hoofdstuk 2 - Inhoud controles: algemeen 
 
Voor alle patiënten is een juiste instelling van de medicamenteuze behandeling en reguliere controle 
noodzakelijk. Voor een blijvend effect van de niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling is het 
afspreken van een duidelijk controleschema essentieel. Mede op basis van de persoonlijke wensen van de 
patiënt, (co)morbiditeit en gemaakte afspraken in de huisartsenpraktijk kan van dit schema afgeweken worden. 
 
Schematische weergave proces zorgprogramma: 
 
 

 
 

 
Eerste consult – POH – 30 min 
 
 
Bespreking – POH & HA – 10 min 
 
 
 
Patiënten die terugkomen vanuit de tweede lijn starten met een scharnierconsult 

 

 
1x  per  jaar POH 20 min 1-4x per jaar POH 20 min 

 

2.1 Opstellen risicoprofiel 
 
Het cardiovasculair risicoprofiel wordt tijdens het eerste consult opgesteld in verband met de risicoschatting. 
Voorafgaand aan de intake worden de volgende laboratoriumwaarden bepaald: glucose, kreatinine inclusief 
eGFR (MDRD) vetspectrum en albumine/kreatinine ratio in urine. Gebruikt de patiënt diuretica, A2 antagonist of 
een ACE-remmer? Laat dan ook kalium bepalen. Zie voor meer informatie over laboratoriumonderzoek hoofdstuk 
8. 
 
Stel een cardiovasculair risicoprofiel op bij patiënten met: 
 

• Belaste familieamnese HVZ 
• Obesitas, verdenking erfelijke dyslipidemie 
• Aanwezige risicofactoren: roken, verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol  
• Bekende aanwezige risicoverhogende co-morbiditeit:  

o Altijd bij DM, CNS, COPD, reumatoide artritis 
o Overweeg bij atritis psoriatica, jicht, kanker, ankyloserende spondylitis, HIV, IBD, obstructief 

slaapapneu  
 
  

Voorbespreking 

Intakegesprek 

Casefinding 

Scharnierconsult 
door huisarts 

Niet gemotiveerd Stabiel 
traject 

Intensief 
traject 
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Wanneer risicoschatten?  
• Herhaal de schatting bijvoorbeeld elke vijf jaar of vaker als het geschatte risico dicht bij de 

behandelgrens ligt. 
• Een schatting kan worden overwogen bij vrouwen postmenopauzaal of > 50 jaar en bij mannen > 40 

jaar. 
• Doe geen risicoschatting bij mannen < 40 jaar en vrouwen < 50 jaar zonder bekende risicofactoren. 

 
Anamnese 

• Leeftijd 
• Geslacht 
• Roken (in pakjaren) 
• Belaste familieanamnese voor hart- en vaatziekten een eerstegraads mannelijk familielid < 55 jaar of 

eerstegraads vrouwelijk familielid < 65 jaar. Bij allochtone bevolkingsgroepen verdient dit extra 
aandacht. 

• Voeding (gebruik van verzadigd vet, vis, groente en fruit, zout) 
• Alcoholgebruik (in eenheden/dag) 
• Lichamelijke activiteit 
• Psychosociale risicofactoren zoals lage sociaal-economische status, stress op het werk en in het gezin, 

sociale isolatie, psychiatrische aandoening 
• Inventariseren van klachten: klachten in het algemeen en (toename van) klachten passend bij de 

onderliggende ziekte. Bij een toename van klachten is het van belang om de patiënt door te verwijzen 
naar de huisarts of te overleggen met de huisarts. Denk bij het inventariseren van klachten onder andere 
aan: 

o Pijn op de borst, pijn in arm(en), schouder, hals, kaken of soms in de rug; uitlokkende factoren 
zoals inspanning, emoties, kou, warmte. 

o Aard en lokalisatie van de pijn: drukkende/beklemmende pijn, ‘stekende pijn’, pijn gelokaliseerd 
in een beperkt gebied, lokale drukpijn, pijn vastzittend aan de ademhaling en 
houdingsafhankelijke pijn. 

o Frequentie en duur van optreden van de klachten; hoe lang bestaan de klachten; een eventuele 
recente verergering van de klachten. 

o Kortademigheid, toename kortademigheid, niet plat kunnen liggen, oedeem, moeheid, 
verminderde inspanningstolerantie. 

o Pijn en vervelende sensaties (moe, stijf, krampen, temperatuurverschillen) in het been of de 
bilregio bij inspanning die verminderen in rust; rustpijn en/of nachtelijke pijn (vooral in voorvoet 
of tenen), die afneemt als patiënt opstaat of aangedane been laat hangen; duur en langzame of 
juist snelle progressie van de klachten; links- rechtsverschil; afwijkingen huid of nagels aan 
voeten (wondjes of zweertjes). 

o Beperkingen bij lichamelijke activiteiten, werk of dagelijkse bezigheden; maximale loopafstand. 
o Hartkloppingen: sinds wanneer, continu of in aanvallen. 
o Begeleidende vegetatieve verschijnselen (zoals zweten, misselijkheid), angst, onrust. 

• Ervaring met leefstijlaanpassing 
• Gezondheidsbeleving 
• Inventariseren en evalueren medicatiegebruik: klachten, therapietrouw (let ook op gebruik 
• NSAID’s en andere zelfzorg-medicatie), eventueel behandeling bijstellen. Vraag of de patiënt de 

voorgeschreven medicatie inneemt, benadruk het belang van de behandeling en het juiste gebruik van 
de voorgeschreven medicatie. 

• Indien een CAC-score bekend is, kan deze meegewogen worden met het doel de risicoschatting op hart- 
en vaatziekten te verbeteren bij personen zonder hart- en vaatziekten bij wie twijfel bestaat over het wel 
of niet starten van preventieve medicatie. 

 
Lichamelijk onderzoek 
Het lichamelijk onderzoek tijdens de intake bestaat uit het meten van de bloeddruk en pols (frequentie en 
regelmaat), het vaststellen van lengte, gewicht en BMI. 
 
Laboratoriumonderzoek 
Bespreek tijdens de intake ook de uitslagen van het bloedonderzoek met de patiënt. 
 
Uitleg geven over CVRM ketenzorg 

• Geef uitleg over de inhoud en frequentie van de controles. 
• Daarnaast kunt u de patiënten brieven meegeven ter informatie over de inhoud van de ketenzorg.   
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2.2 Risicocategorieën 
 
Voor veel patiënten is een risicocategorie aan te wijzen zonder dat hun risico kwantitatief geschat hoeft te worden 
met een risicoscore. Denk aan patiënten met bestaande hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en daarmee 
gepaard gaande orgaanschade, ernstige chronische nierschade en extreem verhoogde risicofactoren. Deze 
categorieën staan toegelicht in tabel 1. 
 
Tabel 1 Risicocategorieën 
 
GFR = glomerulaire filtratiesnelheid; ACR: albumine-creatinineratio (in urine) 

Zeer hoog risico 
 
Leefstijladvies aangewezen 
Medicamenteuze therapie 
meestal aangewezen 

Personen die vallen in een van de volgende categorieën: 
• eerder vastgestelde hart- of vaatziekte, waaronder acuut coronair syndroom, angina 

pectoris, coronaire revascularisatie, TIA of beroerte, symptomatische aorta-iliofemorale 
atherosclerose, aorta-aneurysma, claudicatio intermittens of perifere revascularisatie. 
Ten aanzien van beeldvorming geldt alleen een aangetoonde atherosclerotische 
stenose of aangetoonde ischemie als ‘vastgestelde hart- en vaatziekte’; 

• diabetes mellitus met orgaanschade, zoals proteïnurie, of met een belangrijke 
risicofactor, zoals roken of ernstige hypercholesterolemie (totaal cholesterol > 8 mmol/l) 
dan wel ernstig verhoogde bloedruk (≥ 180 mmHg); 

• ernstige chronische nierschade: eGFR < 29 ml/min/1,73 m2, of eGFR 30-44 
ml/min/1,73 m2 met ACR 3-30 mg/mmol, of eGFR 45-59 ml/min/1,73 m2 met ACR > 30 
mg/mmol; 

• een berekende SCORE ≥ 10%. 

Hoog risico 
 
Leefstijladvies aangewezen 
Overweeg 
medicamenteuze therapie 

Personen die vallen in een van de volgende categorieën: 
• ernstig verhoogde enkele risicofactor, in het bijzonder totaal cholesterol > 8 

mmol/l of bloeddruk ≥180 mmHg; 
• de meeste andere personen met diabetes mellitus (met uitzondering van jongeren met 

diabetes mellitus type 1 en zonder klassieke risicofactoren, die een laag of matig risico 
kunnen hebben); 

• matige chronische nierschade: eGFR 30-44 ml/min/1,73 m2 met ACR < 3 mg/mmol, of 
eGFR 45-59 ml/min/1,73 m2 met ACR 3-30 mg/mmol, of eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 
m2 met ACR > 30 mg/mmol; 

• een berekende SCORE ≥ 5% en < 10%. 

Laag tot matig verhoogd 
risico 
 
Leefstijladvies aanbevolen 
Medicamenteuze therapie 
zelden aangewezen 

• Een berekende SCORE < 5% voor tien jaar. Veel personen van middelbare leeftijd 
vallen in deze categorie. 

 
 
Bij patiënten voor wie de SCORE-tabel niet geschikt is kunnen alternatieve risicoscores worden gebruikt om de 
informatievoorziening en besluitvorming te faciliteren. Tabel 2 geeft daar enkele voorbeelden van. 
 
 
Tabel 2 Overzicht van risicoschattingstools bij groepen die buiten de SCORE vallen 
 
Groep Risicoschattingstool 

Jongeren Relatief-risicotabel, cardiovasculaire-risicoleeftijd, lifetime-cardiovasculair risico 

Ouderen Specifieke risicoscore voor ouderen 

Patiënten met hart- en vaatziekten SMART-risicofunctie 

Personen met diabetes mellitus ADVANCE-risicofunctie 
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Bij personen ouder dan 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 
multidisciplinaire richtlijn voor cardiovasculair risicomanagement.  
De risicotools zijn terug te vinden op https://u-prevent.nl/nl-NL 
 

2.3 Voorbespreking door POH en huisarts 
Na het intakegesprek worden de uitkomsten van het risicoprofiel, het eventuele medicatiegebruik en het beleid 
met de huisarts besproken. Aan de hand hiervan wordt er een behandelplan en controlefrequentie voorgesteld. 
Er is aandacht voor: 

• Controleren risicoprofiel: zijn er wijzigingen? 
• Ondersteunen bij volhouden leefstijlverandering 
• Therapietrouw, bespreken eventuele bijwerkingen 
• Zo nodig starten van een nieuwe (leefstijl)interventie 
• Controlefrequentie 

 

2.4 Scharnierconsult 
Tijdens het scharnierconsult bespreekt de huisarts de uitkomsten met de patiënt. Samenstellen zij de 
behandeldoelen vast.  
 

a) Stabiele behandelfase: alle risicofactoren zijn onder controle, of bepaalde niet behaalde streefwaarden 
worden geaccepteerd. Controle één keer per jaar met aandacht voor: 

o Controleren risicoprofiel: zijn er wijzigingen? 
o Ondersteunen bij volhouden leefstijlverandering 
o Therapietrouw, bespreken eventuele bijwerkingen 
o Zo nodig starten van een nieuwe (leefstijl)interventie 
o Bepalen van behandeldoelen en streefwaarden voor deze patiënt, noteer deze in het HIS.  
o Opnieuw bepalen behandelfrequentie 

b) Intensieve behandelfase (persoonsgerichte zorg): één of meerdere riscofactoren zijn verhoogd en/of 
geïndiceerde medicatie ontbreekt. Controle één tot vier keer per jaar. Doel is het verlagen van het risico 
door leefstijlaanpassing en medicamenteuze behandeling, bewaken therapietrouw en 
medicatieveiligheid, bevorderen van zelfmanagement. Evalueer tijdens het consult de 
behandelfrequentie. Indien mogelijk gaat de patiënt naar de stabiele behandelfase. 

c) Is de patiënt niet gemotiveerd voor controle? Vermeld dan in het dossier: ‘geen geregelde zorg’. 
Deelname ketenzorg nee  

 
Bij instabiele patiënten en bij nieuwe klachten van de onderliggende ziekte, zoals atriumfibrilleren, perifeer 
vaatlijden en angina pectoris, verwijst de praktijkondersteuner de patiënt naar de huisarts voor diagnostiek. De 
huisarts is eindverantwoordelijk voor de controles van de patiënt en het te bepalen beleid.  
 

2.5 Controlefrequentie 
Voor de controle frequentie verwijzen we naar het volgende hoofdstuk en naar het document ‘Cardiovasculair 
Risicomanagement’ van de NHG: https://www.nhg.org/standaarden/volledig/cardiovasculair-
risicomanagement#idp3686816 
 

2.6 Aanvullend onderzoek 
Raadpleeg hiervoor hoofdstuk 8, dit gaat specifiek over laboratoriumbepalingen. Voor een ECG, ABPM of 30-
minuten meting (BP30) thuismetingen bloeddruk en EAI.  
 

2.7 Registratie 
Vul het onderzoek in en noteer daarbij ook de hoofdbehandelaar. Controleer de ICPC-codes en noteer de 
afgesproken streefdoelen in het individueel zorgplan. Deelname ketenzorg ja toevoegen. Vul uw 
protocol/onderzoek in het HIS in.  
  
 
  

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/cardiovasculair_risicomanagement_cvrm/organisatie_van_zorg_bij_cvrm/kwetsbare_ouderen_bij_cvrm.html
https://u-prevent.nl/nl-NL
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/cardiovasculair-risicomanagement#idp3686816
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/cardiovasculair-risicomanagement#idp3686816
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Hoofdstuk 3 – Controle en beleid 
 
In de volgende paragrafen worden de inhoud van de controles, de controlefrequentie, ziekte specifieke 
aandachtspunten en de medicamenteuze behandeling besproken (tijdsduur 20 minuten). 
 

1. K86  Hypertensie  
2. T93  Hypercholesteroleamie 
3. U99 of U99.01   Chronische nierschade 
4. K75   Acuut myocardinfarct  
5. K89/ K90.03  TIA/CVA  
6. K99.01   Aneurysma aortae 
7. K92.01   PAV/claudicatio intermittens  
8. K74   Angina pectoris (inclusief subcategorieën instabiele AP en stabiele AP  

 
Voor patiënten met hart- en vaatziekten volgen we de richtlijnen voor het beleid zoals beschreven in de NHG-
standaarden. De diagnostiek behoort niet tot het werkgebied van de POH of praktijkverpleegkundige, maar is 
geheel voorbehouden aan de huisarts of specialist. 
 

