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Samenvatting 
 
De Rotterdamse populatie is ten opzichte van de algehele Nederlandse populatie ongezonder en loopt 
daardoor hogere risico’s op hart- en vaatziekten. Om goede preventieve zorg  in de regio aan te bieden 
(aan hart- en vaat patiënten en nog-niet patiënten) dient de preventieve zorg in de wijk, bij de huisarts 
en in het ziekenhuis goed geregeld- en onderling goed afgestemd te zijn. Het doel van dit onderzoek is 
om i) inzage te geven in de huidige praktijk van cardiovasculaire risicomanagement (CVRM) in de regio 
Rotterdam-Rijnmond en om ii) randvoorwaarden op te stellen voor ‘goede CVRM’-zorg. Hiervoor is 
literatuuronderzoek gedaan en zijn interviews met 8 huisartsen en 2 specialisten gehouden.  
 
Het doel bij ‘goed CVRM’ is om de juiste zorg op de juiste plek en het juiste tijdstip aan te bieden met 
als uitgangspunt dat de huisarts in principe de regierol heeft. Door de interviews kwam het beeld naar 
voren dat huisartsen met name behoefte hebben aan duidelijke afspraken bij patiënten die zowel bij 
de huisarts- als in het ziekenhuis lopen. Bij deze patiënten ontstaat verwarring over wie de regierol 
heeft als het om CVRM gaat. Daarvoor zijn er concrete werkafspraken nodig over de kennisoverdracht 
(manier, frequentie- en inhoud van de communicatie), het (terug)verwijsbeleid en de regie die de 
patiënt zelf pakt op de CVRM-zorg. Om deze afspraken tot stand te laten komen zou de gemeente een 
faciliterende rol kunnen spelen. Vervolgens is het van belang dat de patiënt goed geïnformeerd is over 
waar ze terecht kunnen bij elk onderdeel (zoals bijvoorbeeld controle of interventie) van hun CVRM.  
 
In Regionale Transmurale Afspraken (RTA) worden op geprotocolleerde wijze beleid en afspraken 
rondom CVRM met alle ketenpartners vastgelegd. In de praktijk blijkt dat RTA’s leiden tot duidelijker 
verwijsbeleid en minder patiënten die op de verkeerde plek behandeld worden. In de regio Rotterdam-
Rijnmond bleken niet consequent alle CVRM-ketenpartners afspraken vastgelegd te hebben. 
Overheidsinstanties op regionaal niveau zouden een stimulerende rol kunnen spelen bij het tot stand 
komen van afspraken tussen huisartsen en specialisten. Verdere ontwikkeling van werkafspraken zou 
huisartsen in staat stellen hun rol binnen de ketenzorg nog beter te vervullen. 
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Voorwoord  
 
In een kritische notitie van huisartsen in Medisch Contact is bepleit dat de samenhang tussen de 
verschillende activiteiten bij huisarts- en ziekenhuis betreffende preventie van hart- en vaatziekten, 
‘ver te zoeken’ is [2]. Het huidige wetenschappelijke onderzoek richt zich op de effectiviteit van het 
aanbod van de individuele aanbieders, terwijl juist adequate organisatie van de gehele ketenzorg en 
onderlinge afstemming tussen zorgverleners voor gezondheidswinst bij de patiënt zouden kunnen 
gaan zorgen.  
 
In het rapport dat voor u ligt, ‘Healthy door de huisarts: effectiviteit en samenwerking voor 
cardiovasculaire preventie in de huisartsenpraktijk’, is voor de regio Rotterdam de visie op 
verantwoordelijkheden- en samenwerking vanuit huisartsen voor preventie van hart- en vaatziekten 
onderzocht. In het rapport treft u een beschrijving van de achtergrond aan, de doelstelling en een 
literatuuronderzoek. Daarnaast zijn er interviews gedaan met huisartsen (1e lijn). Zo trachten we een 
beeld te schetsen van de problematiek en kansen in de samenwerking rondom preventie van hart- en 
vaatziekten.  
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Definities 
 
1e lijnszorg  Huisartsen 
2e lijnszorg  Regulier ziekenhuis 
3e lijnszorg  Tertiar ziekenhuis (bijv. Erasmus MC) 
CVRM   Cardio- Vasculair Risico Management 
HIS Huisartsen Informatie Systeem (Promedico, Medicom, MicroHIS, OmniHIS, 

MIRA) 
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1. Introductie 
 
1.1 Preventie en gezondheid  
Risicofactoren zoals roken, overgewicht, gebrek aan lichamelijke activiteit, verhoogde bloeddruk en 
verhoogd cholesterol zijn belangrijke determinanten voor hart- en vaatziekten. In Nederland is de 
afgelopen jaren als gevolg van een ongezonde leefstijl een stijging waarneembaar in het aantal mensen 
met overgewicht en obesitas. Met deze stijging in overgewicht is ook het aantal mensen met 
verhoogde bloeddruk en verhoogd cholesterol- en verhoogd glucose toegenomen. Hierdoor is ook de 
prevalentie van hart- en vaatziekten toegenomen en is een stijging te verwachten in de toekomst. Hart- 
en vaatziekten vormen momenteel de grootste ziektelast in Nederland en gaan gepaard met hoge 
kosten en een verminderde kwaliteit van leven bij de patiënten [1].  
 
Preventie omvat diagnostiek (screening), interventie en monitoring van de risicofactoren inclusief het 
geven van leefstijladviezen- en begeleiding [13]. De meest effectieve preventie voor hart- en 
vaatziekten – preventie waarbij de meeste gezondheidswinst te behalen valt – betreft een geheel van 
samenhangende maatregelen, bestaande uit programma’s gericht op de gehele bevolking in 
combinatie met programma’s specifiek gericht op mensen met een verhoogd risico [1]. Voor de hoog-
risicogroepen zijn kosteneffectieve interventies (zowel medicamenteuze behandeling als 
leefstijlinterventies) ter preventie van hart- en vaatziekten voorhanden [1]. Om preventie goed te 
organiseren is een goede afstemming tussen ziekenhuiszorg, huisarts en welzijn (in de wijk) nodig [2].  
 
