
Voor huisartsen, 27 september 2022 

Graag delen we twee actuele berichten met je van Tineke Holwarda en Jan 
Contermans, onze kaderhuisartsen hart- en vaatziekten en van Bert van Bremen en 
Steven Huizenga, onze kaderhuisartsen COPD. 

Van de kaderhuisartsen hart- en vaatziekten 

Vooraankondiging 
Van gefragmenteerde naar geïntegreerde ketenzorg hart- & vaatziekten 
Een patiënt is niet op te delen in ketens. Al langere tijd zoeken we naar manieren om de 
zorg persoonsgericht en integraal aan te bieden, zoals ook binnen TARGET gebeurt. Binnen 
TARGET integreren we alle ketens, maar een tussenstap is ook te maken: de integratie van 
de ketens rondom hart & vaatziekten. 

Zoals bekend zijn er drie zorgketens voor hart & vaatziekten (HVZ) in Drenthe: 

• Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)
• Atriumfibrilleren (AF) en
• Hartfalen (HF).

Bijna iedere huisartsenpraktijk in onze provincie neemt deel aan de CVRM-keten en een 
groeiend deel ook aan de AF- en HF-ketens, een mooie ontwikkeling. Toch vragen we je op 
te passen dat we de ene keten niet los van de andere zien. Een patiënt met AF heeft meer 
kans op HF én vice versa. Hypertensie en ook een al doorgemaakt hartinfarct (CVRM-keten) 
geven een hogere kans op beide aandoeningen. Diezelfde overlap is er ook met de andere 
ketens.  

Mensen met diabetes hebben een fors verhoogd risico op het ontwikkelen van 
cardiovasculair lijden en daarmee ook op AF en HF. Van de mensen met COPD heeft 27% 
ook HF, al is het vaak niet als zodanig onderkend. Dit is drie keer meer dan je alleen op 
basis van leeftijd zou verwachten. En het omgekeerde is ook waar; van de mensen met HF 
heeft 20-30% COPD. Binnen de ouderenzorg zien we zeker alle chronische ziekten voorbij 



komen; vooral de prevalentie van HF zie je bij (de steeds ouder wordende) ouderen sterk 
toenemen. 

Het is dus lastig om dit als huisartsenpraktijk goed te doen als je slechts aan een paar van 
de ketens deelneemt. Want hoe herkent een POH-S de symptomen van HF en AF bij 
bijvoorbeeld iemand met COPD of tijdens een hypertensiecontrole als hij/zij deze beelden 
niet goed kent?  

CVRM, AF en HF als één geheel 
Daarom gaan we de zorgprogramma’s CVRM, AF en HF als één geheel aanbieden. Zodra een 
huisartsenpraktijk de CVRM-zorg op orde heeft, wordt er ook gestart met de 
deelprogramma’s AF en HF. Zo kunnen praktijkondersteuners hun kennis van het hele palet 
aan chronische hart- en vaatziekten uitbreiden zonder dat er veel extra administratieve 
handelingen bijkomen. 
Daar waar geen overlap in ziektebeelden is, kunnen de programma’s los van elkaar gevolgd 
worden (bijvoorbeeld alleen AF) en daar waar er overlap is met DM kan het zorgprogramma 
van DM dat van CVRM vervangen (zoals dat nu ook al gebeurt). De praktijkconsulenten van 
de Dokter Drenthe bespreken met je hoe uit te breiden naar deze geïntegreerde ketenzorg 
HVZ. 
We zetten de voordelen van deze geïntegreerde aanpak nog even op een rijtje.  

Voor de patiënt 

• De zorg voor HF en AF kan gecombineerd worden met controlemomenten voor
andere zorgprogramma’s waarvoor de patiënt de huisartsenpraktijk bezoekt. Dat is
een voordeel voor oude en kwetsbare mensen, die dan niet meer naar het
ziekenhuis hoeven.

• De huisartsenpraktijk is altijd laagdrempelig bereikbaar voor de patiënt. Dat kan een
groot voordeel zijn, vooral bij dit type problematiek, waarbij geregeld behoefte kan
zijn aan tussentijds overleg met de zorgverlener.

• De huisarts/POH bezit het beste overzicht van medische VG, medicatie, co-
morbiditeit en huidige toestand van de patiënt. Hiermee is hij/zij het beste toegerust
om in overleg met de patiënt afwegingen te maken tussen de verschillende en soms
conflicterende behandeldoelen en kan daarbij rekening houden met specifieke
wensen van de patiënt.

Voor de huisartsenpraktijk 

• Door ook mee te doen met de ketenzorg HF en AF stijgt het kennisniveau en
daarmee de herkenning van deze aandoeningen binnen de huisartsenpraktijk.

• HF en AF ketenzorg kunnen relatief eenvoudig aan bestaande zorgprogramma’s
worden gekoppeld en zo dus ook gemakkelijk geïntegreerd worden aangeboden.

• Door een toeslag op de CVRM-ketenzorg kunnen extra inkomsten worden
gegenereerd.

• Patiënten met AF en HF worden zichtbaar, zodat de zorg ook bewust gegeven kan
worden: een kwaliteitsverbetering. Nu is zeker een deel van deze patiënten niet
goed in beeld, zoals we weten uit de ervaringen van praktijken die al aan deze
ketenzorg meedoen.



• De geïntegreerde ketenzorg HVZ sluit aan bij de persoonsgerichte en integrale
zorgvisie die op dit moment steeds meer de norm wordt.

Wil je alvast een gesprek met je praktijkconsulent over het geïntegreerd aanbieden van 
hart- en vaatzorg? Mail dan naar: praktijkconsulenten@dokterdrenthe.nl 

Van de kaderhuisartsen COPD 

Advies om te blijven vastleggen en registreren functioneren CCQ/MRC 
Uit de benchmarkcijfers blijkt een dalende trend in het registreren van het functioneren 
CCQ/MRC bij patiënten met COPD. Het inventariseren van het functioneren van een patiënt 
met COPD via de CCQ of MRC biedt een goed inzicht in hoe het met de patiënt gaat.  

Tijdens de coronaperiode bleek de registratie terug te lopen en hebben we deze parameter 
gekoppeld aan de financiering: als een MRC of CCQ was afgenomen ontving je voor de 
patiënt met COPD de ketengelden. Onlangs hebben we deze koppeling van registratie en 
betaling weer losgelaten en zien we opnieuw dat de vastlegging van het functioneren 
achterblijft. Hiermee verlies je het zicht en grip op hoe het de patiënt vergaat en of zijn 
COPD stabiel blijft.  

 Wij adviseren je het functioneren van de patiënt wel vast te leggen én te registeren. Dit is 
immers goede zorg. Is hierbij ondersteuning of advies gewenst, dan kan je altijd een beroep 
doen op de regionale praktijkconsulent via praktijkconsulenten@dokterdrenthe.nl 

Mocht blijken dat deze parameter voor goede zorg achterblijft, dan zien wij ons genoodzaakt 
opnieuw de betaling te koppelen aan de registratie. 

Heb je vragen? 
Neem gerust contact op met een van onze praktijkconsulenten 
via praktijkconsulenten@dokterdrenthe.nl. Bellen kan ook naar 088-0504000, vraag naar 
Agnes Poelman, Heidi Strijker, Janet de Boer of Marjanka Bäumler. 
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