
 

 

Q & A– Online scholing Implementatie VVR – 2 december 2021 

 

1. Q: Moet het risico op sterfte ingevuld zijn? 

A: Dit is niet nodig als je begint met ketenbehandeling van patienten die al in behandeling 

zijn. 

 

2. Q: Hoe bereken je dat als mensen medicatie gebruiken? 

A: Je kunt hiervoor de oude waarden gebruiken 

 

3. Q: Mag je de scoretabel gebruiken als ze medicatie gebruiken?  

 

A: Voor een goede risico schatting zou je de oude waarden kunnen gebruiken. Voor risico 

communicatie kun je de huidige waarden gebruiken of zelfs schetsen wat het risico wordt als 

iemand bijvoorbeeld stopt met roken. 

 

4. Q: Wat zijn de inclusiecriteria  

 

A. Bekijk hier de inclusiecriteria van InEen 

 

5. Q: Welke ICPC codes en ATC codes? 

 

A:In de bijlage van het implementatie plan vindt je de ICPC en ATC codes die in de VIP filters 

zijn verwerkt. 

 

6. Q:Er zijn te weinig diëtisten in de regio De Meern. Is dit iets voor RegiozorgNU om op te 

pakken?  

 

A: Dank voor het signaal, we pakken dit op 

 

7. Q: NHG standaard adviseert bij goed/stabiel ingesteld LDL (onder streefwaarden) dan daarna 

geen LDL te controleren. Hoe zit dat bij de ketenzorg afspraken? 

 

A: Er zijn geen verplichte velden, meten wat zinvol is volgens inzicht zorgverlener en voor de 

patiënt, evt. meenemen wat voor de NHG indicatoren belangrijk is. 

 

8. Q: Is ingevuld gewicht voldoende, om moet het echt de BMI zijn? 

A: er zijn geen verplichte velden vanuit de Ineen Benchmark meer. BMI is als indicator wel 

onderdeel van de NGH accreditatie. 

9. Q: in brieven van de cardioloog staat vaak CVRM via huisarts en jaarlijks bij cardioloog voor 

bijvoorbeeld hartritmestoornis. Wel of geen inclusie ketenzorg?  

 

A: Wel inclusie voor ketenzorg CVRM, geleidingstoornissen DBC via het ziekenhuis. 

 

https://regiozorgnu.nl/wp-content/uploads/2021/10/10-191219-herziene-inclusie-en-exclusiecriteria-ketenzorgprogrammas.pdf


 

 

10. Q: Kan je ook bij hoog risico patiënten veilig tijdje stoppen met de statine om te resetten 

 

A: Ja dat kan mits de patiënt onder controle blijft. 

 

11. Q: Start je altijd een nieuwe statine na het ontstaan van spierklachten? Of kan je ook 

dezelfde statine opnieuw starten om te kijken of de klachten ook daadwerkelijk daar 

vandaan kwamen? 

A: Advies is om nieuwe statine te starten en/ of te werken met kleinere dosis totdat de 

bijwerkingen verdwijnen. 

 

12. Q: Blij met uitleg waarom geen rode gist rijst! 

 

A: Inderdaad, doordat de dosering niet op gecontroleerde manier tot stand is gekomen en er 

evt zelfs verontreiniging aanwezig kan zijn in de bestanddelen is het advies om statines te 

gebruiken. 

 

13. Q: Wanner dienen de patienten in VIPLive geïncludeerd te worden om mee te kunnen met 

de declaratie? 

A: Voor 31 december 2021. 

Tip van deelnemer: Als je patiënten al goed onder controle hebt, dan kun je ook een oproep 

maken van hypertensie patienten en bij deze in een keer bij al deze patienten, deelname 

ketenzorg op Ja zetten. Anders mis je een kwartaal inkomsten.  

 

14. Q: Vallen patiënten met ngluc waarden tussen 6-7 mmol/l ook onder CVRM module? 

A: Pre diabetici vallen niet binnen de ketens maar kunnen via (POH-S) consulten behandeld 

worde 

 

15. Q: Op welke datum leg je ketenzorg en hoofdbehandelaar vast ; december 2021 of op de 

datum van  de laatste controle. 

A: Dat maakt niet zoveel uit als hoofdbehandelaar maar eens per jaar en nu bij de start wordt 

vastgelegd. 

 

16. Q: Zijn er spiegelrapportages? 

A: in het Ketenzorg dashboard onder het kopje “Inzicht” zijn ook alle indicatoren terug te 

vinden. Via rapportages kunnen ook spiegel rapportages worden gedownload. Is het niet te 

vinden? De helpdesk van VIPlive 088 5281060 kan via teamviewer even met je meekijken. 

 

17. Q: Hoe duur is een chol lab. Volgens mij willen mensen het graag weten,. 

 

A: tip van deelnemers: www.medicijnkosten.nl of op Saltro.nl 

http://www.medicijnkosten.nl/