De huidige preventieve zorg rondom het voorkomen (van verergering van) hart- en vaatziekten 
(Cardiovasculair Risicomanagement, CVRM) is vastgelegd in de richtlijnen van het Nederlands 
Huisartsen Genootschap (NHG) [8]. Het doel van de richtlijn is het bevorderen van een optimale 
behandeling van patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. In de richtlijn wordt 
aangegeven op welke wijze patiënten met een verhoogd risico kunnen worden geïdentificeerd en hoe 
de hoogte van dit risico kan worden bepaald. Daarnaast worden ook adviezen gegeven over het 
verlagen van dit risico door verandering in voedingspatroon en leefstijl, en indien nodig te combineren 
met medicamenteus beleid. In 2013 bracht de Hartstichting een evaluatie uit van de eerste jaren CVRM 
in Nederland [10]. De belangrijkste conclusies uit deze evaluatie waren i) dat een betere integrale 
bekostiging voor ketenzorg de samenwerking tussen huisarts (1e lijn) en ziekenhuis (2e lijn) kan 
versterken, ii) dat het verwijzen van patiënten tussen 1e en 2e lijn onvoldoende gestructureerd gebeurt 
en iii) tot slot dat zorgvuldige implementatie en uitvoering van de CVRM-richtlijn leidt tot 
gezondheidswinst bij de patiënt [10]. In een meer recente publicatie van huisartsen over de stand van 
zaken betreffende CVRM wordt benoemd dat de grootste verbeterslag te halen is bij een betere 
afstemming tussen huisartsen en ziekenhuizen rondom secundaire preventie [2]. Bij het maken van 
afspraken dient een onderscheid gemaakt te worden tussen patiënten met reeds bestaande hart- en 
vaatziekten en patiënten die in de keten gediagnosticeerd worden met hart- en vaatziekten. Iets meer 
dan de helft van de betrokken hulpverleners in de CVRM-keten uit het onderzoek van de Hartstichting 
geeft aan afspraken gemaakt te hebben over het door- en terugverwijsbeleid van patiënten die zorg 
consumeren in zowel 1e als 2e lijn [10].  
 
Met de inzichten van dit onderzoek willen we handvatten aanleveren voor de verdere vormgeving van 
de cardiovasculaire preventieve zorg in regio Rotterdam-Rijnmond, en de rol van de huisarts binnen 
de keten. De inzichten van dit onderzoek sluiten aan bij een lopend project binnen het Erasmus MC 
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waarin barrières en facilitators van preventie worden onderzocht bij zorgverleners in het ziekenhuis 
en bij patiënten, om zo cardiovasculaire preventieve zorg vorm te geven in de ziekenhuiszorg.  
 
1.2 Gezondheid van Rotterdammers  
De levensverwachting van inwoners van Rotterdam is voor mannen 76.5 jaar en vrouwen 81.1 jaar. Dit 
is lager dan het Nederlands gemiddelde (mannen: 79.1, vrouwen: 82.8) [3]. Ook de gezonde 
levensverwachting, het aantal jaren dat men leeft in goede gezondheid, is lager in Rotterdam ten 
opzichte van Nederland (Rotterdam, mannen: 61.7; vrouwen: 60.7; NL, mannen: 64.7; vrouwen: 62.6) 
[3,4]. Een belangrijk gedeelte van dit verschil in (gezondheid) kan verklaard worden door een 
ongezonde leefstijl van Rotterdammers. De leefstijl van inwoners van Rotterdam is op sommige 
gebieden ongezonder dan dat van de Nederlandse bevolking. Van de volwassen Rotterdammers 
voldoet 59% aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (5 keer per week 30 minuten bewegen) ten 
opzichte van 65% van de Nederlandse bevolking. Het percentage rokers is ook hoger in Rotterdam ten 
opzichte van het landelijk gemiddelde (29% versus 26%) [3]. Daarentegen is het percentage van 
mensen die overmatig alcohol gebruiken in Rotterdam lager dan gemiddeld in Nederland (7% versus 
12%). Een ongezonde leefstijl is een belangrijke determinant van coronaire hartziekten en hartfalen. 
Deze ziekten staan bovenaan in de lijst van ziekten die voor het grootste verlies van aantal levensjaren 
aan ziekte zorgen (‘ziektelast’) [4]. 
 
1.3 Probleem  
Vanuit het veld wordt aangegeven dat financiële tekorten, hoge werkdruk, uiteenlopende prioritering 
en onduidelijkheid in verantwoordelijkheid, structurele implementatie van preventie in de 
huisartsenzorg onder druk zetten [2]. Er zijn vanuit het veld geluiden dat onduidelijkheid over de 
regierol bij CVRM en verschillen tussen huisartsen en de verantwoordelijkheid die ze nemen voor het 
CVRM-beleid, het terugverwijsbeleid vertroebelt. Om preventie daadwerkelijk structureel in de 
dagelijkse praktijk van de huisarts en ziekenhuiszorg in Rotterdam/regio Rijnmond geïmplementeerd 
te krijgen, is inzicht in de factoren die betrokkenheid en samenwerking tussen zorgprofessionals 
beïnvloeden juist nu essentieel. 
 
1.4 Borging van verantwoordelijkheid  
De verantwoordelijkheid voor cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is voor de huisarts 
protocollair vastgelegd in het eerdergenoemde NHG standaard CVRM [2]. Toch ontstaan er 
onduidelijkheden in de verantwoordelijkheden, op het moment dat een patiënt onder behandeling in 
het ziekenhuis is of komt. Wanneer de huisarts en zorgverleners in het ziekenhuis niet dezelfde 
inschatting hebben van welke taken die bij de eerste- dan wel tweede lijn horen, en dezelfde 
inschatting van overdrachtsmomenten hebben, leidt dit tot suboptimale samenwerking.  
 
1.5 Doelstelling  
Dit onderzoek heeft als doel om inzage te geven in de verhouding, verantwoordelijkheden en 
randvoorwaarden (barrières en facilitators) bij de uitvoering van CVRM volgens de richtlijnen, 
aangeboden door huisarts en ziekenhuis in regio Rotterdam-Rijnmond. Onder CVRM verstaan we 
screening, (leefstijl)interventie, preventieve medicatie en monitoring van de risicofactoren bij hart- en 
vaatziekten. De focus ligt daarbij op de verhouding tussen huisarts en ziekenhuis. Inzage in de 
wisselwerking en de regierol bij cardiovasculair risicomanagement, kunnen het aanbod van 
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preventieve zorg optimaliseren en daarmee leiden tot gezondheidswinst bij de patiënt. Tegelijk 
exploreren we de rol van andere partners binnen de keten (bijv. welzijn) en die van de patiënt zelf.  
 
1.6 Doelstelling CEPHIR en Klein maar Fijn  
De betreffende studie is uitgevoerd in het kader van kortdurende onderzoeksprojecten, Klein maar 
Fijn genoemd. Deze Klein maar Fijn projecten zijn een onderdeel van de academische werkplaats 
CEPHIR: “Centre for Effective Public Health in the larger Rotterdam Area”. CEPHIR is een 
samenwerkingsverband van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de afdeling Maatschappelijke 
Gezondheidszorg van het Erasmus MC. CEPHIR heeft als doelstelling om samenwerking tussen 
onderzoek, beleid en praktijk te intensiveren ten einde de kwaliteit en effectiviteit van de publieke 
gezondheid te verhogen. De missie van CEPHIR is om gezondheidsachterstanden in de regio Rijnmond 
terug te dringen. Om de samenwerking tussen praktijk, beleid en wetenschap te verbeteren is Klein 
maar Fijn in het leven geroepen. De Klein maar Fijn onderzoeksprojecten zijn kortlopende projecten 
waarbij concrete vragen vanuit de praktijk worden beantwoord in een wetenschappelijk kader. Dit 
project is uitgevoerd is samenwerking met het academisch netwerk PRIMEUR van de afdeling 
huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC. 
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2. Methoden  
 
2.1 Plan van aanpak  
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van een literatuuronderzoek en interviews met huisartsen 
en specialisten vanuit het ziekenhuis. De focus bij de interviews ligt op het perspectief van de 
zorgverlener. In de interviews zijn met name huisartsen en hun visie op CVRM aan bod gekomen, de 
reden hiervoor is dat volgens de CVRM-richtlijn de hoofdverantwoordelijkheid voor CVRM bij de 
huisarts ligt.  
 
