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1 - Aan de slag met VRM 
 
In deze handreiking vindt u informatie ter voorbereiding op deelname aan het ketenzorgprogramma VRM.  
  
Ketenpartners  
In het ketenzorgprogramma VRM werken samen: huisartsen, diëtisten, het laboratorium (SALTRO), Calculus en 
specialisten van de regionale ziekenhuizen, te weten het Diakonessenhuis (Utrecht en Zeist), het 
Antoniusziekenhuis (Nieuwegein en Utrecht) en het UMCU (Utrecht).  
  
Wat doet UNICUM?  
UNICUM begeleidt praktijken bij het organiseren en bewaken van de kwaliteit van de ketenzorg VRM door 
(regelmatige) scholing aan te bieden en te zorgen dat er up-to-date werkafspraken en handreikingen zijn. Met de 
ketenpartners diëtisten en specialisten maken we afspraken over inhoudelijke samenwerking, wijze van verwijzing 
en consultatie. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten om de huisarts, de praktijkondersteuner en de 
praktijkassistente kennis en expertise te laten delen met kaderartsen, specialisten en ketenpartners (thema-
avonden). De praktijkconsulenten van UNICUM bezoeken elke aangesloten huisartsenpraktijk ten minste één 
keer per jaar om vragen te bespreken en feedback te geven. U kunt de consulenten en de kaderhuisartsen ook 
zelf benaderen voor vragen/consultatie. U ontvangt via Calculus VIPLive ieder kwartaal een 
voortgangsrapportage.   
  
In het kort  
Bij dit ketenzorgprogramma worden afspraken gemaakt over de taakverdeling tussen huisarts, POH-S 
(praktijkondersteuner) en andere zorgverleners. De huisarts blijft eindverantwoordelijk in het zorgproces.  
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2 - Instroomvoorwaarden  
  
Overweegt u mee te doen aan het ketenzorgprogramma VRM? Check of u aan onderstaande voorwaarden voor 
deelname voldoet. 
 

1. De praktijk heeft zich aangemeld bij UNICUM voor het ketenzorgprogramma VRM. 
 

2. Het team van huisarts, praktijkondersteuner en praktijkassistente is gemotiveerd om een geprotocolleerd 
VRM-spreekuur op te zetten volgens de voorwaarden van UNICUM, voor zowel de te includeren 
ketenzorgpatiënten als de patiënten die buiten de VRM-keten vallen. 

 
3. De praktijkondersteuner is minimaal POH-S gecertificeerd om te participeren binnen de ketenzorg, of is 

binnen twee jaar na de start van de keten gecertificeerd. 
 

4. De VVR-patiënten (Verhoogd vasculair risico) en HVZ-patiënten (Hart- en vaatziekten) zijn in kaart 
gebracht en ICPC-gecodeerd. 

 
5. Wat betreft formatie-uren adviseren wij circa acht uur POH-S per week per normpraktijk (=2.168 

patiënten). 
 

6. Er is voldoende kennis op het gebied van patiënten met een verhoogd vasculair risico en hart- en 
vaatziekten: medewerkers (HA/POH/PA) zijn bereid tot het volgen van nascholing op het gebied van 
VRM, al dan niet verzorgd door UNICUM. 

 
7. We adviseren vanuit UNICUM om deel te nemen aan de door UNICUM georganiseerde thema-avonden 

met betrekking tot VRM voor POH en huisarts. 
 

