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VRM Spiegelbijeenkomst transmurale casuïstiek

24 januari 2017

Programma spiegelbijeenkomst VRM

• 17.30-18.00 uur Inloop met broodje 

• 18.00-18.15 uur Inleiding – Aandachtspunten en vragen

• 18.15-19.15 uur Spiegelinfo, RTA en transmurale casuïstiek - Werkgroep VRM

• Businesscase
• Spiegelinfo/uitkomsten
• RTA en transmurale casuïstiek
• 24 uurs bloeddrukmeting en nieuwe cholesterol verlagers

• 19.15-19.30 uur Koffiepauze

• 19.30-20.15 uur Leefstijl en risicocommunicatie-Leonard Hofstra

Werkgroep leden

• Myrna Leine - Kaderarts KetenzorgNU

• Eugen Zuiderwijk - Directeur KetenzorgNU

• Carola van Pessel - Huisarts Kamerik

• Rob van Tooren - Cardioloog Antonius ziekenhuis

• Bart Rovekamp - Internist Hofpoort ziekenhuis

• Monique Bakker - Praktijkondersteuner en Portavitatrainer KetenzorgNU

• Marieke Verlaat - Relatiebeheer Antonius

• Marian Verkerk - Kwaliteitsmanager KetenzorgNU

Vragen?

STARTCHECKLIST VRM VOOR DE INCLUSIE VAN VRM 
HVZ PATIENTEN IN 2016
circa 70 tot 90 patiënten per normpraktijk die voor de inclusie van de VRM Keten in aanmerking komen. 

1. Nodig vanuit de lijst met geselecteerde patiënten en tijdens het spreekuur die mensen uit, die geschikt zijn voor risicomanagement in 
de eerste lijn en over te nemen zijn uit 2e lijn. Graag bij het invoeren van de NAW gegevens ook het e-mail adres invullen. Zo kan de 
patiënt altijd benaderd worden voor het invullen van het digitale logboek en bijvoorbeeld bloeddrukmetingen thuis invullen. 

2. Vanaf het moment van inclusie (zie ook ketenzorgprogramma VRM – Eugen Zuiderwijk en Monica Hollander) geldt vanaf 1 juli 2015 bij 
alle VGZ (en volgende verzekeraars) en Zilveren Kruis/Achmea verzekerden het integrale tarief. Bij behalen van de uitkomstdoelen – na 
3 jaar – geldt een bonus van 10% op de totale vergoedingen. 
De DBC bevat ook de “stoppen met roken” module en de consultatie van een diëtist. ECG’s, enkelarm index en 24-uurs 
bloedrukmetingen kunnen buiten de DBC worden gedeclareerd worden (bijvoorbeeld M&I verrichting). Vragen hierover kunt u richten 
aan Marian Verkerk: m.verkerk@ketenzorgnu.nl 

3. Het diagnostisch proces valt nog buiten de DBC en wordt dus apart gedeclareerd. 

4. Vul in het KIS zoveel mogelijk de gekleurde velden in: dit zijn de prestatie-indicatoren die van belang zijn om de kwaliteit te monitoren 
en die gecontracteerd zijn met de zorgverzekeraar 

5. Maak een start met de introductie van het individueel zorgplan en het digitale logboek. Vragen? Stuur een email naar 
m.verkerk@ketenzorgnu.nl. 

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

7. Bij niet-spoedeisende vragen kunt u gebruik maken van een eConsult bij de kaderarts Myrna Leine of de specialist via Portavita. Let op: 
u ziet de aanvraag staan als kaderarts, u kunt dan de naam aanklikken van Myrna Leine voor de aanvraag van een eConsult. 