2.2 Onderzoeksdoelen 
Het doel van dit onderzoek is om i) inzicht te krijgen in de huidige werkwijze rondom preventie van 
hart- en vaatziekten en ii) te achterhalen wat huisartsen nodig hebben om CVRM voor de patiënt goed 
te kunnen organiseren. Zodoende geven we aanbevelingen voor de optimalisatie van de CVRM zorg in 
de Rotterdamse regio. Hierbij definiëren we ‘goede’ CVRM-zorg als zorg die op het juiste tijdstip op de 
juiste plek aangeboden wordt, en waarbij voor de patiënt- en zorgverleners duidelijk is wie wat doet. 
We hebben de randvoorwaarden onderzocht voor huisartsen om CVRM goed te kunnen organiseren 
en daarbij ook aandacht besteed aan een mogelijke rol voor de gemeente.  

 
2.3 Literatuuronderzoek  
In het literatuuronderzoek hebben wij gebruikt gemaakt van (vak)literatuur uit binnen- en buitenland. 
Het doel van het literatuuronderzoek is om kennis ten aanzien van randvoorwaarden voor ‘effectieve’ 
preventie in de huisartsenkaart uiteen te zetten. Dit omvat de volgende elementen:  

1. Wat is preventie en wat is bekend over de effectiviteit van CVRM? 
2. Hoe ziet preventieve zorg er volgens de CVRM-richtlijnen uit?  
3. Wat is volgens de CVRM-richtlijn de rol van de huisarts en het ziekenhuis? 
4. Welke afspraken zijn er in de praktijk gemaakt met de betrokken zorgverleners ten aanzien 

van CVRM?  
5. Welke barrières en facilitators spelen een rol bij het aanbieden van CVRM in de ketenzorg? 

 
2.4 Interviews  
Er is kwalitatief onderzoek uitgevoerd, bestaande uit interviews met huisartsen vanuit het 
samenwerkingsverband Rotterdamse regio huisartsen en specialisten (cardioloog en verpleegkundig 
specialist) vanuit het ziekenhuis. Vanuit de afdeling huisartsengeneeskunde in het Erasmus MC is hulp 
gegeven bij het leggen van de eerste contacten met huisartsen in de regio, van daaruit is met behulp 
van de sneeuwbalmethodiek verder contact gelegd met huisartsen. De specialisten zijn benaderd in 
het Erasmus MC. Alle medici (op één na) waren werkzaam in regio Rotterdam-Rijnmond. 
 
De interviews zijn uitgevoerd op een plek naar wens van de respondent. Dit was voornamelijk de 
huisartsenpraktijk waar de huisarts (of de afdeling waar de specialist) werkzaam was. Indien er geen 
mogelijkheid was om fysiek langs te komen voor het interview, dan werd het interview telefonisch 
uitgevoerd (n= 3). Met behulp van audio-recording zijn de interviews vastgelegd ten behoeve van de 
uitwerking na afloop. De interviews duurden ongeveer een half uur en respondenten kregen daarvoor 
een cadeaubon ter waarde van 15 euro.  
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Het hoofdthema in de interviews betrof de huidige stand van zaken bij huisartsen betreffende CVRM 
en verhouding en samenwerking tussen huisarts en ziekenhuis als het aankomt op uitvoering van de 
CVRM-richtlijn. De interviewvragen richten zich op een drietal elementen: 

1. De huidige praktijk: hoe is CVRM georganiseerd? 
2. Wat zijn noodzakelijke randvoorwaarden om CVRM zo optimaal mogelijk geregeld te 

krijgen voor de patiënt? 
3. Casuïstiek om rol- en taakverdeling te verduidelijken.  
Hierbij worden praktijkvoorbeelden van patiënten gebruikt om opheldering te krijgen over wie 
de hoofdbehandelaar is (op elk onderdeel) in het CVRM-traject.  

De casussen die gebruikt zijn in de interviews, zijn opgesteld met een huisarts en specialist om zo dicht 
mogelijk bij de spelende problematiek in het veld te blijven.  
 

Casus 1 
Controle patiënt ziekenhuis 

Casus 2 
Acute patiënt ziekenhuis 

Casus 3 
Frequente patiënt ziekenhuis 

Man, 65 jaar, aneurysma 
aortae, slikt medicatie voor 
bloeddruk en LDL-cholesterol 
en bij controle in het 
ziekenhuis (2e lijn) blijken de 
streefwaarden met medicatie 
niet bereikt te zijn.  

Man, 65 jaar, komt voor een 
acuut myocardinfarct in het 
ziekenhuis terecht (2e lijn), 
daar wordt atherosclerotisch 
vaatlijden ontdekt, patiënt 
kwam hiervoor zelden tot 
nooit bij de huisarts.  

Man, 65 jaar, frequente 
ziekenhuisbezoeker (2e en 3e 
lijn), complexe co-
morbiditeit: nefroloog, 
cardioloog, vaatchirurg zijn 
betrokken. Ziet huisarts 
nauwelijks.  
 

 
De interviews zijn uitgewerkt rondom deze vraagstellingen. De regierol van de zorgverlener staat 
hierbij centraal. Bij de interpretatie van de interviews is een tweede wetenschapper betrokken 
geweest, om zo dicht mogelijk bij de uitleg van de respondent te kunnen blijven.  
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3. Resultaten  
 
3.1 Literatuurstudie 
3.1.1. Preventieve zorg hart- en vaatziekten en de effectiviteit 
Preventieve zorg is het nemen van maatregelen of het uitvoeren van interventies met als doel de 
gezondheid te bevorderen en ziekten of gezondheidsproblemen te voorkomen dan wel uit te stellen, 
en zodoende gezondheidswinst te bereiken [6]. Binnen preventieve zorg is het onderscheid te maken 
tussen primaire en secundaire preventie. Waar bij primaire preventie het doel is om ziekte te 
voorkomen bij mensen die nog niet bekend zijn met deze ziekte, is het bij secundaire preventie het 
doel om te voorkomen dat de al bestaande ziekte verergert in de vorm van nieuwe episodes of events. 
Bij hart- en vaatziekten bestaat de aanpak van zowel primaire als secundaire preventie uit het 
vroegtijdig opsporen, in kaart brengen en zo nodig terugdringen van risicofactoren [2]. Dit wordt 
gedaan door bijvoorbeeld leefstijladvisering en/of medicamenteuze behandeling [7]. Uit een 
grootschalig onderzoek naar de effectiviteit van de Europese richtlijnen voor preventie van hart- en 
vaatziekten blijft dat preventieve zorg effectief is in het reduceren van de risico’s op hart- en 
vaatziekten. Om dit effect te bewerkstelligen is het belangrijk dat de juiste doelgroep ook 
daadwerkelijk participeert in het preventieve zorgaanbod en na aanvang ook blijft deelnemen [25]. 
 