8. Diabetes Mellitus type 2 ketenzorg wordt aangeboden in de praktijk en de prestatie-indicatoren zijn 
gehaald. 
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3 - Stroomschema deelname ketenzorgprogramma 
 

  
 
 
  



 6 

 

4 - Inclusiecriteria Zilveren Kruis 
  

Inclusiecriteria 
CVRM: (zeer) hoog risico: 
 

• >18 jaar en <70 jaar en minimaal een van de onderstaande criteria: 
- Indicatie voor medicamenteuze behandeling (zie voor uitleg de paragraaf ‘indicatie voor 

medicamenteuze behandeling’) (C02, C03, C07, C08 en/of C09) bij hypertensie (K86, K87) en/of 
(C10) bij hypercholesterolemie (T 93) volgens de herziene Multidisciplinaire Richtlijn Cardiovasculair 
Risicomanagement (CVRM) 

 
U99 of U99.01 Matig of ernstige chronische nierschade 
K74 Angina pectoris (inclusief subcategorieën instabiele AP en stabiele AP) 
K75 Acuut myocardinfarct 
K76 Ischemische hartziekte  (IHZ) 
K76.01 Coronairsclerose 
K76.02 Myocardinfarct (> 4 weken geleden) 
K89 Retinalis trombose (zien we als TIA) 
K89 TIA 
K90.02 Intracerebrale bloeding 
K90.03 Cerebraal infarct 
K91 Atherosclerose (aangetoonde atherosclerotische stenose of aangetoonde 

ischemie (zie de herziene versie van de richtlijn CVRM). 
K92.01 PAV/claudicatio intermittens 
K99.01 Aneurysma aortae 

    
 

• >70 jaar en indicatie voor medicatie volgens het addendum voor ouderen 
 
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 nieuwe 
multidisciplinaire richtlijn voor cardiovasculair risicomanagement.  
 

Indicatie voor medicamenteuze behandeling 
Volgens de herziene versie van de Multidisciplinaire Richtlijn Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is 
sprake van een indicatie voor medicamenteuze behandeling bij hypertensie en/of hypercholesterolemie bij 
minimaal een van de onderstaande criteria:  

• Berekende SCORE* op sterfte door HVZ >5% en <10%, hoog risico**   
• Berekende SCORE* op sterfte door HVZ >10%, zeer hoog risico  
• Totaal Cholesterol (TC) >8 mmol/l en/of Systolische Bloeddruk (SBD) >180mmHg  

 
* Bij patiënten voor wie de SCORE-tabel niet geschikt is kunnen alternatieve risicoscores worden gebruikt om de 
informatievoorziening en besluitvorming te faciliteren. Zie tabel 3 in de CVRM-richtlijn op de NHG-website die hier 
voorbeelden van geeft. Alternatieve scoretabellen zijn alleen voor risicocommunicatie met patiënt, niet voor het 
bepalen van behandelstrategie, daarvoor alleen tabel 1 en risico op sterfte in SCORE, en addendum voor 70+. 
 
** Volgens de nieuwe richtlijn multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement dient bij een risico op 
sterfte door HVZ >5% en <10% medicatie te worden overwogen. Volgens de internationale GRADE-systematiek 
voor het ontwikkelen van richtlijnen wordt het begrip ‘overweeg’ alleen gebruikt als uit onderzoek blijkt dat er 
sprake is van ‘redelijk bewijs’. Dit betekent in de praktijk dat er bij de term ‘overweeg’ volgens de richtlijn sprake is 
van een ‘indicatie voor medicatie’. 
 

Exclusiecriteria  
Patiënten die in het zorgprogramma voor Diabetes Mellitus type 2 (DM2) zijn geïncludeerd (cf. beleidsregel Nza) 
of bij deelname aan een zorgprogramma voor kwetsbare ouderen.  
 
  
  

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/cardiovasculair_risicomanagement_cvrm/organisatie_van_zorg_bij_cvrm/kwetsbare_ouderen_bij_cvrm.html
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5 - In kaart brengen VRM-patiëntenpopulatie in het 
HIS (ICPC-codering)  
 
Om te kunnen starten met een VRM-spreekuur is het van belang dat van alle patiënten met hart- en vaatziekten 
(HVZ) en van alle patiënten met een verhoogd vasculair risico (VVR) en/of risicofactoren voor het krijgen van 
hart- en vaatziekten, de diagnose juist is gesteld en op de juiste manier geregistreerd staat in het HIS (ICPC-
code).  
 
