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Regionale Transmurale afspraak CVRM
Doel:
Afstemming beleid rond screening, diagnostiek en
behandeling van patiënten met een verhoogd
cardiovasculair risico in de 1e en 2e lijn.

Waarom?
Onderdeel van het zorgprogramma CVRM van Synchroon:
* komen tot een 1e lijns DBC CVRM
* verbeteren van de kwaliteit van zorg

RTA CVRM Wat staat er in?
Aangepast aan nieuwste richtlijnen!!!!!!!!!!
1. Beleid in de eerste lijn
Bij welke personen in de 1e lijn een cardiovasculair risicoprofiel wordt opgesteld.
Inventarisatie
Lichamelijk onderzoek
Aanvullend onderzoek
Behandeling
Niet-medicamenteus
Medicamenteus
Controle
Verwijzen
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Bij welke wordt personen in de 1e lijn een cardiovasculair risicoprofiel opgesteld

-

•Patiënten met een hart-vaat ziekte: MI, AP, AF, hartfalen, CVA, TIA,
PAV, AAA
•Patiënten met DM2 en RA
•Patiënten met een belaste familie anamnese(1 e graads familielid ,
60 jr) voor HVZ
•Patiënten met een systolische bloeddruk boven de 140 mmHg of
die behandeld worden met anti-hypertensiva
•Patiënten met een cholesterolgehalte boven de 6,5 mmol/l of die
behandeld worden met cholesterol verlagende middelen
•Rokers> 50 jaar
•Patiënten met zichtbaar overgewicht
•Patiënten met nierfunctiestoornissen
•Patiënten met voorgeschiedenis van hypertensie of DM in de
zwangerschap
•Mannelijke patiënten van Hindoestaanse of Turkse afkomst, vanaf
35 jaar.
•Patiënten met de wens het risico op HVZ in kaart te brengen

Behandeling medicamenteus
Patienten zonder H&V ziekte
met > 20% (!) risico nieuwe SCORE
tabel:

Statine
Start: Simvastatine 40
mg of pravastatine 40
mg
Niet halen van de
streefwaarde overweeg:
Rosuvastatine 10 mg of
Atorvastatine 20 mg

Bloeddruk:
>55 jaar
1e keus : start thiazidediureticum evt.
aangevuld met ACE(ARB) en Ca-anta.
2e keus start Ca-anta evt aangevuld met
thiaz diur en ACE(ARB)
<55 jaar
1e keus start ACE(ARB) evt aangevuld
met diureticum en Ca-anta
2e keus start B-blocker evt aangevuld
met diureticum of Ca anta
Streefwaarde SBD < 140

Nieuwe scoretabel: mortaliteit en
morbiditeit: groen: <10%
oranje 10%-20%
rood > 20%
Loopt tot 70 jaar

AF: B-blockers
Astma/COPD: diuretica
Negroide afkomst: Ca anta, diureticum
SBD > 180 ongeacht SCORE risico
antihypertensive behandeling
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Behandeling medicamenteus
Patienten zonder H&V ziekte
met DM of RA: als vorige maar

plus 15 jaar
Statine
Start: Simvastatine 40
mg of pravastatine 40
mg
Niet halen van de
streefwaarde overweeg:
Rosuvastatine 10 mg of
Atorvastatine 20 mg

1e keus ACE-remmer evt
aangevuld met
diureticum en Ca-anta
Streefwaarden:
SBD < 140
Bij nierinsuff of
microalbuminurie:
SBD<130

Nieuwe scoretabel: mortaliteit en
morbiditeit: groen: <10%
oranje 10%-20%
rood > 20%
Loopt tot 70 jaar

Behandeling medicamenteus
Patienten met H&V ziekte :

Statine
Start: Simvastatine 40
mg of pravastatine 40
mg
Niet halen van de
streefwaarde
overweeg:
Rosuvastatine 10 mg of
Atorvastatine 20 mg

Antistolling volgens de
richtlijn

Bloeddruk
• Bij MI, AP: 1e keus een Bblocker en ACE-remmer, z.n.
diureticum of Ca-antagonist
• Overige gevallen: 1e keus
thiazide diureticum, gevolgd
door ACE, Ca –antagonist,
evt. ook bij normale RR
• Bij hartfalen: eerst
ontwateren, dan 1e keus ACE
gevolgd door B-blocker( zie
standaard HF)
• Indien bijwerkingen van ACE:
AT2 antagonist
Streefwaarden:
SBD < 140 mm Hg

