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Selectie vóór inclusie in CVRM Ketenzorg GO CVRM B.V.   versie 3 d.d. 25 januari 2017 
Betreft: patiënten die geïndiceerd zijn voor zowel primair als secundair CVRM, daarvoor ook gebruik (gaan) 
maken van medicatie i.v.m. VVR en in totaal niet meer dan 8% van de praktijk populatie beslaat. 

1 INCLUSIE  
selectie uit totale praktijk populatie de 
patiënten ≥ 18 jaar, die in aanmerking komen 
voor Ketenzorg CVRM  
 
 

INCLUSIE 
VVR = Verhoogd Vasculair 
Risico = risico score ≥ 20% of 
aanwezigheid van ≥ 2 milde of  
≥ 1 sterk aanvullende 
risicofactor(en) bij een risico 
score 10-20% (zie score tabel1)  

INCLUSIE 
hoofdbehandelaar = 
huisarts  
en gebruik van 
medicatie i.v.m. VVR 

2 maak een selectie in uw HIS:  
maak een lijst met alle patiënten primaire 
preventie  = VVR uitgaande van de 
geselecteerde ICPC (episode) codes:  zie 3  
 
en een tweede lijst met alle patiënten 
secundaire preventie uitgaande van de 
geselecteerde ICPC (episode) codes:  zie 4  

zoek op of bepaal voor alle 
patiënten op deze lijst met 
mogelijke kandidaten voor 
primaire preventie de risico 
score en zo nodig de 
aanvullende risico factoren en 
concludeer per patiënt of er 
sprake is van een VVR  

bepaal daarna van 
iedere patiënt op de 
lijst met een VVR, wie 
de hoofdbehandelaar 
is en of hij/zij medicatie 
gebruikt i.v.m. het VVR 
 

3 Primaire preventie, ICPC codes 
K 49 preventie en K 49.01 CVRM 
K 86 ess.hypertensie zonder orgaanbesch. 
K 87 ess.hypertensie met orgaanbesch. 
T 93.01 T 93.03 T 93.04 vetstofw. stoornis 
 L88.01 Reumatoïde artritis  
die medicatie gebruiken vallend onder: 
ATC codes C02 C03 C04 C07 C08 C09 C10 
verwijder uit deze selectie de groep die 
vallen onder secundaire preventie , zie 4 

includeer alle patiënten met  
een VVR1 en die………>>…… 
 

 
…>>.. als 
hoofdbehandelaar 
huisarts2 hebben en 
medicatie gebruiken 
i.v.m. het VVR3 

voer hen in het KIS 
als VVR 

4 Secundaire preventie, ICPC codes 
K 74 angina pectoris 
K 75 acuut myocard infarct 
K 76 andere / chron. isch. hartziekte  
K 76,01 coronair sclerose 
K 76.02 vroeger myocardinfarct ≥ 4 wkn 
K 89 passagiere cerebrale ischemie/TIA (NB 
trombose art. centralis retinae coderen als 
TIA) 
K 90.03 cerebraal infarct 
K 92.01 claudicatio intermittens 
K 99.01 aneurysma aortae  
+ medicatie ivm sec preventie gebruiken 

controleer uit deze lijst de 
juistheid van de ICPC code  
 
beoordeel de indicatie voor 
CVRM1 bij mensen met multi -
morbiditeit en/of beperkte 
levensverwachting  
 
actueel gebruik van medicatie 
vallen in de groepen: 
ATC B01 C02 C03 C04 C07 
C08 C09 C10 

na deze selectie 
bepaalt u voor het 
restant of zij 
hoofdbehandelaar 
huisarts2 hebben, 
actueel medicatie 
gebruiken  
en includeert u hen 
waarbij alle 3 criteria 
aanwezig zijn 
 
voer hen in het KIS 
als sec preventie  

                                                        
1 https://www.nhg.org/standaarden/volledig/cardiovasculair-risicomanagement#Richtlijnendiagnostiek 



 

Gemeenschappelijke Huisartsen Organisatie 
Gooi en Omstreken 

 
Postbus 76 
1260 AB Blaricum 
KvK 40 51 71 40 

info@ghogo.nl  
www.ghogo.nl 
BTW NL807410561B01 

 

 
bepaal het inclusie % 
van uw populatie  

5 EXCLUSIE  EXCLUSIE EXCLUSIE 
6 patiënten < 18 jaar  

Patiënten die in Ketenzorg DM2 zijn 
geïncludeerd (cf. beleidsregel Nza) 
 

géén verhoogd vasculair risico  
beperkte levensverwachting  
patient heeft géén interesse | 
medewerking aan ketenzorg  
meerder malen no show 

hoofdbehandelaar = 
medisch specialist 
 
géén medicatie 
gebruik i.v.m. VVR  

 
Generieke exclusiecriteria Toelichting (zoals omschreven door InEen) 

 
http://ineen.nl/wp-content/uploads/2014/12/Handleiding-voor-inclusie-
en-exclusie-van-patiënten-in-ketenzorgprogramma-141208.pdf 

Op verzoek van de patiënt Persoonlijke omstandigheden 
Persoonlijke omstandigheden kunnen er toe leiden dat deelname aan het 
ketenzorgprogramma niet langer opportuun is; bijv. in geval van een 
beperkte levensverwachting of ernstige vormen van co morbiditeit waarbij 
de verwachting bestaat dat deelname aan het zorgprogramma geen 
toegevoegde waarde heeft en palliatieve zorg, respectievelijk 
casemanagement meer is aangewezen). De zorgverlener en de patiënt 
kunnen beiden het initiatief nemen om de persoonlijke omstandigheden te 
bespreken. 

 
Onvoldoende meerwaarde 
Als patiënten aangeven onvoldoende meerwaarde te ervaren van deelname 
aan het ketenzorgprogramma, kan de programmatische zorg worden 
beëindigd. Bij het vermoeden van onvoldoende meerwaarde zal ook de 
zorgverlener het initiatief nemen dit met de patiënt te bespreken. 

Op initiatief van de huisarts Stabiel met lage ziektelast/ afname medische noodzaak 
Langdurige stabilisering van de gezondheidssituatie van de patiënt met een 
afgenomen ziektelast kan reden zijn het zorgprogramma te beëindigen (bijv. 
een al vele jaren niet meer rokende COPD patiënt met een stabiele 
longfunctie en lage ziektelast, of een patiënt op hoge leeftijd met stabiele 
bloedglucosewaarden bij wie de programmatische diabeteszorg geen 
bijdrage levert aan diens kwaliteit van leven). De zorgverlener en de patiënt 
kunnen beiden het initiatief nemen om het ontbreken van meerwaarde van 
de programmatische zorg als gevolg van de langdurige stabilisatie van de 
gezondheidssituatie te bespreken. 
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No show Patiënten die herhaald niet verschijnen op de afgesproken controles (no 
show) worden benaderd om te bespreken of zij nog gebruik willen blijven 
maken van het zorgprogramma. De zorgverlener neemt hiertoe het initiatief. 
Het advies en stroomschema No-Show vindt u in de bijlage. 

Ander zorgprogramma Instroom in een ander zorgprogramma kan aanleiding zijn om deelname 
aan het initiële zorgprogramma te beëindigen (bijvoorbeeld een CVRM 
patiënt die diabetes krijgt en over gaat naar het zorgprogramma DM of een 
patiënt die 
instroomt in een zorgprogramma voor kwetsbare ouderen). De zorgverlener 
neemt hiertoe het initiatief. 

 