Voor het in kaart brengen van de verschillende categorieën van patiënten in het VRM-spreekuur kunt u 
gebruikmaken van de ‘VRM-inkaartlijst UNICUM’ in Calculus VIPLive. Iedere praktijk kan in Calculus VIPLive een 
VRM-inkaartlijst vinden met daarin de HVZ- en VVR-patiënten: zie Inzicht > Rapporten > VRM-inkaartlijst 
UNICUM.   
 
Om deze patiëntenlijst in te zien voert u de volgende stappen uit:  

• Ga naar: https://viplive.nl/Login en log in.  
• Klik op ‘Start beveiligde sessie’, voer nogmaals uw wachtwoord in.  
• Ga naar inzicht, rapporten en selecteer VRM-inkaartlijst UNICUM. 
• Klik op rapport genereren.   
• Klik op downloaden bestand 
• Open het Excel-bestand.  
• Klik op ‘Bewerken inschakelen’.  

 
In het geopende Excelbestand vindt u de volgende tabbladen:  

• Uitleg  
• Inclusie HVZ of VVR 
• Patiënten met specialist als hoofdbehandelaar 
• Hoofdbehandelaar onbekend 
• Deelname ketenzorg ontbreekt 
• Deelname ketenzorg nee 
• Geen CVRM-episode maar wel hoofdbehandelaar 
• Exclusie HVZ of VVR 

 
De volgende stappen worden doorlopen:  
 

Hart- en vaatziekten (HVZ) 
Controleer van alle patiënten op de lijsten ‘Inclusie HVZ’ en ‘Exclusie HVZ’, maar ook van alle diabetespatiënten 
(zie uitleg onder de opsomming hieronder), of de ICPC-codes met betrekking tot HVZ en VVR kloppen. Let 
daarbij op het volgende:  
 

• Check alle ICPC-codes met betrekking tot HVZ en cardiale voorgeschiedenis: gaat het om een patiënt 
met een HVZ of cardiale voorgeschiedenis en is de diagnose goed gesteld en juist geregistreerd.  

 
• K74 / K74.01 / K74.02 (Angina Pectoris): in het geval van K74 nagaan of het gaat om stabiele of 

instabiele AP.                                              
 

• K75 (Acuut myocardinfarct) moet vervangen worden door K76.02 (Myocardinfarct > 4 weken geleden). 
In de praktijk is iemand die net een myocardinfarct nog in zorg bij de cardioloog, wanneer de patiënt 
wordt terugverwezen naar de 1e lijn is het myocardinfarct over het algemeen > 4 weken geleden (= 
K76.02)  

 
• K89 / K90 + K90.02 + K90.03 (CVA/TIA): K90 niet gebruiken maar vervangen door K 90.01, K90.02 of 

K90.03 (afhankelijk van infarct of bloeding)  K90.01 wordt niet geïncludeerd in de keten.  
 

• K91, een aangetoonde atherosclerotische stenose of aangetoonde ischemie (zie de herziene richtlijn 
CVRM); vervang zo nodig door K76 (coronairsclerose) of K90.03 (CVA) indien het daar om gaat o K92 + 
K92.01 + K92.02 + K92.03; K92 in het geval van claudicatio intermittens vervangen door K92.01  

 
• K99 + K99.01; K 99 in het geval van aorta abdominalis vervangen door K99.01  

 
Diabetespatiënten 
Patiënten met Diabetes Mellitus én een doorgemaakte HVZ, die wat betreft de HVZ nog gecontroleerd worden in 
de tweede lijn, kunnen behandeld worden in de eerste lijn (substitutie). De VRM-zorg is dan een onderdeel van 
de DM-ketenzorg. De type 1 DM, mogen worden toegevoegd aan de VRM-ketenzorg. 
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Verhoogd vasculair risico (VVR) 
Controleer van alle patiënten op de lijsten ‘Inclusie VVR’ en ‘Exclusie VVR’ of de ICPC-codes kloppen. Is de 
diagnose goed gesteld en juist geregistreerd? Let daarbij op het volgende:  
 