3.1 Hypertensie 
Het diagnosticeren van hypertensie moet gebaseerd zijn op: 

a. Meerdere (spreekkamer-)bloeddrukmetingen op meerdere dagen. 
• Bij licht verhoogde RR (140-160 mmHg): meerdere metingen over een periode van enkele maanden 

verspreiden 
• Bij alarmsignalen (sterk verhoogde bloeddruk: SBD > 180 mmHg; tekenen van eindorgaanschade; 

ongunstig cardiovasculair risicoprofiel): meerdere metingen gedurende een korte periode (weken of 
dagen). Dit komt overeen In de thuismeting/ BP30 >170 en bij ABPM >165 

• Zeer verhoogde bloeddruk (SBD > 200 mmHg): diagnose kan gesteld worden op basis van drie 
metingen tijdens één consult. 

Let op: stress, lichamelijke klachten (zoals pijn, overgangsklachten) en sommige medicatie kunnen leiden tot 
(voorbijgaande) hoge bloeddruk. 

b. Een thuismetingentraject van de bloeddruk: volgens de NHG-standaard kunnen thuismetingen gebruikt 
worden voor het diagnosticeren van hypertensie mits gebruik gemaakt wordt van een gevalideerde en 
gekalibreerde bloeddrukmeter. 

c. Een ABPM (24-uurs bloeddrukmeting). Ambulante metingen zijn een betere weerspiegeling van de 
bloeddruk onder normale omstandigheden dan spreekkamermetingen en geven een betere voorspelling 
van het risico op HVZ. 

 
De diagnose Hypertensie wordt gesteld bij een systolische bloeddruk (SBD) van tenminste 140 mmHg in de 
huisartsenpraktijk of bij een SBD van tenminste 135 mmHg in de thuissituatie (thuismetingentraject). De diagnose 
Hypertensie wordt gesteld aan de hand van de systolische bloeddruk (SBD) en bij voorkeur vastgesteld n.a.v. 
een 24-uurs meting, mocht dit niet tot de mogelijkheden behoren dan kan ook met een BP30 meting worden 
volstaan. Medicamenteuze behandeling is afhankelijk van de verder risicofactoren en de risicoschatting voor 
corresponderende bloeddrukwaarden bij verschillende andere meetmethoden bij spreekkamermetingen van 140 
en 180 mmHg. 
 
Spreekkamermetingen 140 mmHg 180 mmHg 

24 uursmeting 130 mmHg 165 mmHg 

Geprotocolleerde thuismeting 135 mmHg 170 mmHg 

BP30-meting 135 mmHg 170 mmHg 
 
Check alle ICPC-codes met betrekking tot K87. Er is alleen sprake van hypertensie met orgaanschade in het 
geval van: 

• Linker-ventrikelhypertrofie (LVH) met als (enige) oorzaak hypertensie 
• Retinopathie met als (enige) oorzaak hypertensie (hypertensieve retinopathie) 
• Chronische nierschade/nierinsufficiëntie met als (enige) oorzaak hypertensie 
• Hartfalen met als oorzaak hypertensie 
• Hypertensieve encefalopathie: encefalopathie met als oorzaak hypertensie 



 15 

 
Wittejasseneffect 
Hierdoor is de bloeddruk hoger dan normaal het geval is. We noemen dit het wittejasseneffect: een 
bloeddrukeffect waarbij de bloeddruk hoger is bij metingen gemeten door medisch personeel in een medische 
omgeving, dan de zelf of automatisch gemeten bloeddruk buiten deze omgeving (bijvoorbeeld thuis). Men 
beschouwt het wittejasseneffect relevant vanaf ≥ 20 mmHg systolisch of ≥ 10 mmHg diastolisch. 
 
Gemaskeerde hypertensie 
Een ‘omgekeerde’ wittejassenhypertensie (de patiënt heeft zelf/ambulant gemeten wel hypertensie, maar in de 
spreekkamer niet). Over het gemaskeerde effect is nog weinig bekend en het is ook nog niet goed aan te geven 
of en wanneer men er actief naar moet zoeken. 
 
Geïsoleerde diastolische hypertensie 
Ook de diastolische bloeddruk (DBD) kan geïsoleerd verhoogd zijn: komt echter zelden voor en heeft een 
onduidelijke prognostische betekenis. Overleg bij een diastole boven de 110 mmHg 
 
Orthostatische hypotensie Is een van de mogelijke oorzaken. Hiervan is sprake bij een daling van de systolische 
bloeddruk met minstens 20 mmHg, of van de diastolische bloeddruk met minstens 10 mmHg binnen drie minuten 
na het opstaan. De relatie tussen orthostatische klachten en meetbare, orthostatische hypotensie is zwak. 
Meetprocedure: Patiënt eerst vijf minuten laten liggen, vervolgens liggend de bloeddruk twee keer meten; daarna 
één tot drie minuten laten staan. Dan opnieuw bloeddruk twee keer meten. Een daling van de systolische 
bloeddruk van ≥ 20 mmHg en/of een daling van de diastolische bloeddruk van ≥ 10 mmHg wijst op orthostatische 
hypotensie. 
 
Hypertensieve crisis 
Een zeer sterk verhoogde bloeddruk of symptomatologie kan wijzen op een hypertensieve crisis d.w.z. 
hypertensie een SBD >200 mmHg met klachten als hoofdpijn, visusstoornissen, misselijkheid of braken.  
 
 

Streefwaarden afhankelijk van de meetmethoden van de bloeddruk 

Meetmethode Streefwaarde Systolische bloeddruk (SBD) 

 
Spreekkamermeting  

 
< 140 mmHg (bij 70-plussers 150 mmHg) 

 
Thuis, protocollair 

 
< 135 mmHg 

 
Ambulant, 24 uur 

 
< 130 mmHg 

   
BP30-meting  

   
< 135 mmHG 

 
Bij het meten van de bloeddruk wordt ook altijd de pols geteld: we letten daarbij op de polsfrequentie en het 
polsritme. Een polsfrequentie van 50 – 100 slagen/minuut en regulair is normaal. Een polsfrequentie van < 50 
slagen/minuut of > 100 slagen/minuut en/of een onregelmatige pols is altijd reden om met de huisarts te 
overleggen. 
 
Bloeddrukverhogende medicatie en middelen 
In de meeste gevallen geringe of geen bloeddrukverhoging, soms ernstige of extreme bloedrukverhoging bij: 

• NSAID’s (incl. Acetylsalicylzuur en selectieve COX-2-remmers) 
• Sympathicomimetica (Decongestiva, Sibutramine, Cocaine) 
• Orale anticonceptiva 
• Alcohol 
• Glycyrrizinezuur bevattende producten (o.a. drop, zoethout en sommige kauwgums) 
• Erytropoëtine 
• Cyclosporine 
• Stimulantia ((dex)methylfenidaat, (dextroof met) amfetamine, modafinil) 
• Sommige kruiden (efedra, ma huang) 

 
Medicamenteuze behandeling hypertensie 
Zie voor behandeling door de huisarts de NHG-standaard Cardiovasculair risicomanagement. 
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Controles bij hypertensie 
• Bloeddrukcontrole: zie tabel streefwaarden 
• Hartritme en hartfrequentie 
• Lichaamsgewicht 
• Inventariseer klachten 
• Bespreek leefstijladviezen 

 
Controlefrequentie bij hypertensie 
CVRM-controle gebeurt eens in de drie tot vijf jaar bij een verhoogd vasculair risico. Bij het gebruik van 
antihypertensiva jaarlijks, indien er geen andere risicofactoren aanwezig zijn. 
 
Terugverwezen uit de tweede lijn 
Patiënten met hypertensie die vanuit de tweede lijn terug worden verwezen naar de eerste lijn.  

• De streefwaarde is bereikt. 
• Er een stabiele situatie is ontstaan die niet verbeterd kan worden. 
• De oorzaak van secundaire hypertensie is behandeld. 
• De huisarts heeft verzocht om inventarisatie en advies. 

  

3.2. Hypercholesterolaemie 
 
Vooral LDL-cholesterol (LDL-C) is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Cholesterolverlagende 
therapie verlaagt het cardiovasculaire risico. Dit is vooral aangetoond voor statines en in mindere mate voor 
andere lipidenverlagers. 
 
Streefwaarden 
Het effect van cholesterolverlagers kan worden afgemeten aan het bereikte LDL-C, maar ook non-HDL-
cholesterol (= totaal cholesterol – HDL-cholesterol) is een goede parameter hiervoor. Bij patiënten met een 
doorgemaakte hart- en vaatziekte hangt de mate van cholesterolverlaging samen met het cardiovasculaire risico 
en wordt intensievere behandeling geadviseerd dan bij patiënten zonder hart- en vaatziekte. De overige 
lipidenfracties (vooral triglyceriden en HDL-C) zijn geen behandeldoelen, met uitzondering van uitzonderlijk sterk 
verhoogde triglyceriden.  
 
Aanbevelingen 
 
Bepalen lipidenspectrum  
Het lipidenspectrum (Totaal Cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, Triglyceriden en Chol/HDL-ratio) 
wordt bepaald bij: 

• Patiënten met een verhoogd vasculair risico: eens in de 3-5 jaar. 
• Patiënten waarbij een risicoprofiel bepaald moet worden: voorafgaande aan het consult in verband met 

het opstellen van een cardiovasculair risicoprofiel 
• Patiënten met een (mogelijke) erfelijke familiaire dyslipidaemie of waar veel familieleden een 

dyslipidaemie hebben 
• Na starten en/of ophogen van cholesterolmedicatie (statines): alleen LDL 

 
De normaalwaarden van lipiden zijn: 
Totaal cholesterol < 6.5 mmol/l 
HDL-cholesterol  0.9 – 1.7 mmol/l bij mannen en 1.1 – 2.0 mmol/l bij vrouwen 
LDL-cholesterol  < 4.5 mmol/l 
Triglyceriden  < 2.2 mmol/ 
 
Men spreekt van Hypercholesterolemie (ICPC: T93.1) indien cholesterol totaal en/of LDL verhoogd zijn 
(Cholesterol totaal ≥ 6.5 mmol/l en LDL ≥ 4.5 mmol/l) 
 
Behandeling hypercholesteroleamie  

• Streef naar een LDL-C < 1,8 mmol/l bij patiënten met hart- en vaatziekten < 70 jaar. 
• Streef naar een LDL-C < 2,6 mmol/l bij een van de (of combinatie van de) volgende situaties: 

o een tienjaarshart- en vaatziektesterfterisico ≥ 5%; 
o patiënten met diabetes mellitus; 
o patiënten met chronische nierschade. 
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o ernstig verhoogde enkele risicofactor, in het bijzonder totaalcholesterol > 8 mmol/l of bloeddruk 
≥ 180 mmHg. 

• Gebruik LDL-C of non-HDL-C voor het monitoren van het effect van cholesterolverlagende behandeling, 
waarbij een LDL-C van 1,8 en 2,6 mmol/l correspondeert met een non-HDL-C van 2,6 en 3,4 mmol/l. 

 
Familiaire hypercholesterolemie 
Bij een verhoogd totaalcholesterol (TC >8 mmol/l) op basis van verhoogde LDL-cholesterolconcentratie (LDL-C 
>5 mmol/l) en/of apoB-concentratie >1,2 g/l moet men een primaire dyslipoproteinemie, namelijk familiaire 
hypercholesterolemie (FH), uitsluiten (richtlijn erfelijke dyslipeademie). 
 
Medicamenteuze behandeling bij hypercholesteroleamie 
Zie voor behandeling (door de huisarts) de NHG-standaard Cardiovasculair risicomanagement 
Bij de (medicamenteuze) behandeling van de lipiden streeft men naar: 

• LDL ≤ 2.6 mmol/l (of tot maximaal aanvaardbare behandeling met behulp van medicatie)  
Voor het monitoren van de behandeling vaart u dus op de LDL-waarde. LDL-waarde van 1,8 bij HVZ.  
 
Controles bij hypercholesteroleamie 

• Bloeddrukcontrole 
• LDL 
• Lichaamsgewicht 
• Inventariseer klachten 
• Bespreek leefstijladviezen 

  
Controlefrequentie bij hypercholesterolaemie 
CVRM-controle eens in de drie tot vijf jaar bij een verhoogd vasculair risico. Bij het gebruik van statines jaarlijks 
indien er geen andere risicofactoren aanwezig zijn. 
 
Terugverwezen uit tweede lijn patiënten met hyperlipidemie 
Erfelijke dislipidemie blijft in de tweede lijn onder behandeling. Patiënten worden naar de eerste lijn 
terugverwezen indien: 

• De streefwaarde is bereikt 
• Er een stabiele situatie is ontstaan die niet verbeterd kan worden 
• De oorzaak van secundaire hyperlipidemie is behandeld 

 

3.3. Chronische nierschade (CNS) 
 
CNS wordt tegenwoordig meestal veroorzaakt door DM of hypertensie en is van grote invloed op de 
cardiovasculaire mortaliteit en kan een onderdeel zijn van de ketenzorg DM of CVRM. Er is sprake van CNS bij 
een eGFR kleiner dan 60 en/of een ACR groter dan 3. De stadia van de eGFR en albuminurie bepalen 
gezamenlijk het risico op cardiovasculaire schade in drie categorieën: mild, matig of sterk verhoogd. Zie voor 
meer informatie hierover de NHG standaard Chronische Nierschade 2018 en de handreiking CNS van UNICUM 
(momenteel in herziening). 
  
Verwijs patiënten met een sterk verhoogd risico naar de nefroloog of maak gebruik van telenefrologie. Overweeg 
(in overleg met patiënt) om van verwijzing af te zien wanneer er sprake is van een beperkte levensverwachting 
en/of uitgebreide comorbiditeit. Patiënten met een mild en matig verhoogd risico zonder hypertensie of DM die 
niet onder behandeling zijn van de nefroloog, vallen onder de ketenzorg CVRM en worden volgens de NHG-
richtlijnen behandeld. 
  
