
CVRM implementatie nieuwe richtlijn - 2 december 2021



Welkom

• Panelleden

• Vragen in chat

• Wat gaan we doen?



Programma

• Welkom, Nieuwe richtlijn (2019) in de keten 12.00-12.10 uur

• Risico en casuïstiek 12.10-12.20 uur

• Voeding en CVRM 12.20-12.30 uur

• Statines en bijwerkingen 12.30-12.40 uur

• Inkaarten en samenwerken in VIPLive 12.40-12.50 uur



Nieuwe keten?

• Nieuwe inclusie populatie

• Sinds 2016 alleen de HVZ populatie gecontracteerd tegen businesscase 
tarief, nieuw tarief voor hele populatie 110 euro per keten patiënt

• Praktijken die al deelnemen aan ketenzorg CVRM hoeven zich niet 
opnieuw aan te melden.

• Het gaat om patiënten met hoge bloeddruk en/of 
hypercholesterolemie met medicatie indicatie en om patiënten met 
matige chronische nierschade.



• Dossier onderzoek aan de hand van exclusielijst VVR, gebaseerd op de 
landelijke inclusiecriteria

• Gemiddeld neemt ongeveer 70% van de VVR patienten deel aan het 
eerstelijns zorgprogramma. Uitnodigingsbrieven

• Totale patienten aantal kan zijn: Bestaande HVZ populatie en 70% VVR 
populatie in VIPLive. Geen verplichting de hele populatie op te nemen.

• Een deel van de hoog risico VVR patienten zijn al onder behandeling bij 
de assistenten.

• Inkaarten in de HIS RZN protocollen: Hoofdbehandelaarschap en Keten 
deelname invullen in HIS

Hoe ga je van start met de nieuwe populatie?



Exclusielijst-Deelname ketenzorg: ja



Behandelstappen implementatieplan: case mix



De eerste behandeling binnen het HIS protocol

• Starten met: 

Risico inventarisatie 

Jaarcontrole

Tussentijdse controle 

• NHG protocollen – geen verplichte velden

• Interface en gebruik per HIS verschillend



VVR-de 
stappen:

Gesprekskaart NDF, 
Spinnenweb positieve 

Gezondheid



Naar diëtist verwijzen bij

Instemming patiënt

• Verminderen vochtretentie 180 minuten

• Verlagen van de bloeddruk 180 minuten

• Ondersteunen van de bloeddrukverlagende medicatie 180 minuten

• Handhaven/verbeteren van de voedingstoestand 180 minuten

• Verbeteren lipidenwaarden 180 minuten

• Overgewicht BMI ≥ 25 met voedingsvragen (GLI?) 180 minuten



Zorg op afstand

• Via Gezondheidsmeter

• Via VIPLive patienten app/ spreekuur.nl voor pilotpraktijken?

• Via Zorgdomein labformulier



Geïntegreerd MDO

• Sinds 2021 geïntegreerd MDO voor thema’s die alle ketens gemeen hebben: 
Alle aspecten van Gezondheid, Welzijn, Leefstijl 

• Per jaar worden 2 Multidisciplinaire Overleggen (MDO) vergoed voor HA, 
POH en ketenpartners

• Maar ook digitaal samenwerken in PGO of samenwerkingsafspraken over 
werken in VIPLive. 

• Of per keten nog steeds aandoeningsspecifiek



Na te lezen in..

De starters set: 

• Implementatieplan (inclusie criteria)

• Zorgprogramma inclusief SLA Diëtist

• Voorbeeld uitnodigingsbrieven

• checklist met de voorwaarden: Consulteren kaderarts, SMR

• RTA verwijs en terugverwijs afspraken tweedelijn



Risico en Casuïstiek - Myrna Leine



Zeer hoog risico



Hoog risico



Mevrouw van Geer

• Nieuw in de praktijk

• 60-jaar, sportief

• Gebruikt lisinopril 10 mg ivm verhoogde bloeddruk

• Familie: broer myocardinfarct op 21-jarige leeftijd, vader op 60-
jarige leeftijd

• Lichamelijk onderzoek: rr 120/80 mmHg, BMI 21.17

• Lab: tot chol 5.4 HDL 1.34 LDL 3 triglyc. 2.4 ratio 4.03 non HDL 4.1

• Streefwaarde? Behandeling?



Vervolg mevrouw van Geer

• Score is groen, dus leefstijladviezen

• Streefwaarde LDL <3.0



Mw van Geer  - aandachtspunten voeding ?! 