• Check alle ICPC-codes met betrekking tot hypertensie (K86). Is er sprake van hypertensie zonder 
orgaanschade? K86 alleen gebruiken indien hypertensie (bloeddrukwaarde gemeten boven de 
drempelwaarde: SBD >140 mmHg en/of DBD >90 mmHg, gemeten in de spreekkamer; ABPM en 
thuismetingen hebben andere afkapwaarden) en/of een medicamenteuze behandeling in verband met 
de bloeddruk. Gebruik ICPC K85 (verhoogde bloeddruk) tot het moment dat de diagnose met zekerheid 
is gesteld. Gebruik na het definitief stellen van de diagnose pas K86.  

 
• Check alle ICPC-codes met betrekking tot K87. Er is alleen sprake van hypertensie met orgaanschade in 

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

 
• Check alle ICPC-codes met betrekking tot T93. Is er sprake van hypercholesterolemie? T93 

(vetstofwisselingsstoornis) of T93.01 (hypercholesterolemie) alleen gebruiken indien er sprake is van 
een Totaal Cholesterol >6,5 mmol/l. Check ook T93.02 (hypertriglyceridemie), T93.03 (gemengde 
hyperlipidemie), T93.04 (familiaire hypercholesterolemie/lipidemie: FH): kloppen de ICPC-codes?  

 
• Check patiënten met chronische nierschade volgens de rapportage Chronische Nierschade 2018 om te 

controleren of patiënten een juiste ICPC-code hebben.  
 
Diabetespatiënten 
Controleer de diagnoses en ICPC-codes met betrekking tot HVZ, VVR en overige (risico-)factoren ook bij alle 
diabetespatiënten.  
  
Bij wie is de patiënt momenteel onder controle/behandeling?  
Bepaal van alle patiënten bij wie de patiënt momenteel onder controle/behandeling is:  

• Huisarts: de patiënt is momenteel onder controle van de huisarts. 
• Specialist: de patiënt is momenteel onder controle van de specialist.  
• Specialist: de patiënt is momenteel nog onder controle van de specialist maar zou in aanmerking kunnen 

komen voor controle binnen de huisartsenpraktijk (substitutie). Als de huisarts van mening is dat wij de 
zorg kunnen leveren, kan hij dit met de patiënt en specialist bespreken.  

• Overig of onbekend: het is niet bekend of en door wie de patiënt wordt gecontroleerd. Deze categorie 
moet uitgezocht worden en uiteindelijk ingedeeld worden bij huisarts of specialist.  

• Indien patiënten niet gecontroleerd (willen) worden vult u ‘ketenzorg nee’ in en in de categorie ‘reden 
geen ketenzorg (CVRM)’ geeft u de reden aan. De huisarts blijft de hoofdbehandelaar. Denk aan: 
zorgweigeraars, comorbiditeit, terminale situatie, andere persoonlijke omstandigheden etc.   

 
N.B. Bepaal ook bij alle diabetespatiënten met een HVZ bij wie de patiënt momenteel onder behandeling is voor 
hart- en vaatziekten.   
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6 - Registratie hoofdbehandelaar en deelname 
ketenzorgprogramma VRM 
 
Patiënten kunnen geïncludeerd worden in het VRM-ketenzorgprogramma wanneer de POH en de patiënt 
gezamenlijk besloten hebben dat deelname aan het ketenzorgprogramma toegevoegde waarde heeft en de 
patiënt gemotiveerd is.  
 