8. Maak bij een verwijzing voor leefstijladvies naar de fysiotherapie of diëtist bij voorkeur gebruik van de lijst met ketenpartners in 
Portavita. Het consult bij de diëtiste wordt vergoed via KetenzorgNU

9. Maak bij de patiëntenvoorlichting over de ketenzorg gebruik van de folder die u aangeboden wordt door Ketenzorg NU (zie ook op 
http://ketenzorgnu.nl/wp-content/uploads/2015/10/Patiëntenfolder-VRM-ketenzorg-NU-april-2014-1.pdf ) Op deze manier geven 
partners in de keten dezelfde voorlichting. 
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wijzigingen 

• K77 hartfalen valt buiten de 
inclusiecriteria

• Ook inclusie vanuit specialistenbrief, 
s.v.p. actief benaderen van patiënt

Waar staan we nu?

Eind 2016:

• Aantallen: 2000 patiënten

• Bloeddruk gemeten 63%

• Percentage LDL gemeten 67%

• Percentage eGFR gemeten 95%

• Percentage rookgedrag gemeten 81%

De meerwaarde van
OZIS ketenzorg

voor de huisartspraktijk

OZIS KETENZORG

• De koppeling biedt geautoriseerde gebruikers de 
mogelijkheid om het ketendossier (diabetes, cvrm, 
copd) uit het HIS op te halen en nieuwe 
meetwaarden naar het HIS terug te sturen.

• Dit kan tijdens het invoeren van een onderzoek of 
vanuit het monitor-scherm in Portavita

OZIS en de meerwaarde voor de praktijk
• Medicatie voor medebehandelaars hoeft niet meer 

dubbel te worden vastgelegd;

• Relevante meetwaarden en geschiedenis vanuit het 
HIS zijn beschikbaar in Portavita;

• Het OZIS-retourbericht (oftewel, de gegevens die in 
het KIS zijn ingevoerd) komt direct in de episode 
‘VRM’ in het HIS terecht;

• Het is mogelijk om voor nieuwe patiënten de 
stamgegevens (NAW ) vanuit het HIS over te nemen in 
Portavita. Handig bij start CVRM!
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KetenzorgNU en OZIS

• Initiële kosten voor KetenzorgNU

• Kosten HIS voor praktijken zelf. Per HIS ander tarief 
en meld je aan bij KetenzorgNU

• KetenzorgNU vraagt de offerte aan en regelt de 
instellingen in Portavita

2e jaar VRM ketenzorg?
MODULE 4. HVZ FOLLOW UP

Stap 1

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

Stap 2

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

*Verwijzing naar andere zorgverleners
De huisarts is verantwoordelijk voor de verwijzing naar de eerste en tweede lijn. 
Wanneer en naar wie verwezen wordt zal in overleg worden bepaald. (o.a. naar 
diëtisten, fysiotherapeuten, psychologen en specialisten). Diëtiste zit in het 
ketentarief en wordt door KetenzorgNU betaald. Voor VRM is in de keten een 
kaderarts VRM aangesteld. Via Portavita is zij te benaderen voor een e-consult. 
Ook een eenmalige eConsultatie van de specialist is onderdeel van de keten. 

Consult Kaderarts VRM

Business case VRM
Eugen Zuiderwijk Business case VRM Zilveren Kruis

• Start terugwerkend vanaf 1 juli 2017

• Gebaseerd op bestaande zorgprogramma VRM van Ketenzorg NU, 
Woerden

• Onderscheidende kenmerken: scherpe inclusie en focus op 
zelfmanagement

• Contract voor 3 jaar

• Substitutie en preventie o.b.v. uitgewerkte business case

• Normen t.a.v. 5 uitkomst indicatoren 

• Shared savings (tweedelijns kosten minus 1e lijns kosten) van 10 %

• Co-creatie m.b.t.  monitoren van de B.C.
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Business case 1
• Totale populatie 125.000  Achmea % 35 -> 45.000 patiënten

• Bij prevalentie van 6,7 % HVZ ->  3015 patiënten

• Uitgaande van 70%  deelname praktijken, ex Ronde Venen en inclusie 
van 60 % van prevalente populatie -> 3015 x 0,7 x 0,6 = 1266 patiënten 
(ketenzorg populatie)