De behandeling bestaat uit:  

• Leefstijladvies 
• Medicatiebewaking rekening houdende met recente eGFR. Geef bij medicatie voorschrijft de actuele 

eGFR ook door aan de apotheek. 
• Tensie bij voorkeur kleiner dan 130/80. Indien ACR groter is dan 3, dan voorkeur voor RAS-remmer. 
• Bij gebruik van een RAS-remmer of diureticum: bepaal minimaal jaarlijks tevens de serumkalium- en 

natriumconcentratie. 
• LDL kleiner dan 2,5 

  
Medicatiebewaking 

• Indien eGFR < 60: gebruik de ICPC U99.01 (activeert medicatiebewaking) 
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• Indien ACR > 3: gebruik de ICPC U98.03 
• Informeer apotheek bij chronische nierschade. Hiervoor geldt een wettelijke verplichting (denk hierbij wel 

aan de toestemming van de patiënt.  
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Hoofdstuk 4 - Ziektebeelden  
4.1 Acuut myocardinfarct (AMI) 
Zie voor verwijscriteria en initiële behandeling door de huisarts de NHG-standaard AMI (samenvatting in bijlage 
1). Bij een ongecompliceerd verloop komt de patiënt na hartrevalidatie terug naar de eerste lijn. Let op, als de 
patiënt voor dit ziektebeeld toch nog de specialist bezoekt, kan de huisarts de zorg voor deze patiënt niet 
declareren in de ketenzorg. Zie ook bijlage 6 en het stappenplan CVRM over het voorkomen van dubbele 
declaraties. Er is sprake van een gecompliceerd verloop bij: 
 

• Restischemie 
• Verminderde hartfunctie (LVEF <40%) 
• Ritmestoornissen (arteriaal of ventriculair)* 
• Ventriculaire tachycardieën (in relatie tot inspanning of stress) 
• Hypertensie >160/100 mmHG 
• Lage inspanningstolerantie (geobjectiveerd door een inspanningstest) 
• ICD/pace-implantatie* 
• Klepgebreken* 

 
Bij * mag de CVRM-zorg door de huisarts geleverd worden. Bij de andere aandoeningen wordt de CVRM-zorg in 
het ziekenhuis geleverd. 
 
Medicamenteuze behandeling na een myocardinfarct 
In het ziekenhuis stelt de cardioloog de patiënt, na diagnostiek en behandeling tijdens de acute fase, in op orale 
medicatie voor de langere termijn: 
 

Medicatie Dosering Aanvulling 

Thrombocytenaggregatieremmer Ascal 80 mg  

P2Y12 remmer Clopidogrel 75 mg Tot 12 maanden na AMI, alleen bij stent. Let op 
stopdatum. Soms langer, op advies van cardioloog.   

Statine Volgens richtlijn Zie onderstaande tabel   

B-blokker  Eerste jaar van belang na myocardinfarct en bij een 
infarct met restschade. 

ACE/ ARB  Bij hypertensie, LVH of verminderde 
linkerventrikelfunctie 

  
Controles na een myocardinfarct 

• Bloeddrukcontrole en cholesterol: zie voor streefwaarden tabel bij hypertensie en hypercholesterolemie. 
• Hartritme en hartfrequentie 
• Lichaamsgewicht 
• Inventariseer klachten die duiden op angina pectoris, hartfalen, recidief acuut coronair syndroom 

(consulteer bij deze klachten direct de huisarts). 
• Bespreek leefstijladviezen. 

 
Streefwaarden 
In de volgende gevallen kunt u de streefwaarden uit onderstaande tabel aanhouden: 
 

• Eerder vastgestelde hart- of vaatziekte (o.a. acuut coronair syndroom; angina pectoris; coronaire 
revascularisatie; TIA of beroerte; aorta-iliofemorale atherosclerose; aortaaneurysma; claudicatio 
intermittens of perifere revascularisatie).  

• Bij beeldvorming aangetoonde atherosclerotische stenose of ischemie. 
 

https://www.unicum-huisartsenzorg.nl/documenten/2020/stappenplan-vrm/#document/
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* indien medicatie om dit te bereiken verdragen wordt.  
 
Controlefrequentie na een myocardinfarct 
Jaarlijkse controle bij een stabiele patiënt die alleen een myocardinfarct doormaakte en geen andere 
risicofactoren heeft die om controles vragen. Bij postinfarctpatiënten met risicofactoren bepalen deze 
risicofactoren de controlefrequentie. 
 
Voorlichting na een myocardinfarct 
Bij alle patiënten is het van belang om alert te zijn op klachten van een recidief acuut coronair syndroom of 
angina pectoris. Bespreek met de patiënt wat hij of zij moet doen bij het opnieuw optreden van pijn op de borst: 
wanneer is het nodig (met spoed) contact op te nemen met huisarts of 112 te bellen. Herhaal deze instructie 
regelmatig. 
 

4.2 TIA/CVA 
Zie voor verwijscriteria en initiële behandeling door de huisarts de NHG-standaard Beroerte. De neuroloog ziet de 
patiënt na ongeveer zes weken en/of drie maanden na ontslag of het eerste polibezoek en verwijst daarna terug 
naar de eerste lijn. 
 
Medicamenteuze behandeling na een TIA/ CVA 
 

Medicatie Dosering Aanvulling 

Clopidrogel 75 1d1t En bij bijwerkingen Ascal met dipyrademol is 
momenteel niet leverbaar (sept. 2019) 

Orale anticoagulantia/DOAC  Alleen bij incident door AF 

Statine Volgens richtlijn NHG  

Antihypertensiva Volgens richtlijn NHG Zie controles TIA/CVA 

 
 
Controles na een TIA/CVA 

• Bloeddruk: behandel ook bij <140 mmHg, indien dit verdragen wordt. Behandel bij hooggradige (>70%) 
carotisstenose(n) minder intensief (unilaterale stenose >130, bilaterale stenose >150 mmHg), 
streefwaarden voor de bloeddruk <135/85 mmHg Zo laag mogelijk.  

• Cholesterol: zie tabel streefwaarden LDL  
• Lichaamsgewicht 
• Inventariseer klachten en beperkingen 
• Extra aandacht voor zelfredzaamheid, cognitief functioneren, depressie, overbelasting mantelzorger 
• Bespreek leefstijladviezen 

 
Controlefrequentie na een TIA/CVA 
De controles worden het eerste jaar bepaald door de beperkingen van de patiënt (zie NHG-standaard beroerte). 
De controles na een jaar bij een stabiele patiënt die geen andere risicofactoren heeft, vinden jaarlijks plaats. 
 
  

Streefwaarde LDL-cholesterol (mmol/l) Streefwaarde systolische bloeddruk 
(mmHg) 

Beleid 

≤ 70 
jaar 

> 70 jaar ≤ 70 jaar > 70 jaar  

 Niet 
kwetsbaar 

Kwetsbaar  Niet 
kwetsbaar 

Kwetsbaar  

< 1,8 < 2,6 Indien medicatie 
wordt gegeven bij 
voldoende 
levensverwachting 
< 2,6 

< 140 
(eventueel 
< 130*) 

< 150 
(eventueel  
< 140*) 

< 150 en ≥ 
70 
diastolisch 

Leefstijladvies 
Medicamenteuze 
therapie meestal 
aangewezen 
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Voorlichting na een TIA/CVA 
Geef informatie over het omgaan met de ziekte en beperkingen en eventuele zorgmogelijkheden. 
 

4.3 Aneurysma aortae abdominalis (AAA) 
Zie voor verwijscriteria en initiële behandeling door de huisarts de NHG-standaard AAA. Patiënten worden naar 
de eerste lijn terugverwezen als het Aneurysma nog geen vier centimeter in doorsnede is (uitzonderingen daar 
gelaten) of na controle bij vaatprothese: dit betreft patiënten die geopereerd zijn of een stent hebben gekregen. 
 
Medicamenteuze behandeling bij AAA 
 

Medicatie Dosering 

Thrombocytenaggregatieremmer Ascal 80 mg 

Statine Volgens richtlijn NHG CVRM  

Antihypertensiva Volgens richtlijn NHG CVRM 

 
 
Controles bij AAA 

• Bloeddrukcontrole, Streven naar bloeddruk van 120 mmHg (zo laag als verdragen wordt).  
• Bespreek leefstijladviezen 
• Jaarlijks echo bij doorsnede Aneurysma < 4 centimeter 

 
Controlefrequentie bij AAA 
De controles bij een stabiele patiënt die geen andere risicofactoren heeft, vinden jaarlijks plaats. 
 
Voorlichting bij AAA 
Geef informatie over het omgaan met AAA en voorlichting over het beloop van de aandoening. 
 
Behandeling is gebaseerd op de RTA-richtlijnen AAA. 
 

4.4 Perifeer arterieel vaatlijden (claudicatio intermittens) 
Zie voor verwijscriteria en initiële behandeling door de huisarts de NHG-standaard PAV (samenvatting in bijlage 
4). Patiënten worden terugverwezen naar de eerste lijn bij: 

• Fontaine II 
• EAI tussen 0,9 en 1,0 en indien er sprake is van een niet acuut niet bedreigende situatie 
• Indien ingrijpen geen verhoging geeft van de kwaliteit van leven 

 
Meerdere metingen zijn noodzakelijk voor het vaststellen van PAV. 
 
Er zijn binnen de RTA nog geen afspraken gemaakt over wat er na revascularisatie gebeurt. CVRM-zorg kan niet 
gedeclareerd worden zolang de patiënt in de tweede lijn zit. 
 
Medicamenteuze behandeling bij PAV 
 

Medicatie Dosering 

Thrombocytenaggregatieremmer Ascal 80 mg 

Statine Volgens richtlijn NHG CVRM 

Antihypertensiva Volgens richtlijn NHG CVRM 
  
Controles bij PAV 

• Inventariseer klachten/ beperkingen 
• Inspectie van de voeten, perifere pulsaties, kleur, temperatuur, capillaire refill 
• Zn EAI herhalen 
• Looptraining gecertificeerd (zie standaard) 
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Controlefrequentie bij PAV 
In overleg met de huisarts en afhankelijk van andere risicofactoren. 
 
Voorlichting bij PAV 
Bespreek voetverzorging en looptraining met de patiënt. 
 

4.5 Stabiele angina pectoris (AP) 
Zie voor verwijscriteria en initiële behandeling door de huisarts de NHG-standaard stabiele angina pectoris 
(samenvatting in bijlage 4). Hierover zijn nog geen afspraken gemaakt binnen de RTA. CVRM-zorg kan niet 
gedeclareerd worden als de patiënt in de tweede lijn zit. 
 

Medicatie Dosering Aanvulling 

Thrombocytenaggregatieremmer Ascal 80 mg  

Isosorbidenitraat 5 mg Zo nodig bij een aanval 

Statine Volgens 
richtlijn 

Streefwaarden LDL <1,8  

B-blokker of calciumantagonist   

Langwerkend nitraat  Zo nodig, bij persisterende klachten 

 
Controles bij angina pectoris 

• Bloeddrukcontrole 
• Hartritme en hartfrequentie 
• Streefwaarden LDL <1,8 
• Lichaamsgewicht 
• Inventariseer klachten 
• Bespreek leefstijladviezen 

 
Controlefrequentie bij angina pectoris 
De controles bij een stabiele patiënt die geen andere risicofactoren heeft, vinden jaarlijks plaats. 
 
Voorlichting bij angina pectoris 
Bespreek aard en stabiele situatie van de aandoening. 
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Hoofdstuk 5 – Addendum CVRM over ouderen   
 
 
Op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging is het addendum CVRM over (kwetsbare) ouderen 
verschenen, waarin het onderzoek naar de effectiviteit van bloeddrukverlaging en cholesterolverlaging bij deze 
patiëntencategorie onder de loep is genomen.  
 
Effectiviteit medicatie bij ouderen 
Bij personen zonder bekende hart- of vaatziekten wordt het bewijs dat medicamenteuze preventie effectief is 
steeds minder overtuigend naarmate personen ouder worden. Vooral voor kwetsbare ouderen is er weinig bewijs. 
Dit geldt vooral voor behandeling met statines, waarvan het gunstige effect op mortaliteit en morbiditeit door hart- 
en vaatziekten bij ouderen zonder hart- en vaatziekte als onzeker moet worden beschouwd. Voor 
antihypertensieve therapie is het bewijs voor effectiviteit sterker dan voor statines. Maar ook hier geldt dat 
ouderen grotendeels ontbraken in de grote klinische trials, zodat terughoudendheid is aangewezen. 
 
Gedeelde besluitvorming 
Stoppen met preventieve medicatie is aangewezen bij bijwerkingen die als ernstig ervaren worden. In de overige 
gevallen moet per patiënt een afweging worden gemaakt, waarbij het vermijden van polyfarmacie en de wens van 
de patiënt belangrijke componenten zijn. Overweeg en bespreek met de patiënt of deelname aan de ketenzorg 
CVRM een meerwaarde heeft voor de behandeling en of de patiënt gemotiveerd is om deel te nemen aan de 
ketenzorg. Richtlijnen voor de behandeling van enkelvoudige chronische ziekten of risico’s zijn niet zonder meer 
van toepassing op oudere patiënten met multimorbiditeit en polyfarmacie. Voor veel ouderen is behoud van 
kwaliteit van leven of zelfstandig functioneren belangrijker dan het voorkomen van mortaliteit. Beslissingen over 
de behandeling zijn daarom afhankelijk van de individuele situatie en wensen van de patiënt. Gedeelde 
besluitvorming is daarom belangrijk.  
 
5.1 Vaststellen kwetsbaarheid 
Om te kunnen wegen of een bepaalde behandeling zinvol is bij ouderen en om behandelingen af te stemmen op 
de mate van vitaliteit/kwetsbaarheid van de patiënt zouden de verwachte resterende levensverwachting, de time-
to-benefit van een behandeling, bijwerkingen van een behandeling en de wensen van een patiënt in kaart 
gebracht moeten worden. Voor het bepalen van de kwetsbaarheid kan gebruik worden gemaakt van de 
GRONINGEN FRAILTY INDICATOR (GFI). Bespreek met kwetsbare ouderen met geringe levensverwachting of 
starten of doorgaan met bloeddruk- of cholesterolverlagende behandeling nog wel gewenst is en of de baten nog 
wel opwegen tegen de bijwerkingen. 
 

5.2 Lipiden 
 
Niet-kwetsbare ouderen 
Starten van lipidenverlagende medicatie 

• Overweeg het geven van lipidenverlagende medicatie aan niet-kwetsbare ouderen zonder hart- en 
vaatziekten alleen bij een hooggeschat risico op een vasculair event, bijvoorbeeld door de aanwezigheid 
van ernstige risicofactoren (zoals diabetes of een zeer hoog cholesterol (TC >8 mmol/L), een zeer hoge 
bloeddruk (≥180/110 mmHg), en een voldoende hoog geschat resterende levensverwachting. Streef 
naar een LDL-C <2,6 mmol/l. 

• Geef lipidenverlagende medicatie aan niet-kwetsbare ouderen met hart- en vaatziekten en streef naar 
een LDL-C <2,6 mmol/l. Evalueer de eventuele bijwerkingen nauwgezet. Switch naar een andere statine 
of verlaag de statinedosering en overweeg ezetimib toe te voegen bij het vermoeden van het ontstaan 
van bijwerkingen. 