Van alle patiënten met hart- en vaatziekten en een verhoogd vasculair risico die gemotiveerd zijn en gaan 
deelnemen aan het ketenzorgprogramma, moet men vervolgens de hoofdbehandelaar registreren (CVHB = 
huisarts) en deelname ketenzorg (CVKZ = ja). Maar ook van alle patiënten die niet geïncludeerd worden in het 
VRM-ketenzorgprogramma moet de hoofdbehandelaar geregistreerd worden en ‘ketenzorg nee’ worden ingevuld 
 

• Registreer van alle patiënten met HVZ en alle patiënten met een verhoogd vasculair risico (VVR) waarbij 
de specialist de hoofdbehandelaar blijft:   

o Hoofdbehandelaar = specialist (CVHB = specialist) 
o Deelname ketenzorg = nee 

  
• Registreer van alle patiënten met HVZ en alle patiënten met een verhoogd vasculair risico (VVR) die niet 

wensen /kunnen deelnemen aan het ketenzorgprogramma of het gestructureerde VRM-programma in de 
huisartsenpraktijk én die ook niet onder controle van de specialist zijn:   

o Hoofdbehandelaar = huisarts (CVHB = huisarts)  
o Deelname ketenzorg = nee 
o Controlebeleid = geen programmatische zorg (HVCB = geen programmatische zorg)  
o Reden geen programmatische zorg = op verzoek patiënt/op initiatief huisarts etc. (HVRZ)  

 
• Optioneel: Registreer bij alle patiënten die geïncludeerd worden in het ketenzorgprogramma tevens de 

episode met ICPC-code K49.01 (CVRM) in het HIS. Zo kunt u in het HIS gemakkelijk zien tijdens een 
consult of een patiënt in de ketenzorg zit en er een consult ketenzorg huisarts moet worden geboekt. 

o Koppel de deelcontacten met betrekking tot de controles bij ketenzorgpatiënten ook aan deze 
episode.  
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7 - Uitnodigen spreekuur en bepalen deelname 
ketenzorgprogramma met patiënt  
 
Patiënten die geïncludeerd kunnen worden in het ketenzorgprogramma moeten vervolgens uitgenodigd worden 
voor eventuele deelname ketenzorg (intakeconsult). Het gaat hier om:  
 

• Patiënten die aan de inclusiecriteria voldoen (zie hoofdstuk 1) 
• Patiënten van wie de hoofdbehandelaar niet bekend is of die al lang niet op controle zijn geweest, 

worden ook uitgenodigd voor spreekuur in de huisartsenpraktijk. Het betreft hier patiënten die nooit of al 
meer dan 1,5 jaar niet op controle zijn geweest bij een specialist.  

• Ook patiënten die door de specialist zijn/worden overgedragen aan de huisarts voor CVRM-controles, 
worden uitgenodigd voor het VRM-spreekuur in de huisartsenpraktijk.  Let op dubbeldeclaratie, ook al 
verwijst de specialist de patiënt door voor CVRM-controle bij de huisarts (zie schema in bijlage 1) 

• Patiënten met een HVZ die nu nog onder controle staan bij de specialist bij wie daar volgens de 
richtlijnen/RTA geen strikte indicatie meer voor bestaat, kunnen na overleg tussen huisarts en specialist 
ook worden terugverwezen naar de huisartsenpraktijk.  

 
De specialist zal bij een aantal patiënten de VRM-zorg (leefstijl- en medicatiebegeleiding) overdragen aan de 
huisartsenpraktijk (zie specialistenbrieven) en zelf ook nog regelmatige controles blijven doen. Deze patiënten 
mogen ook geïncludeerd worden in het ketenzorgprogramma of deelnemen in het VRM-programma in de 
huisartsenpraktijk. De huisarts wordt in dat geval de hoofdbehandelaar voor de VRM-zorg en de specialist mag in 
dat geval ook regelmatige controles doen maar niet op het gebied van VRM.  
 
Om dubbeldeclaraties en teruggaven te voorkomen is er een lijst met indicaties waarbij controle door zowel 
huisarts als specialist mogelijk is (DOT-lijst). De specialisten zijn bekend met welke DOT’s wel en niet open 
mogen staan naast de controle van de VRM-zorg door de huisartsenpraktijk. Zie het schema in bijlage 1.  
 
