
Module CVRM

Stappenplan CVRM starten in de praktijk



Hoe te starten?

• Maak een selectie in het HIS van CVRM patiënten en maak dit inzichtelijk in een 
Excelbestand.



Wie komen er in aanmerking?

Primaire preventie (VVR = verhoogd vasculair risico): 

Alle patiënten, ongeacht leeftijd, met de ICPC codering én cardiovasculaire medicatie gebruiken:

ICPC omschrijving ICPC code

Hypertensie zonder orgaanschade K86

Hypertensie met orgaanschade K87
Vetstofwisselingstoornis(sen) T93, T93.01, T93.03, T93.04

Reumatoide artritis L88.01
Preventie K49, K49.01



En ATC selectie 
Primaire preventie

ATC code omschrijving ATC code

Antihypertensiva C02
Diuretica C03
Perifere vasodilatatia C04
Bètablokkers C07
Calcium antagonisten C08

RAS remmers C09

Lipiden verlagende middelen C10



Wie komen er in aanmerking?

Secundaire preventie (HVZ = hart- en vaatziekten, op basis van atherosclerose): 

• Alle patiënten, vanaf 18 jaar, met de ICPC codering:

ICPC omschrijving ICPC code
Angina Pectoris K74
Acuut myocard infarct K75
Andere/ chronische ischaemische
hartziekten

K76, K76.01, K76,02

TIA K89
CVA (ischaemisch) K90.03
Perifeer arterieel vaatlijden K92.01
Aneurysma aortae K99.01



Handleiding

Of

INEEN: Draaiboek keten DBC CVRM, 
beschikbaar op de GHO-GO website



Wie komen er in aanmerking?

Vergeet niet:    
tegelijkertijd de diabetes patiënten excludeert door de ICPC codes T90 

(T90.1 enT90.2) uit te sluiten.

En:
De huisarts hoofdbehandelaar is.

Let op: 
Patiënten met hoofdbehandelaar specialist moeten ook in Caresharing gezet worden



Hoe voeg ik de geselecteerde 
patiënten toe in Caresharing?

Zonder Ozis ketenzorgkoppeling & Medicom



Ga naar nieuwe patiënt

Nieuwe patiënt toevoegen



Praktijk en huisarts selecteren

Praktijk en huisarts selecteren



Gegevens worden ingevuld



BSN invullen en 
verzekeringsgegevens ophalen



Module toevoegen



Let op:

Niet dubbel invoeren



Hoe voeg ik een patiënt toe via 
de Ozis ketenzorgkoppeling?

Medicom uitgezonderd



Ga naar nieuwe patiënt

Nieuwe patiënt toevoegen



Ozis update



Module selecteren



Patiënten selecteren



Hoe voeg ik de geselecteerde 
patiëntentoe in Caresharing?

voor Medicom

• Middels de Q module in Medicom kunt u de gevraagde patientenlijst
maken

Let op: Het exportbestand uit Medicom niet openen met Excel. Het bestand 
wordt dan in een ander bestandsformaat opgeslagen waardoor het bestand 
blijft hangen en niet ingelezen kan worden in Caresharing



Patiënt toevoegen



Ga naar nieuwe patiënt

Nieuwe patiënt toevoegen



Ozis update klikken



Patiënten selecteren



Patiëntenaantal toevoegen



Invullen patiëntenaantal



CVRM patiënten 



Als laatste
Handleidingen kunnen teruggevonden worden op de support website van Caresharing 
op Support.caresharing.nl
Het zoekwoord wat u kunt gebruiken is “toevoegen”. U komt dan bij alle juiste 
handleidingen terecht.

Mocht één en ander niet lukken met het invoeren van patiënten dan kunt u contact 
opnemen met:
Eveline Brand
Tel: 06 41 27 06 01
E-mail: info@evelinebrand.nl

Mocht u inhoudelijke vragen hebben over de CVRM module dan kunt u contact 
opnemen met:
Birgit Smit
Tel: 06 27 31 24 68
Mail: ketenzorg@gho-go.nl

Bij Medisch inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met :
Joke Lanphen
Tel: 06 50 51 54 83
Mail: lanphen@gho-go.nl