• 60-jaar, sportief  BMI 21 

• verhoogde bloeddruk  - Lisinopril 10 mg 

• Aandacht voor 

• zout

• geen kaliumzout 

• drop , koffie, soort thee 

• chol 5.4    HDL 1.34     LDL 3    TG 2.4 :

• voeding : 

• kwaliteit vet en suiker , alcohol , vezel  <-> havermout 



Meneer van der Meer

• 40 jaar, knieklachten

• peesxanthomen

• Vader op 50-jarige leeftijd myocardinfarct

• Roken voorheen. Alcohol sporadisch

• BMI 32

• Lab:  Gluc 4.6, Tot chol 6.3, Hdl 1.24, LDL 4.5, Trigl 1.3, Ratio 5,08, 

eGFR 115

• Geen leverfunctiestoornissen, TSH normaal



Vervolg meneer van der Meer



Vervolg meneer van der Meer



Vervolg meneer van der Meer

• DNA-diagnostiek ingezet

• Verwijzing diëtiste



Dhr. Van der Meer aandachtspunten voeding

• 40 jaar, knieklachten – gestopt met roken  

• BMI 32  

• Tot chol 6.3, Hdl 1.24, LDL 4.5, Trigl 1.3 Ratio 5,08

• Vraag: wil liever geen simvastatine: is er niet iets anders?

• Voeding en Cholesterol - LDL : kwaliteit vet : lust geen zalm, lust 
wel kibbeling 

• Visolie capsules? 



Leefstijl en voedingsadviezen bij 
hypercholesterolemie – Berry van Kats

• Gewichtsverlies – gewichtsgeschiedenis 

• Norm gezond bewegen? Knieklachten – wat wel 

• Kwaliteit vet: omega 3 en omega 9 ↑ / verzadig vet en omega 6 

• Plantsterolen?   

• Vette vis leren eten?  

• Vezels: hoeveelheid en kwaliteit 

• Suiker / witmeelproducten 

• Hoeveelheid en soort koffie

• Hoeveelheid alcohol  



Zout  in onze voeding- Berry



Lees de ingrediënten declaratie



Kijk en vergelijk



Gebruik geen zout ? Kruiden? 

Paneermeel
Naturel

1,5 g zout 

Paneermeel
kruiden
9 g zout 

Aromat
61 g zout 

Gehakt 
kruiden

73 g zout 



Zoutgehalte



Behandeling met statines - Bram Mertens



Waarom behandelen we mensen met statines?

A. Verlagen van het LDL tot onder de streefwaarde

B. Voorkomen van hart- en vaatziekten



Statine-geassocieerde spiersymptomen

• Spierklachten bij gebruik van statines komen in de praktijk bij ong. 10-30% van de 

gebruikers voor.  

- Zijn vaak aanleiding om het gebruik te staken, ook al zijn de klachten in veel gevallen 
slechts mild.

• Statine-intolerantie: patiënt verdraagt 3 verschillende statines niet, ook niet in verlaagde 
dosering (EAS Consensus Panel)

• Treedt op bij max. 2% van gebruikers (ZIN)

• Bij 30% van statinegebruikers is sprake van vermeende intolerantie
• 92% van stakers verdraagt 2e statine wel 1

• 72,5% van stakers verdraagt 3e statine wel 2

1Zhang et al. Discontinuation of statins in routine care settings: a cohort study. Ann Intern Med 2013;158(7):526-34

2Mampuya et al. Treatment strategies in patients with statin intolerance: the Cleveland Clinic experience. Am Heart J. 2013;166:597-603.



Spierklachten, veroorzaakt door statine?

• (bijna) onmogelijk objectief vast te stellen. 

• Meestal bilateraal en proximaal

• Tijdsrelatie: begint vaak binnen 4-6 weken na 
start; maar soms ook later

• Kan na dosisverhoging, start interacterend
middel, toename fysieke activiteit



De n=1 trial

1. Stop statine en wacht tot spierklachten verdwenen zijn 

(gem. 2 maanden, kan tot 6 maanden aanhouden)

2. Herstart hierna met een ander statine in equivalente dosis of 
lagere dosering

3. Als klachten terugkomen probeer laaggedoseerd rosuvastatine: 

4. Als laatste optie probeer een alternatief doseerschema van 
langwerkend rosuvastatine bv. om de dag met dagelijks 
ezetimibe



Equivalentie dosering statine-



Rode gist rijst

• Voedingssupplement vrij verkrijgbaar

• Bevat Monacoline-K = lovastatine = statine 

• Bijwerkingen identiek aan andere statines 

• Geen controle gehaltes en productie 

• Geen bewaking met interacties overige geneesmiddelen

• Door gistingsproces kans op verontreiniging met citrinine

• Advies: niet adviseren. 



VIPLive - Annoek Linthorst

• Inclusie VVR patienten vanuit de rapportage lijsten voor 28 jan?

• Dashboard, komt het goed aan?

• Verwijzen naar diëtist via VIPlive

• Terugrapportage/ berichten

• Consulteren kaderarts

• Populatie



Vragen?