Intakeconsult 
Alle patiënten die voldoen aan de inclusiecriteria worden uitgenodigd voor het VRM-spreekuur door de POH. In 
dit consult bekijken POH en patiënt samen of deelname en begeleiding via het ketenzorgprogramma 
toegevoegde waarde heeft voor de patiënt en of de patiënt gemotiveerd is voor deelname aan het 
ketenzorgprogramma: gedeelde besluitvorming. De POH bespreekt dit consult na met de huisarts.                                       
 
Praktijken met een al lopend VRM-spreekuur kunnen ook tijdens een (jaar)controle bespreken met de patiënt of 
deze gemotiveerd is en deelname aan ketenzorg gewenst is: er hoeft niet altijd een extra consult gedaan te 
worden.  
 
Aanmelden en declareren ketenzorgpatiënten via Calculus VIPLive  
Controles van ketenzorgpatiënten: declareren via Calculus-VIPLive volgens ketenzorgtarief (d.m.v. aanmelden in 
Calculus VIPLive). In het HIS mag de POH en huisarts alleen declareren volgens het €0,00 tarief.  
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8 - Hoe wordt de VRM-zorg gefinancierd?  
 
Begeleiding door POH/huisarts 
Er is sprake van een integraal tarief (€ 92,00) per geïncludeerde patiënt op jaarbasis, uitbetaald per kwartaal. De 
huisartsenpraktijk wordt betaald op basis van een contract met UNICUM. De regio-organisatie ontvangt een 
vergoeding voor begeleiding en overhead. UNICUM biedt ondersteuning aan praktijken op individueel niveau en 
stemt af waar de behoeften aan ondersteuning en scholing liggen. Verder wordt deze vergoeding gebruikt voor 
o.a. nascholing en thema-avonden (uitvoering geven aan RTA-afspraken zodra hier afspraken over gemaakt zijn)  
 
De vergoeding voor de praktijk geldt voor alle contacten (telefoon, consult en visite) van de praktijk in het kader 
van de VRM-zorg, bij patiënten die geïncludeerd zijn in het VRM-ketenzorgprogramma, verricht door zowel de 
huisarts, de praktijkondersteuner als de assistente. Het begeleiden van patiënten voor stoppen met roken valt ook 
binnen de vergoeding. Ook het organiseren van de patiëntenzorg (oproepen patiënten, registratie, VIPLive) vallen 
hieronder.  
 
Verrichtingen apart declareren 
Verrichtingen zoals een EAI (enkel-arm-index), het maken van een ECG, Holter en ABPM (24-uurs 
bloeddrukmeting), 30 minuten bloeddrukmeting zitten niet in de integrale bekostiging en mogen dus apart 
gedeclareerd worden volgens het normale tarief (ook indien uitgevoerd door de POH).  
 
Wat valt onder het eigen risico van de patiënt?  

• Medicatiegebruik 
• Laboratoriumonderzoek  
• Aanvullende diagnostiek die niet uitgevoerd wordt in de huisartsenpraktijk (Doppler, ECG, ambulante 

bloeddrukmeting)  
• Behandeling door een fysiotherapeut: via de basis- en/of aanvullende verzekering kunnen 

behandelingen door een fysiotherapeut mogelijk vergoed worden (looptraining, beweegprogramma’s 
etc.). Advies is om voor de start van een behandeling te informeren bij de individuele zorgverzekeraar.  