3.1.2. Preventieve zorg volgens de landelijke richtlijnen 
De (inter)nationale richtlijnen op het gebied van cardiovasculair risicomanagement bevelen een 
multifactoriële aanpak aan, bestaande uit screenen op en zo nodig middels leefstijladvisering en/of 
medicamenteuze behandeling terugdringen van verhoogd cholesterol, hoge bloeddruk, overgewicht, 
roken en diabetes [8]. In Nederland heeft de huisarts een belangrijk hoofdrol bij de uitvoeren en 
aanbieden van preventieve zorg voor de preventie van hart- en vaatziekten. Het PreventieConsult 
module CardioMetabool Risico (CMR) biedt huisartsen een methode om primair risicofactoren 
evidence-based op te kunnen sporen. Het secundaire risicomanagement wordt voornamelijk 
voorgegeven binnen de standaard door het CardioVasculair RisicoManagement (CVRM) [8][2]. Parallel 
hieraan loopt de online, persoonlijke gezondheidscheck (PGC), evenals programma’s voor 
leefstijlverbetering. In potentie bestrijken de bovengenoemde initiatieven samen de hele keten van 
preventieactiviteiten in de huisartsenzorg. In een kritische notitie door huisartsen, onderzoekers, de 
beroepsgroep en zorgverzekeraars in Medisch Contact wordt echter bepleit dat structurele 
financiering- en samenhang tussen de activiteiten in de CVRM-keten ontbreekt: ‘zorgverleners zijn het 
overzicht kwijt’ [2]. Recente gegevens over de mate waarin de huidige richtlijnen nagevolgd worden, 
ontbreken. Echter geven signalen uit het veld sterk het beeld af dat hier lacunes bestaan [7].  
 
3.1.3 Wie neemt waar welke rol op zich?  
In de NHG-standaarden wordt het belang aangestipt van één zorgverlener als aanspreekpunt op het 
traject van screening, interventie en monitoring waarbij meerdere behandelaars betrokken zijn. Bij 
een ‘shared care’ model is de huisarts de hoofdverantwoordelijke voor het CVRM met daarbij de 
diagnostiek, interventie en verdere begeleiding [9]. Vaak wordt deze hoofdverantwoordelijkheid 
(tijdelijk) bij complexere patiënten overgenomen door een andere hulpverlener (e.g een medisch 
specialist in het ziekenhuis), en wordt de verantwoordelijkheid uiteindelijk weer teruggelegd bij de 
huisarts. Dit vraagt om nauwe afstemming en goede communicatie tussen de verschillende 
betrokkenen [11]. Indien er een praktijk ondersteuner huisartsenzorg (POH) werkzaam is in de 
huisartsenpraktijk, is de praktijk beter in staat om CVRM uit te voeren [7]. Uit wetenschappelijk 
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onderzoek blijkt dat huisartsenpraktijken met een praktijkondersteuner beter de CVRM-richtlijnen 
opvolgen, beter op de hoogte zijn van streefwaarden voor de risicofactoren en beter presteren als het 
gaat om vermindering van de risicofactoren van de patiëntpopulatie [7]. Met een toenemende omvang 
van het aantal patiënten dat voor CVRM in aanmerking komt, neemt het belang van voldoende 
capaciteit voor de uitvoering van CVRM toe. Gemiddeld genomen blijkt bij de praktijken met 
ondersteuning dat bij veel patiënten risicofactoren nog niet gemeten zijn of streefwaarden bij 
risicofactoren niet behaald werden [7]. Daarnaast krijgen steeds meer ziekenhuizen en andere 
instellingen vasculaire (preventie)poliklinieken onder verantwoordelijkheid van een specialist met 
aandachtsgebied CVRM [11]. In theorie moet de zorg bij de huisarts en het ziekenhuis elkaar naadloos 
aanvullen, in de praktijk zijn er nog vaak lacunes die in verschillende onderdelen van het zorgproces 
terug te vinden zijn [2].  
 
3.1.4 Afspraken CVRM tussen huisartsen en betrokken zorgverleners 
In de landelijke transmurale afspraken (LTA) voor CVRM wordt ervan uitgegaan dat CVRM als een 
multidisciplinaire richtlijn moet worden uitgevoerd. Hier zijn huisartsen, cardiologen, neurologen, 
internisten/vasculair geneeskundigen en vaatchirurgen (uit zowel 2e als 3e lijn) bij betrokken [10]. In 
de LTA CVRM worden aanbevelingen gedaan voor verwijzing en terugverwijzing van patiënten tussen 
de verschillende zorglijnen. De LTA dienen als uitgangspunt gebruikt te worden voor regionale 
afspraken, de zogeheten regionale transmurale afspraken (RTA) [11]. Zorgverzekeraars kunnen 
besluiten om zorg multidisciplinair in te kopen door ketenzorg rondom RTA’s te financieren. Per 
zorgverzekeraar kan het verschillen aan welke eisen de RTA moet voldoen. In ieder geval staat het 
zelfmanagement van de patiënt, en het zo snel mogelijk terugverwijzen van zorg uit de tweede- naar 
de eerste lijn, centraal. Het is essentieel dat bij elke verwijzing de continuïteit van controles, goede 
overdracht van beleid en voorgeschreven medicatie gewaarborgd zijn [16]. Het uiteindelijke doel is om 
maximaal zelfmanagement bij de patiënt te bereiken – waar de patiënt zich prettig bij voelt. Om dit te 
bereiken is het belangrijk dat er goede afspraken worden gemaakt over de afzonderlijke fasen in het 
proces en over het geheel met een daarbij behorende hoofdverantwoordelijke. Zo kan de juiste zorg 
ook op het juiste tijdstip én op de juiste plek aangeboden worden [11].  
 
In de LTA wordt geadviseerd dat eerste, tweede en ook derde lijn afspraken met elkaar moeten maken 
over de volgende aandachtspunten (hieronder is een samenvatting van de aandachtspunten uit de LTA 
weergegeven) [11]: 
 

Inventarisatie Welke patiëntengroepen komen in aanmerking voor primaire- en secundaire 
preventieve zorg hart- en vaatziekten? In de NHG-richtlijnen staat aangeduid welke 
groepen patiënten in aanmerking komen voor primaire- en secundaire preventie. 
Bij de inventarisatie staat tracht de huisarts in kaart te brengen hoeveel patiënten 
in diens praktijk in aanmerking komen voor preventieve controle en/of 
interveniërende vervolgstappen. Zo kan de zorg beter gericht worden op potentiele 
risico’s op hart- en vaatziekten in de patiëntpopulatie.  
In het ziekenhuis kan ook ontdekt worden dat er sprake is van een hart- of 
vaatziekte waardoor er secundaire preventie gestart moet worden. In dat geval 
dient de behandelaar een start te maken met medicatie en beleid en dit goed te 
communiceren naar de huisarts. 

Risico bespreken Welk voorlichtingsmateriaal gebruiken huisarts en specialisten en zijn die op elkaar 
afgestemd?  Met voorlichtingsmateriaal wordt bedoeld: informatie over een 
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gezonde leefstijl, streefwaarden voor bloeddruk en cholesterol en het belang van 
goede waarden, etc.  