Substitutie op Ketenzorg populatie :

• Substitutie van 2e naar 1e lijn: 1e jaar 15 %;  2e jaar 30 % ; 3e jaar 50 %

• Preventie nieuwe incidenten: 1e jaar 0 %;   2e jaar 0 %; 3e jaar: 15 %

Business case 2  
Inclusie en exclusie criteria 

Ketenzorg NU includeert in 2015 alleen de bekende HVZ populatie. Deze 
bestaat uit:

• HVZ patiënten onder behandeling nog in de 2e lijn (1.557 patiënten). 
Deze substitueren we met toenemend percentage naar de 1e lijn (50% na 
3 jaar).

• HVZ patiënten in beeld bij de huisarts (1.146 patiënten). Deze gaan 
programmatische VRM zorg krijgen, wat in algemeen een 
kwaliteitsverbetering is t.o.v. de reguliere zorg HVZ 

• Patiënten niet in beeld. Deze worden actief benaderd om deel te nemen 
in het programma (312 patiënten). 

• Begeleiding van de laatste 2 groepen gaat toekomstige nieuwe HVZ 
incidenten voorkomen. (15% preventie na 3 jaar). Er zullen  maximaal 
1.200 Achmea patiënten geïncludeerd worden in de keten.

Business case 3  - Zorgprogramma
• Alle patiënten die geïncludeerd worden krijgen een uitgebreide 

intake volgens het workflow schema behorende bij het 
programma; inclusief VRM lab

• Na volledige inkaarting vind differentiatie plaats in zorgpad
zwaarte: licht (50%); middel (20%) en zwaar (30%)

• De doelen voor het zorgpad (medische aanpassing; leefstijl 
interventie; SMR) worden genoteerd in het IZP

• Dit vertaalt zich door in het gemiddeld aantal minuten dat nodig is 
voor diëtetiek/leefstijl en overleg/consultatie specialist

Business case 4
• LDL daling van gemiddeld 0,5 mmol/liter

• Totaal cholesterol daling van gemiddeld 0,5 mmol/liter  (ca. 15 % 
van de populatie verdraagt geen statine)

• Percentage rokers daling van 10 %

• Daling SBD van gemiddeld 5 punten  (dit lijkt laag, maar om 
duurzaam te realiseren niet eenvoudig in heterogene populatie)

• % patiënten dat gebruik maakt van IZP en shared decision -> 25 %

Business case 5 –
Waarom koopt Zilveren Kruis dit in?

“We kopen hiermee een programma in waar de patiënt en 
zelfmanagement centraal staat. Voordat de patiënt het 
ketenprogramma aangeboden krijgt vindt er een uitgebreide intake 
plaats met de POH-S waarin samen een individueel zorgplan wordt 
opgesteld op basis van shared decision making. Ook krijgt de patiënt 
ondersteuning via e-health toepassingen. Dit sluit uitstekend aan bij 
de zienswijze zoals we deze hebben ontwikkeld in de zorgmodule 
Hart & Vaten. Daarnaast is de businesscase positief en is onze 
aanbeveling om akkoord te gaan met deze afspraak.”

Nulmeting Businesscase?

• Wanneer de hele heterogene populatie in beeld is?
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RTA CVRM

• 10 zorggroepen

• Ziekenhuizen

St. Antoniusziekenhuis

Hofpoortziekenhuis

UMCU

Diakonessenhuis Utrecht

RTA CVRM

• Afspraken met internisten: 

Hyperlipidemie

Hypertensie

• Afspraken met cardiologen:

Myocardinfarct

• Afspraken vaatchirurgen:

Aneurysma Aortae Abdominalis

Perifeer Arterieel Vaatlijden

• Afspraken neurologen:

TIA/CVA

Diagnose-codes ketenzorg VRM

Patiënten met hart- en vaatziekten ICPC-codes

K74 angina pectoris

K75 acuut myocardinfarct

K76 andere chronische/ischemische hartziekte

K76.01 coronairsclerose

K76.02 vroeger myocardinfarct (>4 weken geleden)