 
Stoppen van lipidenverlagende medicatie 
Stop alleen met lipidenverlagende medicatie bij onoverkomelijke bijwerkingen bij niet-kwetsbare 
ouderen met hart- en vaatziekten. 

Kwetsbare ouderen 
Starten van lipidenverlagende medicatie 

• Start niet met lipidenverlagende medicatie bij kwetsbare ouderen zonder hart- en vaatziekten. 
• Overweeg het geven van lipidenverlagende medicatie aan kwetsbare ouderen na een (recent) vasculair 

event en met een voldoende hoog geschat resterende levensverwachting. Evalueer het optreden van 
bijwerking nauwgezet en waak voor myopathie, behoud van functie en kwaliteit van leven. 

• Stoppen van lipidenverlagende medicatie 
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• Stop met lipidenverlagende medicatie bij kwetsbare ouderen zonder hart- en vaatziekten. 
• Overweeg te stoppen met lipidenverlagende medicatie bij kwetsbare ouderen met hart- en vaatziekten, 

met name bij het optreden van een mogelijke bijwerking of bij een geringe geschatte resterende 
levensverwachting.  

 

5.3 Bloeddruk 

Niet-kwetsbare ouderen 
• Streef naar een systolische bloeddruk <150 mmHg bij niet-kwetsbare ouderen. 
• Overweeg bij het verdragen en het niet optreden van bijwerkingen van de medicatie bij niet-kwetsbare 

ouderen de systolische bloeddruk nog verder te verlagen onder 140 mmHg. Monitor de bijwerkingen bij 
iedere controle. 

• Pas de medicatie aan bij het optreden van bijwerkingen bij niet-kwetsbare ouderen door bijvoorbeeld het 
verlagen van de dosering, het switchen van medicatie of het stoppen van medicatie. 

Kwetsbare ouderen 
• Streef naar een systolische bloeddruk <150 mmHg bij kwetsbare ouderen onder de voorwaarde van 

voorzichtig titreren. 
• Stop met het verder intensiveren van bloeddrukverlagende behandeling en overweeg het verlagen van 

de dosering bij kwetsbare ouderen met een diastolische bloeddruk <70 mmHg ongeacht de hoogte van 
de systolische bloeddruk. 

• Monitor het optreden van eventuele bijwerkingen bij kwetsbare ouderen. 
 

  Niet-kwetsbare ouderen Kwetsbare ouderen 
  Zonder HVZ Met HVZ Zonder HVZ Met HVZ 
Lipidenverlagende 
medicatie 

        

Starten Overwegen, 
alleen bij 
hooggeschat 
risico op HVZ, 
bijvoorbeeld 
diabetes (TC> 8 
mmol/L of 
bloeddruk > 
180/110 mmHg) 
en voldoende 
hoog geschat 
resterende 
levensverwachting 

Aanbevolen, met 
evaluatie van 
bijwerkingen.  

Starten wordt 
ontraden 

Overweeg na (recent) vasculair 
event en met voldoende hoog 
geschat resterende 
levensverwachting. Evalueer de 
bijwerkingen en let op myopathie 
en behoud van functie en 
kwaliteit van leven.  

Streefwaarde LDL < 2,5 mmol/l LDL < 2,5 mmol/l nvt Onbepaald 
Stoppen Alleen bij 

onoverkomelijke 
bijwerkingen 

Alleen bij 
onoverkomelijke 
bijwerkingen 

Stoppen wordt 
aanbevolen 

Overweeg te stoppen bij 
bijwerking of geringgeschatte 
resterende levensverwachting 

Bloeddrukverlagende 
medicatie 

        

Starten Zie NHG 
standaard CVRM 

Zie NHG 
standaard CVRM 

Zie NHG 
standaard CVRM 

Zie NHG standaard CVRM 

Streefwaarde SBD < 150 mmHg Overweeg bij geen 
bijwerkingen SBD <140 mmHg 

SBD < 150 mmHg, bij voorzichtig titreren Overweeg 
verlagen dosering bij DBD <70 mmHg, ongeacht 
hoogte SBD 

Stoppen Ontraden, tenzij er hinderlijke 
bijwerkingen zijn 

Bij mogelijke bijwerkingen of bij gering geschatte 
resterende levensverwachting 

Klik hier voor de volledige richtlijn: 
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/cardiovasculair_risicomanagement_cvrm/organisatie_van_zorg_bij_cvrm/kwe
tsbare_ouderen_bij_cvrm.html  

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/cardiovasculair_risicomanagement_cvrm/organisatie_van_zorg_bij_cvrm/kwetsbare_ouderen_bij_cvrm.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/cardiovasculair_risicomanagement_cvrm/organisatie_van_zorg_bij_cvrm/kwetsbare_ouderen_bij_cvrm.html
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Hoofdstuk 6 – Leefstijladviezen 
  
Leefstijladviezen zijn onderdeel van alle maatregelen om het risico op hart- en vaatziekten te verlagen. 
Aanpassing van de leefstijl geeft een verlaging van het risico op hart- en vaatziekten. Voor een blijvende 
aanpassing is herhaling van de adviezen essentieel. 
 

6.1 Gedragsverandering  
Leefstijl is gebaseerd op langdurige gedragspatronen die in stand worden gehouden door de omgeving. Dit geeft 
al aan dat blijvende aanpassingen lastig te bewerkstelligen zijn. Het effect van een gedragsverandering kan soms 
groot zijn, bijvoorbeeld stoppen met roken. 
 
Gedragsverandering begint bij exploratie van de achterliggende gedachten over en de motivatie voor eventuele 
veranderingen. Hierbij kan men gebruikmaken van motiverende gespreksvoering. Samen met de patiënt worden 
de individuele doelen bepaald. De doelen moeten haalbaar zijn en in kleine stappen kunnen worden bereikt. Het 
betrekken van een multidisciplinair team helpt bij het behalen van de doelen. Langdurige begeleiding van 
gedragsverandering is effectiever dan kortdurende.  
 
Aanbevelingen 

• Maak gebruik van motiverende gespreksvoering om leefstijlverandering te ondersteunen en 
zelfmanagement te bevorderen.  

• Betrek zo nodig een of meer zorgverleners om gedragsveranderingen te bewerkstelligen. 
 

6.2  Roken 
Roken is de belangrijkste risicofactor voor hart- en vaatziekten. Een roker heeft een twee- tot zesmaal verhoogd 
risico op coronaire aandoeningen of een beroerte en een twee- tot viermaal verhoogd risico op hartfalen of 
perifeer vaatlijden dan een niet-roker. Zelfs een lichte of matige roker heeft al een verhoogd risico op hart- en 
vaatziekten. Ook meeroken verhoogt het risico op hart- en vaatziekten (met tot wel 30%). 
 
Het belang om te stoppen met roken kan, ongeacht de leeftijd, niet vaak genoeg herhaald worden. Stoppen met 
roken geeft een zeer effectieve verlaging van het risico op hart- en vaatziekten. Het verdient aanbeveling hiervoor 
een gestructureerde aanpak te volgen. Deze aanpak begint met een krachtig ‘stoppen met roken’-advies door 
bijvoorbeeld de huisarts, gevolgd door intensieve begeleiding door een hiervoor geschoolde praktijkondersteuner. 
Een gedragsmatige aanpak kan worden ondersteund door medicamenteuze behandeling. 
 
Aanbevelingen 

• Beschouw roken als de belangrijkste risicofactor voor hart- en vaatziekten en het overlijden aan hart- en 
vaatziekten, en adviseer om te stoppen met alle tabaksproducten. 

• Adviseer om meeroken te vermijden. 
• Adviseer te stoppen met roken en begeleiding op maat, en geef deze adviezen bij herhaling. Zie voor de 

interventies ter ondersteuning de richtlijn Behandeling van Tabaksverslaving en de NHG-Zorgmodule 
Leefstijl roken: https://www.nhg.org/themas/publicaties/nhg-zorgmodule-leefstijl-roken-samenvatting . 

 
6.3 Psychosociale factoren 
Reductie van psychosociale stress, depressie en angststoornissen kan een positieve gedragsverandering 
stimuleren en zowel de kwaliteit van leven als de prognose verbeteren. Daarom wordt psychosociale 
ondersteuning aanbevolen bij personen met een hoog of zeer hoog risico op hart- en vaatziekten. Bij patiënten 
met depressie, angststoornissen of andere psychische aandoeningen wordt in overleg met de huisarts 
doorverwezen naar bijv. POH GGZ.  
 
Aanbevelingen 

• Bied personen met een hoog of zeer hoog risico op hart- en vaatziekten die psychosociale problemen 
hebben, naast leefstijlbegeleiding psychosociale ondersteuning aan. 

• Overweeg ook psychosociale ondersteuning bij patiënten met hart- en vaatziekten die moeite hebben 
om te gaan met hun ziekte, of die weerstand ervaren om hun leefstijl te veranderen. 

• Behandel personen met hart- en vaatziekten en een psychische aandoening (zoals depressie, psychose 
of angststoornis) volgens vigerende richtlijnen, om zowel hun psychische als fysieke gezondheid te 
bevorderen. 

https://www.nhg.org/themas/publicaties/nhg-zorgmodule-leefstijl-roken-samenvatting
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• Overweeg behandeling van psychosociale risicofactoren die klassieke risicofactoren negatief 
beïnvloeden (bijvoorbeeld toename van roken bij stress). 

 

6.4 Gezond bewegen 
Bewegen verlaagt het risico op hart- en vaatziekten. Uit onderzoek blijkt dat de gunstige effecten toenemen 
naarmate de hoeveelheid beweging toeneemt. Bij volwassenen levert 75 minuten per week bewegen bij matige 
intensiteit al gezondheidswinst op, 150 minuten per week levert meer op en (meer dan) het dubbele is nog beter 
voor de gezondheid. Relatief is de grootste winst te behalen door van lichamelijk inactief (geen activiteit met 
matige of zware intensiteit), actief te worden met matige of zware intensiteit. 
 
Veel zitten hangt samen met een hoger risico op sterfte aan hart- en vaatziekten en vroegtijdige sterfte. Het 
verband wordt zwakker naarmate personen meer bewegen en is niet aanwezig bij personen die zeer actief zijn 
(ruim boven de huidige beweegnorm). De wetenschappelijke onderbouwing voor de effecten van zitten is nog 
beduidend minder sterk dan voor bewegen.  
 
Aanbevelingen 

• Geef elke patiënt met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten een beweegadvies conform de 
adviezen van de Gezondheidsraad. Bewegen is goed, meer bewegen is beter. 

• Adviseer minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, 
verspreid over diverse dagen. Integreer de activiteiten in het dagelijkse leven. Langer, vaker en/of 
intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel. 

• Adviseer minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen 
gecombineerd met balansoefeningen. 

• Adviseer om veel zitten (meer dan acht uur per dag) te voorkomen. 
 
Zie ook: https://www.nhg.org/themas/publicaties/nhg-zorgmodule-leefstijl-bewegen-samenvatting  
 

6.5 Voeding 
Het voedingspatroon beïnvloedt risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals het cholesterol, de bloeddruk, het 
lichaamsgewicht en diabetes mellitus. De belangrijkste voedingsstoffen met effect op dit risico zijn verzadigde 
vetzuren (verhogen LDL-cholesterol ten opzichte van onverzadigde vetzuren), zout (verhoogt bloeddruk) en 
vezels (verlagen risico op hart- en vaatziekten). Andere voedingsmiddelengroepen die het risico op hart- en 
vaatziekten verlagen zijn groente, fruit, vis en ongezouten noten. Adviezen over goede voeding zijn een 
standaardonderdeel van de maatregelen om het risico op hart- en vaatziekten te verlagen. 
 
De Nederlandse richtlijn van de Gezondheidsraad, Richtlijnen goede voeding 2015, vertaald door het 
Voedingscentrum in praktische adviezen, Richtlijnen Schijf van Vijf, geeft aanbevelingen voor een gezond 
voedingspatroon om het risico op hart- en vaatziekten te verminderen.  
 
Voedingsmiddelen met plantensterolen en -stanolen verlagen het LDL-cholesterol enigszins. Rodegistrijst lijkt 
geassocieerd met een verlaging van het LDL-cholesterol, maar een bewijs van langetermijneffectiviteit ontbreekt. 
Daarnaast zijn er mogelijk wel allerlei bijwerkingen van rodegistrijst, variaties in de hoeveelheid monacoline K (de 
werkzame stof) in supplementen met rodegistrijst en is het mogelijk dat door het gistingsproces ook de giftige stof 
citrinine (een mycotoxine) ontstaat. Grootschalige onderzoeken naar de effecten van visoliesupplementen lieten 
geen gunstig effect op het risico op hart- en vaatziekten zien.  
 
Aanbevelingen 

• Adviseer een voedingspatroon volgens de Richtlijnen Schijf van Vijf, met het doel (recidief) hart- en 
vaatziekten te voorkomen. 

• Raad het gebruik van supplementen met rodegistrijst met het doel het LDL-cholesterol te 
verlagen niet aan. 

• Raad het gebruik van visoliesupplementen met het doel het LDL-cholesterol te verlagen niet aan. 
 
Zie ook: handreiking voeding: https://www.unicum-lekstroom.nl/handreiking-voeding/voeding 
 

6.6 Lichaamsgewicht 
Een BMI ≤25 kg/m3 bij personen tot 70 jaar is ideaal, maar vaak niet haalbaar. Bij ouderen is de relatie tussen 
BMI en gezondheid niet zo eenduidig. Afvallen kan bij ouderen tot eiwit en spierverlies leiden, osteoporose en 
verhoogde valneiging. Een BMI van ≤28 is hier acceptabel. Bij patiënten met een BMI >25 kg/m2 leidt vijf tot tien 

https://www.nhg.org/themas/publicaties/nhg-zorgmodule-leefstijl-bewegen-samenvatting
https://www.unicum-lekstroom.nl/handreiking-voeding/voeding
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procent gewichtsverlies tot lagere glucosewaarden. Gewichtsverlies van deze omvang is tevens een haalbare en 
zinvolle doelstelling.  
 
Per kilogram gewichtsafname kan het HDL met circa 0,01 mmol/l stijgen. Gewichtsreductie van drie tot negen 
procent kan de bloeddruk met 3 mmHg laten dalen.  
Voor een effectieve gewichtsreductie is zowel uitbreiding van lichamelijke activiteiten als aanpassing van het 
voedingspatroon van belang. Bij overgewicht of obesitas kan een gestructureerde leefstijlinterventie zijn 
aangewezen evenals het koolhydraatbeperkte dieet.  
 