Interventie Leefstijl 
- Welke vormen van niet-medicamenteuze aanpak zijn relevant en wie bespreekt 
dit met de patiënt? 
- Wie begeleidt de patiënt daarbij? 
Medicatie:  
- Hoe is de berichtgeving bij wijzigingen van medicatie, zowel vanuit de eerste naar 
tweede lijn als vice versa? 
- Wat zijn de streefwaarden bij interventie en wat is het beleid als deze niet gehaald 
worden? 

(Terug)verwijzing 1e-2e 
lijn 

- Welke patiënten komen in aanmerking voor een terugverwijzing? 
- Hoe en wat wordt gecommuniceerd rondom een terugverwijzing. Bijv. gaat dit met 
een ontslagbrief of, en zo ja, wanneer is er een telefonisch overleg nodig? 

Monitoring Welke risicofactoren moeten in de gaten gehouden worden en met wie voert met 
welke frequentie controles uit per patiëntgroep?  

 
De NHG heeft basisbeleid voor de huisarts opgesteld als het gaat om patiënten waarbij interventie en 
monitoring nodig is [16]. Dit zijn patiënten waarbij vaatlijden persisterend aanwezig is.  
Het onderstaande beleid dient als richtlijn voor huisartsen: 
 

Behandelfase Doelen consult Frequentie  
Intensieve behandelfase 
Uitgevoerd door huisarts 
en POH, eventueel wordt 
een deel hiervan ook 
uitgevoerd in 2e of 3e lijn.  

- Zoveel mogelijk verlagen van het 
risico via leefstijlaanpassing en 
medicamenteuze behandeling 
- Bewaken van de medicatieveiligheid 
- Bevorderen van zelfmanagement 

Gemiddeld minimaal 4-6 consulten 
per jaar, afhankelijk van gestelde 
doelen, behoefte aan begeleiding en 
hoe instelling medicamenteuze 
behandeling verloopt  

Stabiele behandelfase 
Uitgevoerd hoofdzakelijk 
door POH 

- Controleren van de 
(medicamenteuze) behandeling  
-  Controleren van het risicoprofiel: zijn 
de risicofactoren veranderd?  
- Ondersteunen van het volhouden van 
leefstijlveranderingen  
- Eventueel starten van nieuwe 
(leefstijl)interventies  

Gemiddeld 1-2x per jaar 

 
RTA in regio Rotterdam Rijnmond 
Om tot succesvolle ketensamenwerking te komen, dienen de LTA vertaald te worden naar RTA’s. Hier 
nemen idealiter huisartsen of een medisch coördinator het initiatief voor. In principe worden de 
richtlijnen vanuit de LTA hiervoor aangehouden en bij afwijking wordt dit beargumenteerd met elkaar 
vastgelegd [13]. In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn door verschillende (kader)huisartsen initiatieven 
voor RTA’s tot stand gekomen. Zo bestaan er transmurale afspraken voor CVRM [17] en specifiek voor 
CVRM-patiënten met hartfalen [18]. Het uitgangspunt is om ketenzorg geprotocolleerd te organiseren 
zodat de huisarts en praktijkondersteuner weten wat ze moeten doen. In deze RTA’s wordt aandacht 
besteed aan het (terug)verwijsbeleid, maar ook de verschillende richtlijnen (en verschillende 
streefwaarden) waar onderlinge zorgverleners mee werken. Zo zijn bijvoorbeeld de streefwaarden die 
bereikt moeten worden bij cholesterol- en bloeddruk opgenomen in de RTA en de stappen die qua 
leefstijladviezen en medicatie gezet kunnen worden om een patiënt op streefwaarde te krijgen en 



14 
 

houden. Ook wordt er beschreven wanneer een patiënt bij aanhoudende afwijking van streefwaarden, 
contact op moet nemen met een specialist. RTA’s geven meer beleidsmatig ook handvatten voor 
vraagstukken over hoofdbehandelaarschap, communicatie en informatievoorziening naar de patiënt 
toe [11]. De totstandkoming van RTA’s kost tijd, waaraan meestal een tekort is, en die tijd wordt door 
nauwelijks uitbetaald. Op korte termijn is er geen zichtbaar ‘loon naar samenwerken’ [20]. De federatie 
medisch coördinerende centra (FMCC) heeft als doel om het maken van regionale (werk)afspraken 
tussen huisartsen en specialisten te vergemakkelijken en de daarmee implementatie te bevorderen. 
Op het platform dat ze bieden zijn RTA’s van verschillende regio’s inzichtelijk gemaakt, zodat ze als 
handvat kunnen dienen voor zorgverleners die zelf afspraken met andere betrokken zorgverleners 
willen maken rondom CVRM [19].  
 
3.1.5. Barrières en facilitators bij de uitvoering van CVRM  
Een internationale review van de mate waarin huisartsen richtlijnen uitvoeren en de redenen hiertoe, 
liet zien dat huisartsen zes soorten barrières ervaren bij het toepassen van richtlijnen: inhoud van de 
richtlijnen, het format van de richtlijnen, de individuele ervaring van de huisarts, het behoud van de 
arts-patiëntrelatie, professionele verantwoordelijkheid en praktische belemmeringen [22]. Lugtenberg 
et al. hebben in 2009 in hun studie gekeken naar hoe deze barrières in Nederland bij huisartsen van 
toepassing waren als het om de uitvoering van de NHG-standaarden gaat [21]. Uiteenlopende 
barrières op verschillende niveaus, bleken de implementatie van richtlijnen te kunnen bemoeilijken: 
op het niveau van de huisarts zelf, van de patiënt en van de organisatorische- en sociale context. In de 
studie vonden ze dat – bij de CVRM-richtlijn specifiek – werd benoemd dat gebrek aan tijd en/of 
tijdsdruk een consistente naleving van de richtlijn in de weg zat bij de huisarts zelf. Op het niveau van 
de patiënt zat het huisartsen in de weg dat een heersend gebrek aan motivatie bij patiënten voor 
CVRM-controles en/of het onttrekken aan behandeling door huisartsen als een groot obstakel werd 
gezien. Op het niveau van de organisatorische context laat een onderzoek van Nivel zien dat discussie 
over de aangetoonde kosteneffectiviteit van de ketenzorg-CVRM een structurele financiering van de 
hele keten in de weg staat. In de praktijk geeft dit onduidelijkheid over wie wat doet en of de verleende 
zorg ook daadwerkelijk declarabel is [12]. Vanuit het perspectief van de specialist keken Kasje et al 
naar de ervaren facilitators en barrières op de gezamenlijke richtlijn [23]. Specialisten gaven aan de 
richtlijnen niet zozeer voor hun eigen werkzaamheden te gebruiken, maar dat ze de verwachting 
hebben dat gezamenlijke richtlijnen met 1e en 2e lijn ook de integratie tussen de verschillende 
zorglijnen bevordert. De specialisten gaven wel aan richtlijnen handig te vinden voor de gebieden die 
buiten hun eigen expertise valt.  Ook kwam naar voren dat specialisten vreesden dat de richtlijnen 
konden zorgen voor een verlies van autonomie en voor een toename in extra administratieve werklast. 
Handler et al., onderzochten in de National Health Service (NHS) in Engeland hoe CVRM vormgegeven 
is in eerste en tweede lijn. Ze stelden dat de huisarts de meest natuurlijke en beste plek is voor deze 
zorg en dat huisartsen deze mening ook delen. Doordat goede CVRM-zorg echter tijds- en 
arbeidsintensief is, zullen huisartsen hierin ondersteund moeten worden met financiële middelen en 
met kennis [26]. Zo kunnen een aantal van de genoemde barrières uit de weg genomen worden. Ook 
huisartsen in Nederland geven aan CVRM als een belangrijk onderdeel van de huisartsenzorg te zien. 
In de praktijk zetten huisartsen veelal opportunistisch hun huidige preventieactiviteiten voort – voor 
zover financiering dat toelaat – echter, structurele afspraken over financiering en samenwerking zijn 
noodzakelijk om de richtlijnen optimaal te implementeren [2]. 
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3.2 Resultaten kwalitatieve interviews 
3.2.1 Onderzoekspopulatie 
In deze studies zijn 10 respondenten 
geïnterviewd (n=8 huisartsen, n=1 cardioloog- 
en n=1 verpleegkundig specialist CVRM in de 3e 
lijn). Van de huisartsen was éen huisarts tevens 
ook kaderhuisarts HVZ (een kaderhuisarts richt 
zich onder andere op het integrale zorgbeleid 
en de samenwerking tussen zorgverleners voor 
een bepaalde aandoening).  Fig. 1 laat zien hoe 
de spreiding van huisartsenpraktijken in de 
regio eruitzag. Op éen praktijk na (Hulst), 
bevonden alle respondenten zich in de regio 
Rotterdam-Rijnmond.  
 