K89 passagère cerebrale ischemie/TIA

K90 cerebrovasculair accident

K90.03 cerebraal infarct

K92 perifeer arterieel vaatlijden

RTA  Myocardinfarct

Kernpunten

• Patiënt wordt vanaf het begin geïnformeerd over samenwerking en 
mogelijke terugverwijzing

• Elke patiënt wordt in principe voor CVRM zo snel mogelijk in het 
eerstelijnsprogramma opgenomen

• Bij overdracht wordt de patiënt geïnformeerd over waarom en hoe

Streefwaarden

• Bloeddruk < 140/90 mmHg

• LDL < 1.8 mmol/L

RTA CVRM – Myocardinfarct
samenvatting van samenvatting

Ongecompliceerd
6-12 maanden onder behandeling cardioloog

Eerste fase gedeelde zorg

Gecompliceerd of uitgebreide pathologie
Langer in 2e lijn

Gedeelde zorg te overwegen

RTA CVRM – Myocardinfarct
taken huisarts

Bij substitutie

• Huisarts/POH gaan 1x per jaar na welke patiënten voor substitutie 
in aanmerking komen en leggen dit voor aan de betreffende 
cardioloog

• Huisarts neemt patiënt op in  CVRM-programma en checkt 
afspraak

• Huisarts ziet patiënt 1e keer na ontslag en daarna minimaal jaarlijks

• Huisarts wordt vanaf eerste contact hoofdbehandelaar

• Huisarts informeert POH over terugverwijzing en verwijst de 
patiënt naar het spreekuur van de POH
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RTA CVRM – Myocardinfarct
taken huisarts

Na nieuw event

• Neemt huisarts contact op met patiënt binnen een week na ontslag

• Maakt huisarts een afspraak op het spreekuur in periode tussen 
ontslag en start revalidatie

• Informeert huisarts POH na afronding revalidatie en geeft afspraak 
bij POH

• Huisarts neemt patiënt op in CVRM-programma volgens protocol

Zoekopdracht substitutie

• Uitvraag database Antoniusziekenhuis
postcodegebied betreffende huisarts

DOT’s uit de businesscase 

selectiecriterium ‘1 a 2 bezoeken polikliniek’

• 165 patiënten bij 6 praktijken 

Steekproef 42 patiënten

• 14 patiënten hebben geen coronairlijden

• 6 patiënten hebben andere cardiale ziekte

• 21 patiënten substitutie
6  patiënten < 60 jaar

9 patiënten hebben diabetes mellitus (2 < 60 jaar)

Ingezonden Casuïstiek?

Panelleden 

• Cardioloog Rob van Tooren

• Bart Rövekamp

• Myrna Leine

Mevrouw M, 46 jaar

• Voorgeschiedenis:

2014 DM

2015 acuut onderwandinfarct waarvoor PCI, bij 1VD

• Medicatie: ascal, perindopril 4 mg, simvastatine 40 mg, metoprolol 
50 mg, metformine 2 d 500 mg

• Anamnese: geen klachten

• Lichamelijk onderzoek: RR 120/80 mmHg

• Lab: chol 2.8, HDL 1.45, LDL 0.9, HbA1c 64

Mevrouw M, 46 jaar

• Voorgeschiedenis:

2014 DM

2015 acuut onderwandinfarct waarvoor PCI, bij 1VD

• Medicatie: ascal, perindopril 4 mg, simvastatine 40 mg, metoprolol 
50 mg, metformine 2 d 500mg

• Anamnese: geen klachten

• Lichamelijk onderzoek: RR 120/80 mmHg

• Lab: chol 2.8, HDL 1.45, LDL 0.9, HbA1c 64

• Volgens RTA voor secundaire preventie naar eerstelijn verwezen
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Meneer P, 57 jaar

• Voorgeschiedenis:

2010  onderwand infarct waarvoor PCI

• Medicatie: ascal, simvastatine 40 mg

• Anamnese: geen klachten

• Lichamelijk onderzoek: 135/80 mmHg

• Lab: chol 5.3, HDL 2.32, LDL 2.4, trigl 1.4

• Beleid cardioloog jan 2015: simvastatine naar 80 mg, controle 2 
jaar met lab

Meneer B, 65 jaar

• Voorgeschiedenis:

2001 voorwandinfarct waarvoor trombolyse

2008 CABG

• Medicatie: ASA, diltiazem 90 mg, atorvastatine 20mg, pantoprazol 
40 mg, perindopril 2 mg

• 2014 anamnese: geen klachten

• Lab: cholesterol 4.2, HDL 1.22, LDL 2.1, Hba1c 34

• Laatste brief uit 2014. Beleid?

Meneer B, 65 jaar

• Voorgeschiedenis:
2001 voorwandinfarct waarvoor trombolyse
2008 CABG

• Medicatie: ASA, diltiazem 90 mg, atorvastatine 20 mg, pantoprazol
40 mg, perindopril 2 mg

• 2014 anamnese: geen klachten

• Lab: cholesterol 4.2, HDL 1.22, LDL 2.1, Hba1c 34

• Laatste brief uit 2014. Beleid?

 voorleggen aan cardioloog (via casuïstiek of beveiligde mail)

Voorbeelden inzichtelijk? Bespreek casuïstiek

• Preventieve werking door gestructureerde zorg in de eerste lijn

• Volgens afspraken RTA

• Past binnen inclusiecriteria van het zorgprogramma
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Shared decisionmaking
Gedeelde besluitvorming in de spreekkamer, ook over waar de 
(substitutie) patiënt het beste behandeld kan worden?

• Effect op medicatietrouw

• Magie van het ECG

• Effect op gemoedsrust patiënt

• Communicatie, is er een 1e lijns aanbod bij eigen HA?

Casus

Dame van +-40, zeer aspecifieke pob klachten, belaste familie 
anamnese (broer en zus onder de 50 ischemische hartproblemen), 
bij diagnostiek cardiologie centrum Utrecht helemaal geen 
bijzonderheden en toch ascal en statine.

Vraag; Wat is reden/indicatie voor medicatie puur op basis van 
familie anamnese?

Hopelijk kunnen we dit morgen bespreken.

Birgit Zonderland (haio C. Van Beek)

Communicatie hulp
Voorbeeld oproepbrief ‘Gedeelde CVRM-zorg’ voor huisartsenpraktijken 

Te gebruiken voor patiënten die: 

1. Volgens de cardioloog een tijd geleden al zijn terugverwezen naar de huisarts 

2. Niet bekend zijn bij de cardioloog, maar waarvan de huisarts wel dacht dat de patiënt bij de cardioloog 
onder controle was 

3. Langer dan ca. 1,5 jaar niet bij de cardioloog zijn geweest 

4. Geschikt lijken voor tijdelijk gedeelde zorg of terugverwijzen

Beste heer/mevrouw, 

Voor mensen met hartziekten zijn controles door een arts belangrijk. U ontvangt deze brief omdat (een 
deel van) de controles voor uw hart door uw huisarts kunnen worden gedaan. [Uw cardioloog is van het 
versturen van deze brief op de hoogte.] 

Uw afspraak Kunt u niet op deze dag of tijd? Neemt u dan contact op met de praktijkassistente om een 
nieuwe afspraak te maken. 

Met vriendelijke groet, 

Bart Rövekamp
Internist Hofpoort ziekenhuis/Antonius

• PCSK9 remmers 

• 24 uurs bloeddrukmeting

• 30 minuten bloeddrukmeting

• Vragen?

Pauze
Prof. Dr. Leonard Hofstra

Leerstoel ‘Risk profiling in heart disease’
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Vragen beantwoord? Bedankt!