Aanbevelingen 

• Adviseer personen met een gezond gewicht (< 70 jaar: BMI 20 tot 25 kg/m2, ≥ 70 jaar: BMI 22 tot 28 
kg/m2) gewichtsbehoud en gezond te eten conform de Richtlijnen goede voeding 2015 en te bewegen.  

• Adviseer personen met overgewicht of obesitas (< 70 jaar: BMI ≥ 25 kg/m2, ≥ 70 jaar: BMI ≥ 28 kg/m2) in 
het algemeen om voldoende te bewegen en op gezonde wijze af te vallen.  

 
Zie ook: handreiking voeding: https://www.unicum-lekstroom.nl/handreiking-voeding/voeding  
 

6.7 Alcohol 
Geen alcohol drinken is het beste voor de gezondheid. Indien er toch alcohol gedronken wordt is het advies om 
maximaal één eenheid per dag te drinken en dit niet dagelijks te doen (maximaal vijf dagen per week).  
 
Zie ook:  
https://www.nhg.org/themas/publicaties/nhg-zorgmodule-leefstijl-alcohol-samenvatting 
 
 

  

https://www.unicum-lekstroom.nl/handreiking-voeding/voeding
https://www.nhg.org/themas/publicaties/nhg-zorgmodule-leefstijl-alcohol-samenvatting
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Hoofdstuk 7 - Taakverdeling, consultatie en 
verwijzing 
 

7.1 Taakverdeling 
 
Huisarts 

• Stelt de diagnose HVZ/ VRM 
• Bepaalt de streefwaarden en behandeldoelen 
• Doorgeven eGFR bij chronische nierschade  
• Bepaalt medicamenteus beleid in overleg met de patiënt 
• Bepaalt in overleg met patiënt wie de centrale zorgverlener wordt 
• Ondertekent de recepten 
• Is beschikbaar voor overleg 
• Bepaalt of er overleg nodig is met kaderhuisarts/ specialist 
• Bepaalt evt. in overleg met kaderhuisarts of een patiënt verwezen wordt naar de tweede lijn en schrijft 

verwijsbrief 
• Is eindverantwoordelijk/nauw betrokken bij de HVZ-zorg in de praktijk 

 
Praktijkondersteuner/praktijkverpleegkundige 

• Is het vaste aanspreekpunt voor patiënten en zorgverleners bij cardiovasculair risicomanagement 
preventie 

• Verricht de verschillende controles 
• Geeft voorlichting aan de patiënt 
• Is verantwoordelijk voor de materialen die nodig zijn voor cardiovasculair risicomanagement 
• Bespreekt knelpunten bij cardiovasculair risicomanagement met de huisarts 
• Regelt verwijzing naar de diëtist 
• Sociale kaart/welzijn 
• Activiteiten (binnen regio) 

 
Doktersassistente 

• Voert in overleg met de huisarts/POH bloeddrukcontroles uit 
• Speelt een rol in de primaire preventie 
• Geeft indien nodig instructie voor thuismeting of het aan/afkoppelen van de 24-uursmeting 

 
Apotheek 

• Uitgifte van de medicatie 
• Instructie en voorlichting geven 
• Meeleveren van voorlichtingsmateriaal 

 
Fysiotherapeut 

• Beweegprogramma 
• Revalidatie 
• Looptraining bij claudicatio intermittens 

 
Diëtist 

• Voedingsanamnese 
• Voedingsadviezen 
• Voorlichting CVRM en voeding 
• Begeleiding bij gewichtsreductie 
• Waarbij de zorg van POH niet toereikend is en patiënten die gemotiveerd zijn 

 
In de praktijk zullen werkafspraken gemaakt moeten worden over een structureel overleg tussen huisarts en POH 
over de patiënten die gecontroleerd worden in het CVRM-spreekuur. Dit kan bijvoorbeeld een dagelijks overleg 
zijn waarbij alle patiënten besproken worden die op die dag gezien zijn op het spreekuur van de POH/PA. Maar 
één keer per week alle patiënten die gezien zijn op het spreekuur bespreken is ook mogelijk.  
 
Tijdens het overleg kunnen (moeten) de volgende onderwerpen besproken worden: 

• Klachten (in het algemeen en m.b.t. CVRM) van de patiënt 
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• Klachten/bijwerkingen/interacties van de medicatie 
• Wijzigingen van medicatie: starten en/of ophogen 
• Niet-behaalde streefdoelen (SBD en LDL) 
• Afwijkende laboratoriumuitslagen 
• Nierfunctiestoornissen en/of (chronische) nierschade 
• Individueel behandelplan 

 
Patiënten met een ischemische HVZ, RA, eindorgaanschade (LVH, nierfunctiestoornissen en/of (chronische) 
nierschade) en/of een medicamenteuze behandeling in verband met hypertensie en/of hypercholesterolemie 
worden altijd met de HA nabesproken; bij patiënten waarbij het 10-jaars sterfterisico voor HVZ wordt bepaald in 
verband met het bepalen van het beleid, is het overleg met de huisarts afhankelijk van het risico en de overige 
factoren. 
 

7.2 Consultatie kaderarts HVZ 
De kaderarts adviseert de huisarts over behandelopties en duiding van diagnostiek. Bij consultatie blijft de 
huisarts ‘hoofdbehandelaar’ van de patiënt. In eerste instantie heeft consultatie van de kaderhuisarts door een 
huisarts de voorkeur boven consultatie van de specialist. De kaderhuisarts HVZ van de regio organisatie is 
bereikbaar via Viplive, voordat er verwezen wordt naar de tweede lijn, door de huisarts geconsulteerd worden in 
de volgende gevallen:.  
 

• Totaal cholesterolgehalte > 8 mmol/l en/of cholesterol/HDL-ratio >8 
• Systolische bloeddruk >180 mmHG 
• Hypertriglyceridemie > 5 mmol/l 
• Chronische nierschade 
• Therapieresistente hypertensie: drie middelen maximaal gedoseerd 
• Als de handreiking niet voldoende toereikend is.  

 

7.3 Verwijzingen 
 
Diëtist 
Verwijzing in overleg met de patiënt. Voorkeursmomenten voor verwijzing naar een diëtist bij gemotiveerde 
patiënten bij wie door dieetverandering gezondheidswinst te verwachten valt: 

• chronische nierschade en/of micro-/macroalbuminurie 
• hypertensie 
• hyperlipidemie 
• overgewicht en onvoldoende resultaat met een gezonde voeding/beweegadvies door de 

praktijkondersteuner 
 
De volgende indicaties vallen onder de verwijzing van de ketenzorg CVRM:  
 
Hypertensie 

• >140 MMHG en gebruik van antihypertensiva en onvoldoende resultaat met een gezonde 
voeding/beweegadvies door de praktijkondersteuner 

 
Hyperlipidemie 

• TC> 6,5 en gebruik van statines en onvoldoende resultaat met een gezonde voeding/beweegadvies 
 
Fysiotherapeut 
Bespreek met de patiënt doorverwijzing naar de fysiotherapeut bij het volgen van een beweegprogramma of 
looptraining bij claudicatio intermittens. 
 
 
POH-GGZ 
Heeft een patiënt psychische klachten gerelateerd aan doorgemaakt HVZ of een aan emotie gerelateerde 
eetstoornis? Bespreek dan doorverwijzing naar de POH-GGZ met deze patiënt. 
 
Specialist 
Verwijzing naar de tweede lijn gebeurt altijd op advies van/door de huisarts, na consultatie van de kaderarts. 
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Binnen de RTA (zie https://trijn.nu/zorgafspraken/ of download de app Trijn werkafspraken) zijn er afspraken 
gemaakt over: 

• Aandachtspunten voor de huisartsenpraktijk/aanbevelingen en algemene afspraken 
• Uitgangspunten bij behandeling binnen de eerste lijn 
• Informatieoverdracht van huisarts naar specialist 
• Uitgangspunten voor de behandeling in de tweede lijn 
• Verwijsindicaties voor verwijzing/terugverwijzing naar of consultatie van de tweede lijn. 
• Uitgangspunten voor terugverwijzing en follow-up in de eerste lijn 
• Informatieoverdracht bij terugverwijzing van de tweede naar eerste lijn 

 
  
Zie voor de ziekte specifieke verwijsindicaties hoofdstuk 4. 
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Hoofdstuk 8 - Laboratoriumonderzoek  
 
 
In onderstaand schema staan de afspraken over de aanvraag van de verschillende laboratoriumonderzoeken. De 
afspraken over controles zijn een minimaal advies. In overleg met de huisarts kan de praktijk hier eigen 
werkafspraken over maken. Het schema met daarbij een toelichting is ook op de UNICUM-website te vinden 
onder Tools & Publicaties.  
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Bijlage 1 - Samenvatting NHG-standaard 
Cardiovasculair risicomanagement M84  
Herzien t.o.v. versie 2012 
 
Klik hier voor de volledige NHG-standaard CVRM 
Zie ook: Praktische handleiding bij de NHG-Standaard CVRM  
 
Richtlijnen diagnostiek  
Stel een cardiovasculair risicoprofiel op bij patiënten met: 

• eerder vastgestelde hart- en vaatziekten 
• diabetes mellitus 
• chronische nierschade (eGFR <60 ml/min/1,73 m2 en/of albumine-creatinineratio ≥ 3 mg/mmol) 
• belaste familieanamnese voor premature hart- en vaatziekten (eerstegraads man ≤ 55 jaar of vrouw ≤ 65 

jaar) 
• vermoeden van erfelijke dyslipidemie (zie NHG-Standpunt Familiaire hypercholesterolemie) 
• risicofactoren, zoals roken, obesitas (BMI ≥ 30 kg/m2), verhoogde bloeddruk of cholesterol 
• COPD 
• reumatoïde artritis 

 
Anamnese  
Vraag naar: 

• roken, voeding, alcoholgebruik en lichamelijke activiteit; 
• bekende hart- en vaatziekten, diabetes mellitus of chronische nierschade; 
• belaste familieanamnese voor premature hart- en vaatziekten; 
• psychosociale risicofactoren zoals lage sociaal-economische status, werk- en familiestress, sociale 

isolatie, psychiatrische aandoening; 
• aanwijzingen voor secundaire hypertensie: zout, drop, NSAID’s, orale anticonceptiva, drugs 

(amfetamine, cocaïne), slaapapneusyndroom. 
 
Lichamelijk onderzoek  

• Palpeer de pols: frequentie, regelmaat. 
• Meet de bloeddruk; gebruik voor de risicoschatting meerdere spreekkamermetingen. Verricht bij een 

mogelijke behandelindicatie een 24 uursmeting, geprotocolleerde thuismeting of een BP30-meting. 
• Bepaal de BMI. 

 
Aanvullend onderzoek  

• Bepaal voor de risicoschatting: lipidenprofiel (LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, totaal cholesterol, 
triglyceriden), glucose, creatinine/eGFR, albumine-creatinineratio. 

• Bepaal bij de start van een cholesterolverlager: LDL-cholesterol. 
• Bepaal bij de start van een diureticum, ACE-remmer of angiotensine II-receptorantagonist (ARB): 

creatinine/eGFR, natrium en kalium. Herhaal deze bepalingen na twee weken bij afwijkende bevindingen 
en bij gecombineerde behandeling met diureticum en ACE-remmer of ARB. 

 
Evaluatie en risicoschatting  

• Bepaal de risicocategorie waarin de patiënt valt: zeer hoog, hoog of laag tot matig verhoogd risico (zie 
tabel 1). 

• Bij patiënten jonger dan veertig jaar kan voor de schatting van het risico op hart- en vaatziekten worden 
gebruikgemaakt van een relatiefrisicotabel (zie de hoofdtekst van de NHG-Standaard). 

• Schat bij patiënten van veertig tot en met zeventig jaar het tienjaarssterfterisico op hart- en vaatziekten 
met de SCORE-tabel (zie tabel 2). Vermenigvuldig bij patiënten met reumatoïde artritis de risicoscore 
met 1,5. 

• Bij een score in de buurt van de behandelgrens: overweeg indeling in een hogere risicocategorie bij een 
positieve familieanamnese voor premature hart- of vaatziekte, psychosociale risicofactoren of een 
bekende hoge coronaire arteriële calciumscore. 

• Verricht bij vermoeden van secundaire hypertensie pas een risicoschatting na het wegnemen van de 
vermoedelijke oorzaak. 

• Overweeg bij sterk verhoogde lipidenwaarden familiaire dyslipidemie (LDL-cholesterol > 5 mmol/l of 
totaal cholesterol > 8 mmol/l). 

 

https://www.nhg.org/standaarden/volledig/cardiovasculair-risicomanagement#Richtlijnendiagnostiek
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/final_praktische_handleiding_bij_de_nhg-standaard_cvrm_20190715_boek_-_kopie.pdf
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Richtlijnen beleid 
Bepaal het beleid op grond van de risicocategorie (zie tabel 1) in overleg met de patiënt. Het beleid hangt mede 
af van de leeftijd, kwetsbaarheid, comorbiditeit, motivatie voor leefstijlverandering en het gebruik van medicatie. 
 
Voorlichting 

• Geef uitleg over de hoogte van het risico op hart- en vaatziekten. 
• Leg uit dat dit risico verlaagd kan worden door leefstijlaanpassing en op indicatie door gebruik van 

cholesterol- en/of bloeddrukverlagende medicatie. 
 
Niet-medicamenteuze behandeling  
Ga met de patiënt na op welke leefstijlfactor(en) de grootste winst te behalen is en wat de meest haalbare aanpak 
is. Adviseer: 

• niet te roken en meeroken te vermijden; 
• voldoende te bewegen: ten minste 150 minuten per week matig intensieve inspanning, zoals wandelen 

en fietsen, verspreid over diverse dagen; niet meer dan 8 uur per dag te zitten; 
• te streven naar een optimaal gewicht: ≤ 70 jaar: BMI 20-25 kg/m2 en > 70 jaar: BMI 22-28 kg/m2; 
• gezond te eten volgens de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum; 
• stress te voorkomen. 

 
Medicamenteuze behandeling  
 
Cholesterolverlaging 

• Kies een cholesterolverlager op basis van de onbehandelde LDL-cholesterolwaarde en de streefwaarde 
die past bij het risico van de patiënt (zie tabel 1). Bij gewenste LDL-cholesteroldaling < 40% kan 
atorvastatine, rosuvastatine of simvastatine worden gebruikt. Een LDL-cholesteroldaling > 40% is alleen 
met atorvastatine of rosuvastatine haalbaar. 

• Pravastatine heeft de voorkeur bij gebruik van middelen die het CYP3A4-enzym remmen of induceren 
(onder andere diltiazem, verapamil, itraconazol, hiv-remmers). 