Aanwezigheid praktijkondersteuners 
Alle huisartsen werkten met een (of meerdere) POH’ers in de praktijk die verantwoording droegen 
voor de uitvoering van het CVRM volgens de richtlijnen. In 2016 hadden 88% van de 
huisartsenpraktijken een POH’er somatiek in dienst [27]. Deze POH’er heeft niet enkel preventie van 
hart- en vaatziekte als focus, bijvoorbeeld diabetes- en ouderenzorg vallen ook onder hun 
verantwoordelijkheid.  
 
3.2.2 De huidige praktijk: hoe is CVRM georganiseerd?  
De respondenten gaven aan CVRM belangrijk te vinden en ook dat hier een belangrijke taak voor de 
huisarts was weggelegd. De huisartsen waren zich bewust van de inhoud van de richtlijnen voor goede 
CVRM-zorg en vonden consistente uitvoering hiervan belangrijk. Bij de vraag of huisartsen de 
richtlijnen zelf goed opvolgden, werd genoemd dat een groot deel door de POH’er opgepakt werd en 
dat de huisartsen zich hier zelf ook nog graag verder in ontwikkelden. Het beeld overall was dat ze 
goed op weg zijn, maar dat er in consistente uitvoering nog verbetering mogelijk is. In dit hoofdstuk 
wordt besproken welke randvoorwaarden als noodzakelijk worden gezien voor een consistente 
uitvoering van de richtlijnen. 
 
Praktijkondersteuners 
Alle huisartsen in de studie hadden ondersteuning van een of meerdere POH’ers in de praktijk 
waardoor zowel preventieve zorg aan patiënten zonder- als met een hart- of vaatziekte verleend kon 
worden. De POH’er is verantwoordelijk voor de protocollaire uitvoering van het CVRM. Dit betekent: 
identificatie van patiënten die opgeroepen moeten worden voor bepaling van het CVRM-risicoprofiel 
(case-finding via dossieronderzoek of via de huisarts tijdens het spreekuur), en het oproepen van 
secundaire vaatpatiënten voor hun controles (frequentie is gebaseerd op ernst van de 
vaatproblematiek). Via het Huisarts Informatie Systeem (HIS) worden deze patiënten geselecteerd en 
uitgenodigd voor een consult. Over het algemeen gaven de huisartsen aan dat de opkomsten voor de 
primaire preventieve zorg tegenvallen ten opzichte van de secundaire preventie. Deze tegenvallende 
opkomsten zouden te maken kunnen hebben met het feit dat patiënten die (nog) niet geconfronteerd 
zijn met een hart- of vaatziekte minder noodzaak tot de screening voelen. Bij de patiëntgroep met 
secundair vaatlijden worden de patiënten opgeroepen voor controle, monitoring en interventie. 

FIGUUR 1 
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Sommige huisartsen gaven aan dat als ze een patiënt insturen naar de tweede lijn, deze patiënt daar 
soms naar hun idee onnodig lang gehouden wordt (ook voor verdere CVRM-controle). Er werd gesteld 
dat dit per specialist in het ziekenhuis kan verschillen: de ene specialist houdt de patiënt graag lang bij 
zich en de andere stuurt de patiënt sneller terug naar de eerste lijn voor controles. Echter, als een 
specialist besluit een patiënt bij zich te houden, is de huisarts daar lang niet altijd van op de hoogte.  
 
Capaciteit praktijkondersteuners  
De capaciteit van de POH’er verschilde per praktijk: zo was er bij een huisartsengroep (met drie 
huisartsen), één POH’er aanwezig, terwijl er voor een andere huisarts, twee POH’ers beschikbaar 
waren. Dit heeft invloed op de hoeveelheid patiënten die gezien kunnen worden. Sommige huisartsen 
gaven aan dat als de POH’er ook andere taken had om de aandacht over te verdelen (zoals bijvoorbeeld 
de zorg voor diabetespatiënten) en als de bezetting laag was, met name de primaire preventie minder 
aandacht kreeg. Het was opvallend dat de huisartsen in de verschillende praktijken weinig zicht hadden 
op de aantallen patiënten voor secundaire preventie en de aantallen patiënten die een POH’er op 
jaarbasis zag. Wel werd het beeld in de interviews geschetst dat de huisartsen zich zorgen maken om 
de capaciteit die de POH’er in de toekomst aankan, met het stijgend aantal patiënten met (hoge 
risicofactoren op) hart- en vaatziekten.  
 
Financiering 
In de eerste lijn zijn drie vormen van bekostiging van CVRM aan patiënten met hart- en vaatziekten, 
en patiënten met een hoog risico op hart- en vaatziekten [10]: 

1. Keten-bekostiging: Het uitgangspunt is hierbij dat de zorg niet betaald wordt per verrichting, 
maar dat er voor de complete behandeling (mogelijk uitgevoerd door verschillende 
behandelaars) betaald wordt. Per jaar spreken de huisartsen hiervoor met de zorgverzekeraar 
een bepaald bedrag af.  

2. Koptarief: Alle CVRM-verrichtingen die de huisarts aanbiedt en uitvoert, worden bekostigd op 
basis van losse verrichtingen. Daarnaast wordt nog een extra tarief uitbetaald voor de kosten 
die gemaakt worden bij de coördinatie en afstemming tussen betrokken zorgverleners. 

3. Reguliere zorg: Dit is hoe de patiënten worden bekostigd van huisartsen die geen 
zorgprogramma CVRM aanbieden. De zorg die deze patiënten ontvangen, wordt bekostigd op 
basis van een standaard consult.  