 
Begeleiding door diëtist 
Verwijscriteria voor begeleiding door de diëtist binnen de ketenzorg zijn: 

• Hypertensie 
• Overgewicht 
• Hypercholesterolemie 
• Chronische nierschade 

 
Verwijzing GLI 
Vanaf 1 januari 2020 contracteert UNICUM de Gecombineerde Leefstijl Interventie. Het eerste kwartaal wordt 
vooral gebruikt om in contact te komen met geïnteresseerde partijen, waarbij we ernaar streven per gemeente de 
GLI te organiseren. We verwachten dat per eind mei/begin juni 2020 GLI-verwijzingen regiobreed kunnen 
plaatsvinden. Op enkele plaatsen is de GLI al gestart, zoals in Groenekan en Nieuwegein. De verwijzing naar de 
leefstijlcoaches vindt plaats via VIPLive. De GLI valt buiten het verplichte eigen risico van de patiënt.  
 
Consultatie kaderarts en specialist  
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 zorggroep is te 
consulteren via VIPLive en kan, voordat er verwezen wordt naar de tweede lijn, door de huisarts of POH 
geconsulteerd worden in o.a. 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 

 
Consultaties bij de kaderarts en specialist worden vanuit het integrale tarief bekostigd.   
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9 - Patiëntgegevens vastleggen in het HIS 
 
Minimale dataset  
Aanbevolen wordt om in een kalenderjaar van de geïncludeerde ketenzorgpatiënten de volgende gegevens, 
indien mogelijk, te registreren, waar mogelijk in de meetwaardentabel:  
 
Aantal patiënten bekend met VVR en HVZ binnen de gehele praktijk 

• Hoofdbehandelaar 
 
Deelname ketenzorg ja/nee 

• HVZ-historie: HVZ met behulp van ICPC-codes 
• ICPC-code K49.01 (CVRM) 
• Risicoschatting 2019 (RH19)  
• Bloeddruk  
• BMI  
• Lipidenprofiel   
• Nierfunctie (MDRD)  
• Nuchter glucose  
• Rookstatus 
• Alcoholgebruik  
• Mate van beweging  
• Voedingspatroon  
• Medicijngebruik  
• Griepvaccinatie  
• Controlebeleid 

 
De verplichte dataset voor Zilveren Kruis is beperkt tot de volgende drie indicatoren:  

• LDL gemeten en geregistreerd in meetwaardentabel (ooit)  
• Rookstatus bekend en geregistreerd in meetwaardentabel  
• Bloeddruk gemeten en geregistreerd in meetwaardentabel (afgelopen jaar)  

  
Analyse praktijk  
Voor deelname aan de ketenzorg kijken we met Calculus hoe de stand van zaken is door een analyse/bezoek 
aan de praktijk.  
 
Wanneer is een praktijk op orde?  
Indien 80% van de patiënten op de tabbladen van de inkaartlijst juist geregistreerd staan, dat wil zeggen, de juiste 
ICPC-code, hoofdbehandelaar en deelname ketenzorg.  
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10 - Meer informatie en aanmelding  
  
Aanmelden voor deelname ketenzorgprogramma VRM: 
Dit kunt u doen via het online formulier op de website van UNICUM. Kies uw regio, vervolgens het tabblad 
organisatie > Over UNICUM Huisartsenzorg. Aan de rechterkant vindt u de button aanmelden bij UNICUM. 
 
 
 
Voor vragen rondom het ketenzorgprogramma kunt u contact opnemen met:  
 
Gerard Daggelders, kaderarts HVZ Zuidoost-Utrecht kaderartshvz@unicum-huisartsenzorg.nl  
Mehrzad Nasseri, kaderarts HVZ Lekstroom  nasseri@outlook.com  
Victoria Jongkamp, medisch coördinator  vjongkamp@zorginhouten.nl  
Susanne Joosten, medisch coördinator  sjoosten@zorginhouten.nl  
Leonie Keizer, consulent    l.keizer@unicum-huisartsenzorg.nl 
Petra Dijkstra, consulent    p.dijkstra@unicum-huisartsenzorg.nl   
 
  
  

https://mijnunicum-huisartsenzorg.nl/aanmaken-formulier-prs/aansluiten-unicum
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Bijlage 1 – CVRM samenloop 
 
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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