• Bij niet bereiken van de streefwaarde: overweeg een hogere dosis statine (als de maximumdosering van 
de statine nog niet bereikt is) of toevoeging van ezetimib 10 mg. 

• Details over de keus en dosering van cholesterolsyntheseremmers zijn te vinden in de Praktische 
handleiding bij de NHG-Standaard CVRM. 

 
Bloeddrukverlaging 

• Behandel iedereen met een systolische bloeddruk ≥ 180 mmHg met antihypertensiva, ongeacht het 
risico op hart- en vaatziekten. 

• Streef naar een bloeddruk die past bij de risicocategorie van de patiënt (zie tabel 1). 
• Diuretica, ACE-remmers, ARB’s, calciumantagonisten en bètablokkers hebben een even groot 

bloeddrukverlagend effect. Cardiovasculaire morbiditeit, zoals hartfalen, myocardinfarct of 
atriumfibrilleren, kan bepalend zijn voor de keuze (zie de desbetreffende NHG-Standaarden). 

• Alleen de combinaties bètablokker met diureticum (risico op diabetes) en ACE-remmer met ARB (risico 
op nierfalen) worden niet aanbevolen. 

• Start met één middel in een lage dosering en voeg bij onvoldoende effect een tweede en eventueel 
derde middel toe. Verhoog vervolgens bij onvoldoende effect de doseringen stapsgewijs tot de maximale 
dosering, of tot de dosering die de patiënt verdraagt. 

• Bij patiënten met een sterk verhoogde bloeddruk (> 20 mmHg boven de streefwaarde) of een sterk 
verhoogd risico op hart- en vaatziekten: overweeg meteen te starten met een combinatie van twee 
middelen. 

• Bij onvoldoende bereiken van de streefwaarde (spreekkamer-RR ≥ 140 mmHg ) ondanks gebruik van 
drie antihypertensiva en voldoende therapietrouw (therapieresistente hypertensie): overweeg toevoeging 
van een aldosteronantagonist of verwijzing naar internist of cardioloog. 

• Details over voorkeursmiddelen, doseringen, controles van nierfunctie en elektrolyten, en het beleid bij 
elektrolytstoornissen zijn te vinden in de Praktische handleiding bij de NHG-Standaard CVRM. 

 
Controles  

• Herhaal de risicoschatting op hart- en vaatziekten elke vijf jaar of vaker indien het geschatte risico dicht 
bij een behandelgrens ligt. 

• Controleer de bloeddruk een tot twee keer per jaar bij een goed ingestelde bloeddruk en vaker indien dit 
niet het geval is. 

 
  

https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/final_praktische_handleiding_bij_de_nhg-standaard_cvrm_20190715_boek_-_kopie.pdf
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/final_praktische_handleiding_bij_de_nhg-standaard_cvrm_20190715_boek_-_kopie.pdf
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/final_praktische_handleiding_bij_de_nhg-standaard_cvrm_20190715_boek_-_kopie.pdf
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Laboratoriumonderzoek 
• bij gebruik van diureticum, ACE-remmer of ARB: jaarlijks creatinine/eGFR, natrium en kalium; 
• bij mensen met eGFR < 30 ml/min/1,73m2, instabiel hartfalen en kwetsbare ouderen met deze 

medicatie: driemaandelijks creatinine/eGFR, natrium en kalium; 
• bij start of wijziging van cholesterolverlager: na drie maanden LDL-cholesterol. Na bereiken streef- 

waarde zijn (jaarlijkse) controles niet nodig; 
• bij iedereen onder behandeling voor CVRM: glucose en albumine-creatinineratio driejaarlijks. Pas de 

controlemomenten in bij de periodieke controles, conform het individuele zorgplan. 
 
Verwijzing  

• Bij overgewicht: naar diëtiste en/of fysio- of oefentherapeut. 
• Bij onvoldoende bereiken van de streefwaarde LDL-cholesterol bij een patiënt met hoge recidiefkans op 

hart- en vaatziekten (zoals bij uitgebreid progressief vaatlijden of familiaire hypercholesterolemie): naar 
internist of cardioloog. 

• Bij aanhoudend lage eGFR bij start van een ACE-remmer, ARB of aldosteronantagonist: naar internist-
nefroloog. 

• Bij therapieresistente hypertensie: overweeg verwijzing naar internist of cardioloog. 
• Bij patiënten met hart- en vaatziekten die moeite hebben om te gaan met hun ziekte of die weerstand 

ervaren om hun leefstijl te veranderen: overweeg verwijzing naar poh-ggz/psycholoog. 
 
Tabel 1 - Risicocategorieën en streefwaarden bij behandelindicatie en beleid 
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Tabel 2 - SCORE-tabel (zonder preventieve medicatie) 

 
 
  
  

https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/images/risicotabel_2018_definitief_bold_aangepast.jpg
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Bijlage 2 - Samenvatting NHG-standaard Acuut 
Coronair Syndroom M80  
(december 2012) 
 
Klik hier voor de volledige NHG-standaard Acuut Coronair Syndroom. 
 
Begrippen 
Acuut coronair syndroom (ACS) omvat het acute myocardinfarct (AMI) en instabiele angina pectoris (IAP) met 
klachten in rust. 
 
Richtlijnen diagnostiek 
Lijkt een ACS waarschijnlijk: bel onmiddellijk een ambulance met U1-indicatie en ga naar de patiënt, tenzij 
regionaal anders afgesproken. Blijf bij de patiënt tot de ambulance is gearriveerd. 
 
Anamnese 
Vraag bij een vermoeden van een acuut coronair syndroom naar: 

• Duur van de klachten in rust (pijn > 15 minuten past bij een ACS) 
• Pijn retrosternaal en/of pijn in arm(en), schouder, hals, kaken, soms in rug of epigastrio (past bij ACS) 
• Vegetatieve verschijnselen of verschijnselen van cardiogene shock, zoals zweten, misselijkheid, braken, 

bleek of grauw zien (passen bij ACS) 
• Dyspneu (past bij ACS) 
• Ischemische hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis (maakt ACS waarschijnlijker) 
• Aard van de pijn: 

o Drukkende/beklemmende pijn, soms met ‘een gevoel van onheil’ (past bij ACS) 
o ‘Stekende pijn’, pijn gelokaliseerd in een beperkt gebied, lokale drukpijn (die lijkt op de ervaren 

pijn), pijn vastzittend aan de ademhaling en houdingsafhankelijke pijn (maakt ACS minder 
waarschijnlijk) 

 
Vraag om de klinische toestand in te schatten naar: 

• Duizeligheid, collapsneiging, bewustzijnsverlies (circulatie problemen) 
• Kortademigheid, niet plat kunnen liggen (acute decompensatie) 

 
Besteed verder aandacht aan: 

• Gebruik van geneesmiddelen, zoals acetylsalicylzuur, acenocoumaron, fenprocoumon, antiarrhythmica, 
bètablokkers 

• Comorbiditeit: COPD (vanwege lagere streefwaarde saturatie bij zuurstofbehandeling) 
• Allergie voor acetylsalicylzuur of andere cardiovasculaire geneesmiddelen 
• Intoxicaties (gebruik cocaïne, GHB of alcohol) 

 
Ga bij twijfel over diagnose, als de klinische toestand het toelaat, de risicofactoren voor een ACS na (HVZ bij 
eerstegraadsfamilieleden voor het 65e jaar, roken). 
 
Lichamelijk onderzoek 
Beoordeel de klinische stabiliteit van de patiënt (ABCDE-systematiek). Verricht, afhankelijk van de mate van 
spoed, het volgende onderzoek: 

• Observatie: onrust, angst, transpireren, acute benauwdheid, acuut hoesten, reutelende ademhaling, 
koude klamme huid, bleek of grauw zien (ACS, hartfalen, cardiogene shock) 

• Pols (frequentie, ritme) (bradycardie past bij onderwandinfarct) 
• Bloeddruk (systolische tensie < 90 tot 100 mmHg past bij cardiogene shock en/of onderwandinfarct) 
• Auscultatie van het hart: tonen, souffles, pericardwrijven 
• Auscultatie van de longen: reutelgeluiden, crepitaties, verminderd ademgeruis basale longvelden (acuut 

hartfalen) 
• Palpatie van de thoraxwand waar de patiënt pijn aangeeft (reproduceerbare pijn bij lokale druk pleit 

tegen ACS) 
 
Evaluatie 

• Bij (hevige) retrosternale pijn, al dan niet met uitstraling, zeker indien deze gepaard gaan met 
vegetatieve verschijnselen, is een ACS waarschijnlijk. 

• Bij ouderen en patiënten met diabetes mellitus kan het klachtenpatroon minder duidelijk zijn, 
bijvoorbeeld plotseling optredende dyspneu. 

https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-acuut-coronair-syndroom-eerste-herziening
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Richtlijnen beleid  
 
Medicamenteuze behandeling 

• Geef bij pijn (en afwezigheid van contra-indicatie voor nitraten) nitroglycerinespray. 
• Sublinguaal, tenzij de systolische bloeddruk < 90 mmHg is. Herhaal dit bij aanhoudende pijn iedere 5 

minuten tot een maximum van 3 doses. 
• Geef bij respiratoir falen zuurstof (10 tot 15 liter per minuut) via een non-rebreathingmasker. Streef naar 

een zuurstofsaturatie > 94%, bij COPD-patiënten vanwege het risico van hypercapnie > 90%. Na 5 
minuten en bij bereiken streefwaarde: zuurstofbril (zuurstofflow 1 tot 6 liter/minuut op geleide van de 
zuurstofsaturatie). 

• Breng zo mogelijk een waaknaald in; spuit deze door met 2 ml NaCl 0,9%. 
• Geef bij matig-ernstige pijn en onvoldoende reactie op nitraten (of als deze gecontraindiceerd zijn) zo 

nodig morfine 5 tot 10 mg (> 65 jaar 2,5 tot 5 mg) of fentanyl 50 tot 100 microg, langzaam intraveneus. 
• Geef acetylsalicylzuur in een oplaaddosis van minimaal 160 mg (en ten hoogste 320 mg) per os 

(bijvoorbeeld 2 tabletten van 80 mg) aan patiënten die nog geen acetylsalicylzuur gebruiken (ook bij 
gebruik van cumarinederivaten). 

• Geef bij bradycardie (hartfrequentie < 50 slagen per minuut) met hemodynamische gevolgen 0,5 mg 
atropine intraveneus. 

 
Zie voor het beleid bij bijkomend acuut hartfalen de NHG-Standaard Hartfalen. Bij een circulatiestilstand start de 
huisarts, in afwachting van de ambulance, met reanimeren. 
 
Overdracht ambulanceverpleegkundigen en verwijzing 

• Blijf bij de patiënt tot de ambulance is gearriveerd en zorg voor een goede mondelinge én zo mogelijk 
schriftelijke overdracht naar de ambulanceverpleegkundigen. 

• De ambulanceverpleegkundigen nemen bij aankomst de regie over. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
keuze tussen interventiecentrum voor PCI of ander ziekenhuis op basis van het elektrocardiogram 
(ECG). 

• Patiënten met vermoeden van een ACS dat < 12 uur bestaat in combinatie met afwijkingen passend bij 
een ST-elevatie-myocardinfarct (STEMI) op het ECG: verwijs met spoed naar een interventiecentrum 
voor spoed percutane coronaire interventie (PCI). 

• Alle andere patiënten met vermoeden van een ACS: verwijs met spoed naar een ziekenhuis voor nadere 
diagnostiek. 

 
Herstelfase 

• Bespreek na opname de ervaringen in het ziekenhuis, beperkingen, onzekerheden, mogelijke angsten 
(bijvoorbeeld angst voor recidiefinfarct, overlijden of invaliditeit), depressieve klachten, psychosociale 
problemen of gebrek aan sociale steun. 

• Stimuleer deelname aan hartrevalidatie. 
• Controleer medicatie-inname. Bespreek vragen over medicatie, inspanningsmogelijkheden, 

werkhervatting en seksuele activiteit. 
 
Controles 
De nadruk ligt op cardiovasculair risicomanagement (zie NHG-Standaard CVRM). 
 

• Inventariseer klachten, leefstijl en medicatiegebruik. 
• P2Y12-remmers, zoals clopidogrel, prasugrel of ticagrelor kunnen in de regel 12 maanden na het ACS 

worden gestopt. De huisarts, apotheker en cardioloog dienen hierover afspraken te maken. Als er 
redenen zijn om gebruik van acetylsalicylzuur of een P2Y12-remmer binnen 12 maanden na het ACS 
tijdelijk te stoppen (alleen bij operaties of tandheelkundige ingrepen die beslist niet kunnen worden 
uitgesteld), wordt tevoren altijd overleg gepleegd met de cardioloog. 

• Overweeg maagbescherming (zie NHG-Standaard Maagklachten). 
• Palpeer de pols, meet bloeddruk en lichaamsgewicht en verricht bloedonderzoek conform de 

desbetreffende standaarden (CVRM of DM). 
• Geef voorlichting wat te doen bij het opnieuw optreden van pijn op de borst: wanneer (met spoed) 

contact opnemen met de huisarts of ‘112’ bellen. Herhaal deze instructie regelmatig. 
  
  

https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-hartfalen
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Bijlage 3 - Samenvatting NHG-standaard: Beroerte 
M103  
 
Actualisering 2018 (partieel) herzien t.o.v. de versie van 2013 
Klik hier voor de volledige NHG-standaard Beroerte M103. 
 
Begrippen  
Beroerte is een overkoepelende term voor plotseling optredende verschijnselen van focale uitval in de hersenen 
als gevolg van ischemie (TIA en herseninfarct) of een spontane intracerebrale bloeding. 
 
Richtlijnen diagnostiek en beleid acute fase  
Bepaal bij het eerste contact (meestal telefonisch en heteroanamnestisch) of een beroerte waarschijnlijk is, 
eventueel met de FAST-test (Face-Arm-Speech-Time). Deze test wordt bij voorkeur afgenomen door iemand die 
aanwezig is bij de patiënt en zijn observaties doorgeeft. 
 

• Gezicht. Vraag de patiënt de tanden te laten zien. Let op of de mond scheef staat en een mondhoek 
naar beneden hangt. 

• Arm. Vraag de patiënt om beide armen tegelijkertijd horizontaal naar voren te strekken en de 
handpalmen naar boven te draaien. Let op of een arm wegzakt of rondzwalkt. 

• Spraak. Vraag of er veranderingen zijn in het spreken (onduidelijk spreken of niet meer uit de woorden 
kunnen komen). 

• Tijd. Vraag hoe laat de klachten zijn begonnen. 
 