Per huisarts kunnen de afspraken over de wijze van bekostiging met de zorgverzekeraar verschillen. 
Dit bepaalt ook hoeveel capaciteit een huisarts beschikbaar heeft om aan structurele opsporing van 
risicofactoren in de populatie te besteden. Aanvullende activiteiten bij deze preventieve zorg kunnen 
vanuit innovatiegelden door een zorgverzekeraar betaald worden. Deze financiering uit de 
innovatiegelden is vaak tijdelijk van aard en het verschilt per praktijk of deze extra financiering 
aanwezig is. Zo vertelde een huisarts over hoe ze op vernieuwende wijze primaire screening op 
risicofactoren hadden aangeboden specifiek voor hun werkende populatie (screening in de avonduren 
met directe aanvulling van leefstijladvies). Deze screening werd door de zorgverzekeraar voor twee 
jaar vergoed en zou daarna weer stoppen. Huisartsen gaven aan de kwaliteit van hun CVRM niet te 
kunnen waarborgen door onduidelijkheid over de financiering op lange termijn.     
 
RTA 
In de LTA’s wordt gepleit voor ketenzorg waarbij de afspraken met alle betrokken partijen in de eerste, 
- tweede- en derde lijn van tevoren al zijn vastgelegd. De RTA wordt gedragen door zorgverleners die 
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zich verbonden hebben aan de afspraken. In regio Rotterdam-Rijnmond zijn echter niet alle huisartsen 
verbonden aan RTA’s. Tijdens de interviews benoemden slechts enkele huisartsen de RTA en de 
afspraken die ze daarin concreet hebben vastgelegd. De totstandkoming voor de RTA kon zowel vanuit 
het ziekenhuis als de huisarts lopen, belangrijk was voornamelijk dat er een duidelijke trekker was. De 
huisartsen met RTA’s gaven ook aan duidelijkheid te hebben over hoe de communicatie verliep met 
andere betrokken zorgverleners en hoe het terugverwijsbeleid georganiseerd was. Een huisarts gaf 
aan dat sinds de RTA in werking gesteld was een toename te constateren viel in het aantal 
terugverwijzingen van ziekenhuis naar huisarts. De huisartsen die niet spraken over RTA’s hadden wel 
afspraken en contact met de 2e lijn middels meekijk consulten (dit zijn consulten waarbij de huisarts 
een specialist kan consulteren bij patiënten die extra overleg behoeven), teleconsulting, DUO-dagen, 
of inzage in dossier- en uitslagen via digitale informatiesystemen. De kaderhuisarts gaf aan zelf veel 
tijd geïnvesteerd te hebben in de totstandkoming van de contacten met de tweede lijn. Alle huisartsen 
gaven aan baat te hebben bij persoonlijk contact met specialisten in de 2e lijn. Ook werd door de 
meesten benoemd dat er amper tot geen contact was met specialisten uit de 3e lijn. Er werd 
aangegeven dat in het contact met de 3e lijn, met name belangrijk was dat er duidelijk 
gecommuniceerd werd over wie het CVRM oppakte (en welk beleid er gevoerd wordt) en bij ontslag, 
welke concrete stappen de huisarts moet zetten. In de praktijk wordt er jaarlijks éen brief gezonden 
vanuit het ziekenhuis als de patiënt daar onder behandeling is – en daarnaast een eventuele 
ontslagbrief. Huisartsen noemen dat verbeterpunten voor deze brieven zijn i) digitale labwaarden die 
overgenomen kunnen worden in het computersysteem van de huisarts, ii) duidelijk ‘als dat, dan dat’ 
beleid (wanneer ingrijpen en bij welke waarden beleid wijzigen), iii) het vermijden van onduidelijke 
afkortingen. Tot slot, vinden de huisartsen het prettig om via korte lijnen contact te kunnen hebben 
over de inhoud van deze brief als er vragen of onduidelijkheden zijn.  
  
3.2.3 Noodzakelijke randvoorwaarden voor optimale organisatie van het CVRM 
In de interviews werd met de respondenten besproken hoe zij de organisatie van CVRM idealiter voor 
zich zagen. Daarbij kwam ook aan bod wat er nodig is om tot deze ideale situatie te komen. Hieruit 
kwamen een aantal punten naar voren die we als randvoorwaarden omschrijven om tot ‘goede’ CVRM 
te komen, zoals gedefinieerd door de geïnterviewde huisartsen: 

- Uniformiteit in richtlijnen: Problematiek met de richtlijn, die meermaals aangekaart werd 
door zowel huisartsen als specialist, was het ontbreken van uniformiteit in streefwaarden. Zo 
bleek dat specialisten andere streefwaarden hanteerden dan huisartsen waardoor 
onduidelijkheid over het beleid voor alle partijen ontstond. Een huisarts noemt dit een 
mogelijke verklaring voor het vertrouwen dat vanuit specialisten naar huisartsen toe soms lijkt 
te ontbreken. In meest recente uitgave van de NHG-richtlijnen zijn deze waarden 
gelijkgetrokken. 

- Kennis patiënt: Huisartsen geven dat er voor de patiënt een belangrijke rol weggelegd is in het 
dragen van de regie over het eigen CVRM-traject. Voor de patiënt moet het helder zijn dat 
CVRM grotendeels bij de huisarts belegd is, waarom dat zo is en dat de huisarts hier ook de 
capaciteit voor heeft en kwaliteit levert. Zowel de specialist als de huisarts moeten de patiënt 
hierover informeren. Zo kan voorkomen worden dat een patiënt denkt ‘ik loop al bij de 
cardioloog, ik hoef niet meer op controle bij de huisarts te komen’ of dat de patiënt liever in 
de 2e lijn in de CVRM opgenomen wordt omdat de patiënt denkt dat ‘de kwaliteit daar beter 
zal zijn’. Een huisarts geeft aan dat een patiënt prima bij een cardioloog kan lopen voor een 
hartziekte terwijl de CVRM-risicofactoren bij de huisarts worden behandeld en gemonitord. 



18 
 

De patiënt moet daarom concreet weten wat er verwacht kan worden van een huisarts, 
POH’er en specialist.  

- Activatie van de patiënt: Huisartsen geven aan het belangrijk te vinden dat de patiënt ook 
aangespoord wordt om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen CVRM. Een huisarts 
benoemde dat ze in de praktijk primaire screening in de avonduren aanboden om de werkende 
populatie tegemoet te komen. Hierdoor nam de opkomst toe en kon er beter aan vroegtijdige 
opsporing gedaan worden. Verschillende huisartsen vertelden specifiek over de complexiteit 
van het motiveren van een populatie met een lage sociaaleconomische status. Hierbij werd 
genoemd dat kennis over preventie-initiatieven in de wijk de huisarts kan helpen om te weten 
waar patiënten terecht kunnen voor leefstijlprogramma’s. Een huisarts legde uit hier ook een 
rol voor de gemeente te zien, waarbij de gemeente kan ondersteunen bij de aansluiting tussen 
de preventieve zorg in de wijk en bij de huisarts.  