Verwijzen
• Aanwijzingen voor secundaire hypertensie: lftd< 40 jaar, in korte tijd ontstaan,,
aanvalsgewijs optredend, therapieresistent, hypokaliemie, nierinsufficiëntie bij aanvang of
ontstaan onder therapie, macro-albuminurie, erythrocyturie, syndr v Cushing
• Maligne hypertensie (aanwiizingen >SBD>200 mmHg, sterke stijging in korte tijd,, hoofdpijn,
misselijkheid, visussoornissen, misselijkheid, braken, cardio-vasculaire of neurologische
complicaties)
• Persisterende TRH (therapieresistente hypertensie) gedurende meer dan 6 maanden bij
patiënten <65 jaar of met een SBD > 160 mmHg bij patiënten > 65 jaar
• Aanwijzingen voor familiaire hypercholesterolemie: voor genetisch onderzoek of naar
vasculair internist als huisarts dit niet in eigen beheer uitvoert.
• macro-albuminurie of MDRD < 30 ml/min/1,73m2
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2. Beleid in de 2e lijn
Na verwijzing door de huisarts
Na ziekenhuis opname vanwege een cardiovasculair event, binnen 2 weken :
• Naar de vaatrisicopoli indien patient nog niet in 1e lijns zorgprogramma CVRM is
opgenomen, instelling en 1e controle waarna terugverwijzing naar huisarts binnen 3
maanden
• Naar de huisartspraktijk als blijkt dat patient reeds in 1e lijns zorgprogramma CVRM is
opgenomen, herevaluatie door de huisarts en evt aanpassen beleid.
Bij gecompliceerde patiënten oordeelt de specialist over het
tijdstip van terugverwijzing

Blijvend in controle bij de 2e lijn bij:
•moeilijk reguleerbare hypertensie
•ernstige comorbiditeit zoals ernstige nierinsufficiëntie (macro-albuminurie of
MDRD< 30 ml/min/1,73m2)

Verwijzing tussen specialismen onderling:
• Indien medisch noodzakelijk en
• Gevraagde zorg niet in de huisartspraktijk voorhanden
• uitgangspunt is: huisarts is regisseur in de zorg en heeft meeste
overzicht welke Zorg wanneer geïndiceerd is
• Medisch noodzakelijke zorg mag door terugverwijzing geen vertraging
oplopen

Gemeenschappelijke behandeling

Implementatie
Onder huisartsen
•
•
•
•

Nascholing o.a. 10 feb
Op de website van Synchroon
In de nieuwsbrief
Groene kaart

Onder specialisten
• Maatschappen intern en cardiologen worden door deelnemend
specialisten ingelicht
• Maatschappen neurologie, chirurgie, oogheelkunde worden door
Synchroon en maatschap interne geneeskunde ingelicht
• Op de website van ziekenhuis Bernhoven
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CASUS 1

Man, 68 jaar, VG: 2002 myocardinfarct, 2002 hypertensie.
8 Jaar onder controle bij huisarts hypertensie, laatste 2 jaar
gestructureerd via CVRM spreekuur van POH-s.
Normotensief. Med: enalapril, bisoprolol, acetylsalicylzuur.
Laatste 3 wkn duidelijk progressieve AP klachten, waarvoor
verwijzing naar cardioloog. Na onderzoek blijkt er sprake van
een vernauwde kransslagader, waarvoor stentplaatsing. Med:
clopidogrel wordt toegevoegd, rosuvastatine 10 mg. Pt wordt
verwezen naar cardiovascualaire poli internisten.
Correct?

CASUS 2
Vrouw 18 jaar, 2x nuchtere glucose > 7,0 mmol/l, Hb1Ac 54,
BMI 33,2
Huisarts verwijst naar internist, deze stelt diagnose NIIDM
(type 2 DM).

Hoe verder vervolg ten aanzien van CVRM?

CASUS 3
Man 42 jaar, blanco VG.
Er vindt een incident plaats (AMI, CVA, PAV).
Hoe CVRM vanuit orgaanspecialist?
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CASUS 4
Vrouw, 49 jaar. Sterk belaste familieanamnese. VG 2007 RR.
Tensies altijd rondom 144/86. Roken- Med: perindopril 8, hct
12,5 , amlodipine 5, ASA 80.
Komt voor jaarcontrole. RR 146/90, BMI 27, buikomvang
90cm, Kreat 68 (MDRD>60), gluc nu 5,3 mmol/l, TC 7,4 ;
HDL 1,41 ; LDL 3,3 ;
Is jaarcontrole compleet?
Wat doe je?

Dank voor uw aandacht!
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