Interpretatie: als de patiënt een van de eerste drie opdrachten niet goed kan uitvoeren, is een beroerte 
waarschijnlijk. Indien een beroerte waarschijnlijk is: zie onderstaand stroomdiagram voor het beleid in de acute 
fase. 
 

 
 
Stroomdiagram. Beleid in de acute fase bij verdenking op een beroerte 
 
* Bij verschijnselen die tussen 4,5 en 6 uur geleden zijn ontstaan: verwijs met U1-urgentie indien start van 
eventuele endovasculaire behandeling binnen 6 uur na het ontstaan van de symptomen haalbaar lijkt (houd 
rekening met de aanrijtijd van de ambulance, vervoerstijd naar het ziekenhuis en de tijd die gemoeid is met 
diagnostiek en eventuele overplaatsing naar een ziekenhuis waar deze behandeling mogelijk is). 
** Verzamel bij een patiënt die mogelijk in aanmerking komt voor intraveneuze trombolyse (verschijnselen < 4,5 
uur geleden ontstaan) en/of endovasculaire behandeling (verschijnselen < 6 uur geleden ontstaan) zo veel 

https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-beroerte
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mogelijk relevante informatie over de contra-indicaties (zie hoofdtekst). Dit mag niet tot vertraging in het 
verwijsproces leiden. 
*** Inventariseer of er voldoende verzorgingsmogelijkheden zijn om de patiënt thuis te verzorgen. Laat de 
slikfunctie onderzoeken (of doe dit zelf) voordat de patiënt iets eet of drinkt. Start, afhankelijk van de prognose, 
secundaire preventie en revalidatie. 
 
Anamnese 
Aard van de uitvalsverschijnselen, zoals paresen, spraak-/taalstoornis 

• Tijdstip van ontstaan van de uitvalsverschijnselen 
• Acuut of geleidelijk begin, eventuele voortekenen 
• Beloop tot dan toe 
• Eerdere episoden met gelijksoortige verschijnselen 
• Gebruik van orale anticoagulantia; tijdstip van laatste inname bij gebruik van directe orale 

anticoagulantia (DOAC’s); recente bloedingen of operaties 
• Risicofactoren voor beroerte: hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, diabetes mellitus, obesitas en 

overmatig alcoholgebruik, recente pijn op de borst of onregelmatige hartslag, roken, migraine met aura, 
drugsgebruik, gebruik van systemische hormonale medicatie 

 
Lichamelijk en aanvullend onderzoek 
Beoordeel de klinische toestand, het bewustzijn en de stabiliteit van de patiënt volgens de ABCDE-benadering. 
  

• Onderzoek de aanwezigheid, aard en ernst van de uitvalsverschijnselen (ook bij patiënten die 
anamnestisch geen uitvalsverschijnselen meer hebben). 

• Meet de bloeddruk en ausculteer het hart (ritme en frequentie). 
• Bepaal de bloedglucosewaarde. 

 
Evaluatie 
Stel de diagnose beroerte bij focale uitvalsverschijnselen, die acuut en zonder voortekenen zijn begonnen, 
gelijktijdig zijn ontstaan, zich binnen vijf minuten volledig ontwikkeld hebben en te verklaren zijn vanuit een 
stoornis in één cerebraal stroomgebied. 
  

• Stel de werkdiagnose TIA bij patiënten bij wie geen uitvalsverschijnselen meer aanwezig zijn bij 
presentatie aan de huisarts. 

• De neuroloog stelt de definitieve diagnose TIA indien er geen aanwijzingen zijn voor andere intracraniële 
pathologie en er bij beeldvorming geen aanwijzingen zijn voor verse infarcering. 

 
Richtlijnen beleid revalidatiefase en chronische fase  
 
Voorlichting en controles 
Bespreek de beperkingen, ervaren steun, behandeling zoals deelname aan een revalidatieprogramma, 
depressieve of angstklachten, relationele en seksuele problemen, vermoeidheidsklachten en het maatschappelijk 
functioneren, waaronder de re-integratie in het arbeidsproces. 
  

• Beoordeel de (ernst van de beperkingen in de) communicatie en waarneming (zoals neglect, 
hemianopsie, afasie en/of dysartrie), aanwezigheid van cognitieve stoornissen en belastbaarheid van de 
mantelzorg. 

• Benadruk het belang van leefstijlinterventies en het juiste gebruik van de voorgeschreven medicatie (zie 
Secundaire preventie). 

• De controlefrequentie wordt in eerste instantie bepaald door de beperkingen van de patiënt. Indien de 
patiënt stabiel is en alle benodigde zorg is ingeschakeld, ligt de nadruk bij de controles op het cardio-
vasculair risicomanagement. In het eerste jaar bedraagt de controlefrequentie minstens viermaal per 
jaar. Indien de streefwaarden behaald zijn, kan de controlefrequentie na één jaar verlaagd worden. 

 
Secundaire preventie 
Besteed aandacht aan de volgende risicofactoren: roken, lichamelijke inactiviteit, overgewicht en overmatige 
alcoholconsumptie. 
 
Medicamenteuze preventie na een TIA of herseninfarct 
Behandel, in principe levenslang, met de volgende medicatie: 

• trombocytenaggregatieremmers: 
o clopidogrel 1 dd 75 mgóf 
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o acetylsalicylzuur 1 dd 80 mg in combinatie met dipyridamol 2 dd 200 mg (eerste 2 weken 1 dd 
200 mg); 

o cholesterolverlagende medicatie: zie NHG-Standaard CVRM; 
o antihypertensieve medicatie: volgens stappenplan, zie NHG-Standaard CVRM; behandel ook 

bij een systolische bloeddruk ≤ 140 mmHg, indien dit verdragen wordt. Let op interacties en 
bijwerkingen. Behandel bij onbehandelde hooggradige (≥ 70%) carotisstenose(n) minder 
intensief (streefwaarde systolische bloeddruk bij unilaterale stenose ≥ 130 mmHg, bij bilaterale 
stenose ≥ 150 mmHg). 

• Na een TIA of herseninfarct als gevolg van atriumfibrilleren of een andere cardiale emboliebron: 
behandel met een cumarinederivaat of een DOAC (zie NHG-Standaard Atriumfibrilleren). 

 
Medicamenteuze preventie na een intracerebrale bloeding 

• Behandel met antihypertensieve medicatie, ook bij een systolische bloeddruk ≤ 140 mmHg (volgens 
stappenplan, zie NHG-Standaard CVRM). 

• Weeg bij een indicatie voor orale anticoagulantia of trombocytenaggregatieremmers zorgvuldig de 
risico’s af in samenspraak met patiënt, neuroloog en/of cardioloog. 

 
Consultatie/verwijzing 

• Bij recidief uitvalsverschijnselen en complicaties, zoals epileptische insulten: naar de neuroloog. 
• Bij beperkingen in het somatisch of maatschappelijk functioneren: naar de revalidatiearts. 
• Bij problemen met re-integratie in het arbeidsproces: naar de bedrijfsarts. 
• Bij onduidelijkheid over het bestaan en de aard van cognitieve stoornissen en/of emotionele gedrags-

stoornissen: naar de neuropsycholoog. 
• Bij een kwetsbare oudere met complexe problematiek: naar de specialist ouderengeneeskunde. 
• Bij taal-, spraak- en/of slikproblemen: naar de logopedist. 
• Bij mobiliteitsproblemen: naar de fysiotherapeut. 
• Bij beperkingen in ADL-verrichtingen en huishoudelijke verrichtingen en noodzaak tot aanpassingen in 

de thuissituatie: naar de ergotherapeut. 
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Bijlage 4 - Samenvatting NHG-standaard: Perifeer 
arterieel vaatlijden M13  
(februari 2014) 
 
Klik hier voor de volledige NHG-standaard perifeer arterieel vaatlijden. 
 
Richtlijnen diagnostiek 
Bij perifeer arterieel vaatlijden wordt onderscheid gemaakt tussen: 

• acute ischemie van het (onder)been met bedreiging van de levensvatbaarheid van het been binnen 
enkele uren tot dagen; 

• chronisch obstructief arterieel vaatlijden, onderverdeeld in claudicatio intermittens en kritieke ischemie. 
 
Anamnese 
Vraag naar: 

• duur en langzame of juist snelle progressie van de klachten; links-rechtsverschil; 
• klachten die wijzen op acute ischemie: rustpijn, snel progressieve gevoelsstoornissen van het been (doof 

gevoel), spierzwakte van been/voet, bleekheid; 
• klachten die wijzen op claudicatio intermittens: pijn en vervelende sensaties (moe, stijf, krampen, 

temperatuurverschillen) in het been of de bilregio bij inspanning die verminderen in rust; 
• klachten die wijzen op kritieke ischemie: rustpijn en/of nachtelijke pijn (vooral in voorvoet of tenen), die 

afneemt als patiënt opstaat of aangedane been laat hangen; afwijkingen huid of nagels aan voeten 
(wondjes of zweertjes); 

• beperkingen bij lichamelijke activiteiten, werk of dagelijkse bezigheden; maximale loopafstand; 
• gebruik van vaatvernauwende medicatie (zoals bètablokkers en ergotamine); 
• risicofactoren voor hart- en vaatziekten (HVZ): leeftijd ≥ 50 jaar, doorgemaakte HVZ, diabetes mellitus, 

reumatoïde artritis, roken, HVZ bij ouders, broers of zusters voor het 65e levensjaar; 
• voedingspatroon, alcoholgebruik, lichamelijke activiteit. 

 
Lichamelijk onderzoek 
Let bij lichamelijk onderzoek van de benen op links-rechtsverschillen. Meet de bloeddruk. Beoordeel tekenen die 
wijzen op acute ischemie van het been: 

• arterieel: ontbrekende pulsaties bij palpatie van a. tibialis posterior, a. dorsalis pedis en/of a. femoralis; 
souffle over a. femoralis; lagere huidtemperatuur van voet en onderbeen bij palpatie met handrug; 
bleekheid van het been; 

• neurologisch: gevoelsstoornissen van het been (vaak interdigitale ruimte en voetrug tussen eerste en 
tweede straal); spierzwakte van been/voet (vaak zwakte/motorische uitval van intrinsieke voetspieren). 

• Beoordeel tekenen die wijzen op chronisch obstructief arterieel vaatlijden: 
• arterieel: verzwakte pulsaties bij palpatie van a. tibialis posterior, a. dorsalis pedis en/of a. femoralis; 

souffle over a. femoralis; lagere huidtemperatuur van voet en onderbeen bij palpatie met handrug. 
• trofische stoornissen: wondjes aan tenen, voet en enkel; verminderde beharing; nagelafwijkingen. 

  
Aanvullend onderzoek 

• Bepaal met een dopplerapparaat de enkel-armindex (EAI) bij een vermoeden van chronisch obstructief 
arterieel vaatlijden. 

• Procedure EAI: zie hoofdtekst van de standaard. 
• Berekening van de EAI voor beide benen afzonderlijk: 

 
 

• Volg voor laboratoriumonderzoek in het kader van cardiovasculair risicomanagement de NHG-Standaard 
Cardiovasculair risicomanagement. 

 
Evaluatie 

https://www.nhg.org/?tmp-no-mobile=1&q=node/1806
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• Er is sprake van acute ischemie bij pijn in rust (Pain), afwezigheid van voetpulsaties (Pulseless), 
veranderingen in kleur (Parlor) en temperatuur van de voet, gevoelsstoornissen in het been 
(Paresthesieën) en spierzwakte van been/voet (Paralyse) (5 P’s). 

• Chronisch obstructief arterieel vaatlijden is vrijwel zeker bij een eenmalige EAI < 0,8 óf bij een 
gemiddelde van 3 EAI-bepalingen < 0,9. 

• Chronisch obstructief arterieel vaatlijden is vrijwel uitgesloten bij een eenmalige EAI > 1,1 óf bij een 
gemiddelde van 3 EAI-bepalingen > 1,0. 

• Bij een gemiddelde EAI van 0,9 tot en met 1,0 kan diagnose chronisch obstructief arterieel vaatlijden niet 
met zekerheid worden gesteld. Overweeg alternatieve diagnosen zoals een wervelkanaalstenose. 

• Bij diabetes mellitus kunnen, door stuggere vaatwanden, ook hoge EAI-waarden (eenmalige EAI > 1,1 óf 
een gemiddelde van 3 EAI-bepalingen > 1,0) wijzen op chronisch obstructief arterieel vaatlijden. 

• Er is sprake van claudicatio intermittens bij pijn en vervelende sensaties (moe, stijf, krampen, 
temperatuurverschillen) in het been of de bilregio bij inspanning die verminderen in rust en 
bovengenoemde afwijkingen bij doppleronderzoek; 

• Er is sprake van kritieke ischemie bij pijnklachten aan voet of been in rust en/of trofische stoornissen aan 
voet of been (wondjes; verminderde beharing; nagelafwijkingen) en een met een dopplerapparaat 
gemeten systolische enkeldruk lager dan 50 mmHg. 

 
Richtlijnen beleid 
Bij chronisch obstructief arterieel vaatlijden: 

• Stoppen-met-rokeninterventie en cardiovasculair risicomanagement (zie betreffende NHG- Standaard). 
• Verwijs bij claudicatio intermittens voor gesuperviseerde looptraining (fysiotherapeut) en zo nodig voor 

voetverzorging (pedicure met aantekening). 
 
Controles 

• Controleer de progressie van claudicatio intermittens (ook in het niet-aangedane been) de eerste drie 
maanden maandelijks en vervolgens driemaandelijks gedurende het eerste jaar. 

• Controleer patiënten jaarlijks in het kader van cardiovasculair risicomanagement. 
• Controleer in overleg met de specialist patiënten na een chirurgische of endovasculaire ingreep op 

restenose. 
  
Verwijzing 

• Verwijs bij vermoeden van acute ischemie met spoed voor ontstolling en eventuele directe 
revascularisatie. 

• Verwijs bij vermoeden van chronisch obstructief arterieel vaatlijdenafhankelijk van lokale 
omstandigheden naar een multidisciplinair vaatteam of naar een vaatchirurg: 

o als een bepaling van EAI niet in eigen beheer kan worden uitgevoerd; 
o bij een gemiddelde EAI van 0,9 tot en met 1,0 en twijfel over de diagnose; 
o bij diabetes mellitus en een vermoeden van chronisch obstructief arterieel vaatlijden; 
o bij snelle progressie van de klachten; 
o bij blijvende klachten ondanks gesuperviseerde looptraining na 6 maanden; 
o bij kritieke ischemie voor aanvullend onderzoek en zo nodig invasieve behandeling. 

 
Samenwerkingsafspraken 
Maak (regionale) samenwerkingsafspraken met andere zorgverleners. 
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Bijlage 5 - Samenvatting NHG-standaard: stabiele 
angina pectoris M43,  
(februari 2004) 
 
Klik hier voor de volledige NHG-standaard stabiele angina pectoris. 
 
Begrippen 
De standaard geeft richtlijnen over diagnostiek en beleid bij stabiele angina pectoris (AP); voor diagnostiek en 
beleid bij instabiele angina pectoris wordt verwezen naar de standaard Acuut coronair syndroom (ACS). Onder 
instabiele AP (IAP) wordt verstaan: AP in rust; AP korter dan twee maanden die ernstig of frequent is; AP waarbij 
de klachten duidelijk vaker, ernstiger, langduriger of bij minder inspanning optreden dan voorheen; en AP die 
optreedt binnen twee weken na een acuut myocardinfarct of binnen twee weken na een percutane coronaire 
interventie. 
 
Richtlijnen diagnostiek  
 
Anamnese 
Vraag bij vermoeden van angina pectoris naar: 

• aard, lokalisatie, uitstraling en frequentie van optreden van de klachten (pijn, beklemming); 
• uitlokkende factoren (zoals inspanning, emoties, kou, warmte; maakt stabiele AP waarschijnlijk); 
• begeleidende vegetatieve verschijnselen (zoals zweten, misselijkheid, bleek gelaat, angst, onrust; pleit 

voor ernstige ischemie (ACS)); 
• duur van de klachten (bij stabiele AP duren klachten in de regel minutenlang); 
• hoe lang de klachten bestaan (klachten korter dan 2 maanden, die tevens ernstig zijn of frequent 

optreden, passen bij IAP); 
• hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis of in de familie (bij eerstegraads familieleden voor het 60ste 

levensjaar; dit verhoogt de kans op belangrijke coronairsclerose). 
Ga de overige risicofactoren voor coronairsclerose na, zoals roken, diabetes mellitus, hypertensie en een 
verhoogd cholesterolgehalte. 
 
Vraag om de ernst van de klachten te bepalen naar: 

• mate van inspanning waarbij klachten optreden (klachten bij geringe inspanning wijzen op ernstige 
ischemie); 

• een eventuele recente verergering: frequentietoename, optreden bij een lager inspanningsniveau of 
langere duur van de aanvallen (sterke toename van de angineuze klachten pleit voor IAP). 

Inventariseer medicatiegebruik, comorbiditeit, en intoxicaties. 
 
De kans op belangrijke coronairsclerose is groter bij hogere leeftijd en mannelijk geslacht. Bij ouderen, vrouwen 
en patiënten met diabetes mellitus kan het klachtenpatroon minder duidelijk zijn. 
 
Laat bij een onduidelijke anamnese een klachtendagboek bijhouden. 
 
Lichamelijk onderzoek 

• pols; 
• bloeddruk; 
• auscultatie hart: frequentie, ritme, souffles; 
• auscultatie longen (crepitaties passend bij hartfalen). 

 
Evaluatie 
Typische angina pectoris (AP) wordt gekenmerkt door de volgende drie symptomen: 

• retrosternale klachten (beklemming, drukkend, samensnoerend gevoel op de borst); 
• provocatie van klachten door inspanning of emoties; 
• verdwijnen van klachten in rust en/of door sublinguale nitraten binnen 2-15 minuten. 

Bij aanwezigheid van 2 van deze 3 symptomen is er ‘atypische’ AP. 
 
Op grond van de aard van de pijn (typische AP, atypische AP of aspecifieke thoracale pijn), leeftijd en geslacht 
wordt een inschatting gemaakt van de kans op belangrijke coronairsclerose. In grote lijnen geldt: patiënten met 
typische AP hebben een grote kans; patiënten met aspecifieke thoracale pijn een kleine kans en patiënten met 
atypische AP een intermediaire kans, ruwweg tussen de 30% en 70%. 
 

https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-stabiele-angina-pectoris
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Aanvullend onderzoek 
• Bij vermoeden van anemie of hyperthyreoïdie (tachycardie): Hb en TSH. 
• Bij patiënten met een grote kans op belangrijke coronairsclerose (typische AP): een rust-ECG, omdat dit 

informatie kan geven over de prognose (oud infarct). 
• Bij patiënten met een intermediaire kans op belangrijke coronairsclerose (met name atypische AP): een 

rust-ECG en een inspannings-ECG. Dit kan meer zekerheid geven over de diagnose. 
 
Richtlijnen beleid 
Bespreek met patiënt het behandelingsdoel: klachtenvrij zijn of klachten van acceptabele frequentie en ernst. 
 
Voorlichting 
Informeer de patiënt over: 

• aard en (stabiele) beloop van de aandoening; 
• provocerende momenten (inspanning, emoties, kou, warmte); 
• leefregels en behandelingsmogelijkheden ter vermindering van de klachten en verbetering van de 

prognose; 
• alarmsymptomen (instabiele AP of acuut myocardinfarct). 

 
Niet-medicamenteuze behandeling 

• stoppen met roken; 
• veel bewegen; 
• voeding conform de richtlijnen goede voeding; 
• bij een Quetelet-index >25 streven naar 10% gewichtsreductie; 
• beperking alcoholconsumptie (maximaal 2 EH per dag). 

 
Medicamenteuze behandeling 
Aanvalsbehandeling 
Isosorbidedinitraat (ISDN) 5 mg sublinguaal; eventueel 2 keer herhalen na 5 resp. 10 minuten.  
Waarschuw na 15 minuten de huisarts bij aanhoudende klachten. 
 
Preventieve plaatjesremming 
Acetylsalicylzuur 1 dd 80 mg. 
 
Onderhoudsbehandeling monotherapie (aanvalsbehandeling met ISDN voortzetten) 

• Bij >2 aanvallen per week: metoprolol 100 tot 200 mg in 2 doses per dag, of met gereguleerde afgifte 
eenmaal daags. Start laag en verhoog geleidelijk in enkele weken. Streef naar hartfrequentie van 50 à 
60 slagen/min. 

• Bij bijwerkingen of contra-indicaties voor bètablokkers: langwerkende nitraten, bijvoorbeeld 
isosorbidemononitraat met gereguleerde afgifte 1 dd 50-60 mg; bij ouderen minder. Start met 1dd 25-30 
mg en verhoog in enkele dagen. Eenmaal daags doseren i.v.m. voorkomen nitraattolerantie. 

• Derde keus is diltiazem 3-4 dd 60 mg (met gereguleerde afgifte 2 dd 90-120 mg of 1 dd 200- 300 mg). 
 
Combinatiebehandeling (aanvalsbehandeling met ISDN voortzetten) 
Bij klachten ondanks optimale dosering van één medicament. Combineer bètablokker en langwerkende nitraten 
met gereguleerde afgifte.Daarnaast: 

• bloeddruk goed regelen; 
• een hypercholesterolemie adequaat behandelen; 
• patiënten met diabetes mellitus type 2 goed instellen. 

 
Controles 
Wekelijks tot stabiele instelling, daarna niet meer noodzakelijk. Bespreek beloop, klachten en vragen van de 
patiënt, werking en bijwerkingen van geneesmiddelen, risicofactoren, de leefregels en de alarmsymptomen. Meet 
de bloeddruk en de hartfrequentie. 
 
Consultatie/verwijzing 

• Bij angineuze klachten die niet binnen 15 minuten afnemen in rust of na behandeling met nitraten (ACS 
met klachten in rust): met spoed (zie NHG-Standaard Acuut coronair syndroom). 

• Bij instabiele AP zonder klachten in rust: binnen 24 uur. 
• Bij angineuze klachten die ondanks combinatiebehandeling met twee middelen blijven bestaan en 

aanzienlijke beperkingen geven in het dagelijks leven. 
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• Patiënten met een kans tussen de 30% en 70% (atypische AP) op belangrijke coronairsclerose, bij wie 
een inspanningstest niet mogelijk is op medische gronden of omdat vrije toegang niet tot mogelijkheden 
behoort. 

• Patiënten bij wie tijdens een inspanningstest forse afwijkingen worden vastgesteld, zoals een lage 
maximale inspanningscapaciteit en forse inspanningsgeïnduceerde ischemie; 

 AP-patiënten met chronisch hartfalen in de voorgeschiedenis. 
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Bijlage 6 - Schema declareren bij gedeelde zorg door 
huisarts en specialist 
 
In onderstaand schema staat wanneer u wel en niet kunt declareren binnen de ketenzorg in het geval van 
gedeelde zorg door huisarts en specialist. 
 
 
Afspraken CVRM samenloop 
 
DBC Diagnosecode  Aandoening waarvoor onder behandeling Gelijktijdig ketenzorg 
Cardiologie  in de tweede lijn    CVRM 1e lijn toegestaan? 
 

201 
 
Thoracale klachten eci 

 
Ja 

202 Angina pectoris, stabiel Nee 
203 Angina pectoris, onstabiel Nee 
204 ST elevatie hartinfarct Nee 
205 Non ST elevatie hartinfarct Nee 
301 Acuut hartfalen Nee 
302 Chronisch hartfalen Nee 
401 Atriumfibrilleren / flutter Ja 
402 Overige supraventriculaire hartritmestoornissen Ja 
403 Ventriculaire hartritmestoornissen Ja 
404 Impuls- en geleidingsstoornissen Ja 
409 Overige hartritmestoornissen Ja 
501 Hartklepafwijkingen Ja 
502 Congenitale hart(vaat)afwijking Ja 
509 Overige structurele afwijkingen van het hart Ja 
601 Arteriële vaatafwijking / stenose Nee 
602 Veneuze vaatafwijking (thrombose / longembolie e.d.) Ja 
609 Overige vaataandoeningen / afwijkingen Ja 
701 Pericarditis Ja 
702 Endocarditis Ja 
709 Overige ontstekingen Ja 
801 Follow-up na acuut coronair syndroom Nee 
802 Follow-up na PTCA en/of CABG en/of ablatie Nee 
803 Follow-up na PM implantatie Ja 
804 Follow-up na ICD implantatie Ja 
805 Follow-up na harttransplantatie Ja 
806 Follow-up na operatie hartklepafwijking Ja 
807 Follow-up na operatie congenitale hart(vaat)afwijking Ja 
808 Follow-up na vaatoperatie Arterieel Nee 
 Veneus Ja 
810 Follow-up na overige hartoperatie Ja 
821 Hartrevalidatie Nee 
822 Peri-operatieve zorg Ja 
901 Vetstofwisselingsstoornissen Nee 
902 Hypertensie Nee 
911 Hartteam bespreking Ja 
912 Screening harttransplantatie Ja 
914 ICC Ja 
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Bijlage 7 - Patiëntenbrief  
 

Leven met een chronische aandoening: 
samen werken aan uw gezondheid! 
 
[Plaats, datum] 
 
Geachte [naam], 
 
U heeft een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en krijgt daardoor te maken met verschillende 
zorgprofessionals. Denk aan de huisarts, de praktijkondersteuner, maar bijvoorbeeld ook aan een diëtist. Om de 
zorg voor mensen met een chronische aandoening goed te laten verlopen, hebben zij onderling afspraken 
gemaakt. Deze afspraken noemen we een ‘zorgprogramma’. 
 
UNICUM Huisartsenzorg 
Onze huisartsenpraktijk is aangesloten bij regio-organisatie UNICUM Huisartsenzorg. UNICUM ondersteunt ons 
bij het goed organiseren van zorgprogramma’s. Via UNICUM leveren wij ook verplichte rapportages over de 
geleverde zorg aan de zorgverzekeraars. UNICUM werkt voor het samenstellen en aanleveren van de 
rapportages samen met de Universiteit van Rotterdam (IPCI). In de rapportages staan nooit gegevens van 
individuele patiënten. Er zijn strikte afspraken gemaakt over gebruik en beveiliging van de gegevens om uw 
privacy goed te beschermen. Uw huisartsenpraktijk en UNICUM voldoen aan de wettelijke regels die hiervoor 
gelden (AVG). 
 
Behandeling 
Samen met uw huisarts spreekt u af welke behandeling en begeleiding voor u het beste is. Deze behandeling is 
gebaseerd op de laatste medische inzichten over uw aandoening. Bij het verlenen van de zorg werkt uw huisarts 
samen met verschillende zorgverleners. Uw huisarts is de hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk voor uw 
behandeling. De behandeling wordt gecoördineerd door een praktijkondersteuner (POH) van de 
huisartsenpraktijk. Hij/zij maakt een of meerdere keren per jaar een afspraak met u om te bespreken hoe het met 
u gaat en om controlemetingen te doen, zoals het meten van uw bloeddruk. Samen met de praktijkondersteuner 
bepaalt u wat uw gezondheidsdoelen zijn en hoe u deze kunt bereiken.  
 
Kosten 
De zorg wordt betaald door uw zorgverzekeraar uit de basisverzekering. Dit valt niet onder het eigen risico. 
Aanvullend onderzoek door een specialist of laboratoriumonderzoek valt wel onder het eigen risico. 
 
Verstrekking patiëntgegevens  
Patiëntgegevens worden geanonimiseerd gebruikt om huisartsen en praktijkondersteuners informatie te geven 
voor onderwijsdoeleinden en om via Ineen te zien of onze zorg gemiddeld overeenkomt met zorg elders in het 
land. Dit alles om de kwaliteit van de zorg te bevorderen. U kunt als u hier bezwaar tegen heeft dit aangeven bij 
uw huisarts. 
 
Heeft u vragen? 
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn uw eerste aanspreekpunt en we overleggen regelmatig 
met elkaar om de zorg goed af te stemmen.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Uw huisarts en praktijkondersteuner 
[namen en naam praktijk] 
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Bijlage 8 - Literatuur en referenties 
 
 
Regionale Transmurale afspraak (RTA) 
Protocollaire CVRM zorg (NHG – 2013) 
NHG-standaard ‘Acuut coronair Syndroom’ (M80) – 2012 
NHG-standaard ‘Atriumfibrilleren’(M79) – 2013 
NHG-standaard ‘Beroerte’(M103) – 2018 
NHG-standaard ‘Hartfalen’(M51) – 2010 
NHG-standaard ‘Perifeer arterieel vaatlijden’(M13) – 2014 
NHG-standaard ‘Stabiele Angina Pectoris’(M43) – 2003 
NHG-standaard ‘Cardiovasculair Risicomanagement’(M84) – 2019 
Landelijke Transmurale afspraak Chronische nierschade 
Richtlijn diagnostiek en behandeling van het aneurysma van de abdominale aorta 
TPO/de Praktijk augustus 2018 Addendum CVRM bij ouderen, Dr. Tjerk Wiersma, Prof. Dr. Jako Burgers 
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