- Kennis van elkaars werk (zorgverleners onderling in de keten HVZ-zorg): Huisartsen en de 
specialist in de 3e lijn gaven aan het belangrijk te vinden om van elkaar te weten wat ze doen. 
Als deze kennis er is, weten ze bij overdracht van de patiënt ook beter welke 
verantwoordelijkheid de ander op zich zal nemen. Bijv. ook weten dat de ander CVRM niet 
enkel interpreteert als een bloeddrukmeting, maar dat hier ook leefstijladvisering en 
motivational interviewing bij hoort. Om deze kennisuitwisseling tot stand te laten komen 
moeten er afspraken gemaakt worden waarin de taakverdeling duidelijk is vastgelegd. Zo 
ontstaat het vertrouwen dat een andere zorgverlener bij een verwijzing de CVRM-zorg voor 
de patiënt goed op zal pakken, bijvoorbeeld door de POH’er. Hierbij kan de POH’er 
contactmomenten initiëren en zorgen dat er gezamenlijke afspraken worden gemaakt.  

- Kennisoverdracht: Sommige huisartsen geven aan al goed contact te hebben met een 
cardioloog die ze kunnen consulteren bij complexere patiënten. Dit werd door alle huisartsen 
als een zeer belangrijke bevorderde factor genoemd. Er zijn patiënten die duidelijk in de 1e- of 
2e lijn thuishoren als het gaat om de mate van complexiteit. Daarnaast is er ook een grijs gebied 
waarin matig complexe patiënten wel in de 1e lijn gehouden kunnen worden, mits de huisarts 
een cardioloog kan consulteren over de behandeling. Huisartsen gaven aan hier behoefte aan 
te hebben en zich hier ook verder in te willen ontwikkelen. Om dit voor elkaar te krijgen is het 
belangrijk dat er laagdrempelig contact is, bekend is hoe je elkaar kan bereiken en wat de 
huisarts hierbij kan verwachten. Dit kan concreet georganiseerd worden door bijvoorbeeld 
meekijkconsulten.  

- Een huisarts noemt ook het belang van kennisoverdracht richting de 0e-lijn (welzijn en de wijk). 
Huisartsen hebben de inhoudelijke kennis van het CVRM en kunnen door het delen van deze 
kennis voorkomen dat allerlei goedbedoelde preventieprojecten in de wijk opnieuw het wiel 
uit gaan vinden. Door in contact te staan met deze projecten hebben ze ook beter zicht op de 
initiatieven die er in de wijk spelen (in sportcentra, op scholen, buurthuizen etc.) en kunnen ze 
patiënten eventueel beter doorverwijzen naar specifieke leefstijl gerelateerde projecten.  

- Communicatie: De meerderheid van de huisartsen gaf aan de communicatie met specialisten 
voor verbetering vatbaar is. Communicatie verloopt met name via de post en 
informatie/labwaarden uit het ziekenhuis kunnen niet digitaal in het patiënt dossier worden 
opgenomen anders dan als een scan met platte tekst. Doorgaans is het voor zowel huisarts als 
specialist niet mogelijk om in elkaars systemen te kijken. Hierdoor moet belangrijke informatie 
handmatig worden ingevoerd in het dossier, wat door tijdgebrek regelmatig niet gebeurt. 
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Verder zijn de brieven lang en is het regelmatig onduidelijk welke zaken ter informatie zijn, en 
op welke punten actie van de huisarts wordt verwacht.  
Concreet spraken huisartsen hier twee duidelijke randvoorwaarden uit: 

o De informatiesystemen moeten beter op elkaar afgestemd worden. In ieder geval 
moet het mogelijk gaan zijn om elkaars lab-gegevens in te gaan zien. Twee huisartsen 
gaven al aan met zo’n systeem te werken (Ziekenhuis Informatie Systeem of inzage 
vanuit huisartsenpraktijk in ziekenhuissysteem HIX). Ook wordt genoemd dat het 
handig is om in dit gedeelde systeem te hebben staan wie de hoofdbehandelaar voor 
het CVRM is. Zo is er een duidelijk contactpersoon en iemand die de regie neemt over 
de CVRM-zorg van de patiënt.  

o Over de (terug)verwijsbrieven van zowel 1e naar 2e lijn, andersom of 1e en 3e lijn moet 
uniform afgesproken worden wat daarin komt te staan. Een huisarts geeft aan dat de 
brieven soms dusdanig lang zijn, dat je geen concrete acties meer kunt zien. Er wordt 
genoemd dat het belangrijk is dat in deze brief heel concreet staat welke vervolgacties 
een huisarts gevraagd wordt uit te voeren (welke medicatie moet er geven worden als 
de streefwaarden na een x aantal maanden niet behaald worden bijvoorbeeld). 

 
3.2.4 Casuïstiek: hoofdbehandelaarschap 
Om het onderwerp hoofdbehandelaarschap uit te vragen, hebben we in de interviews casuïstiek 
voorgelegd aan de respondenten. Hierbij stond centraal wie waar het hoofdbehandelaarschap heeft.  

 
Casus 1: Bij deze casus wordt unaniem aangegeven door de respondenten dat CVRM door de 
huisarts zou moeten worden uitgevoerd. De patiënt kan voor de aneurysma controles in de 2e 
lijn blijven lopen, maar de bloeddruk- en cholesterol controles in combinatie met 
leefstijladvisering kan bij de huisarts plaats vinden. Er wordt wel aangegeven dat het belangrijk 
is voor de huisarts om goede instructies te krijgen van de specialist als er medicatie gewijzigd 
wordt, of eventueel door de huisarts gewijzigd moet worden. Het is ook belangrijk dat de 
specialist goed aangeeft dat de patiënt terug naar de huisarts moet voor de CVRM-
behandeling. Zo voorkom je dat de patiënt denkt niet meer naar de huisarts te hoeven, omdat 
de specialist al bezocht is.  
Casus 2: Bij deze casus geven de respondenten aan dat goed voorkomen moet worden dat er 
‘twee kapiteins op één schip zijn’. Afhankelijk van de ernst van de aandoening en de intensiteit 
van de behandeling zal een groot deel van het opstarten van het CVRM plaats moeten vinden 
in het ziekenhuis. Daarna is het zaak dat de patiënt weer teruggaat met goede instructies naar 
de 1e lijn, waar het hoofdbehandelaarschap verder opgepakt wordt door de huisarts voor het 
vervolg van interventie en monitoring.  

Casus 1 
Controlepatient ziekenhuis 

Casus 2 
Acute patient ziekenhuis 

Casus 3 
Frequente patient ziekenhuis 

Man, 65 jaar, aneurysma aortae, slikt 
medicatie voor bloeddruk en LDL-
cholesterol en bij controle in het 
ziekenhuis (2e lijn) blijken de 
streefwaarden met medicatie niet 
bereikt te zijn.  

Man, 65 jaar, komt voor een acuut 
myocardinfarct in het ziekenhuis 
terecht (2e lijn), daar wordt 
atherosclerotisch vaatlijden 
ontdekt, patiënt kwam hiervoor 
zelden tot nooit bij de huisarts.  

Man, 65 jaar, frequente 
ziekenhuisbezoeker (2e en 3e lijn), 
complexe co-morbiditeit: 
nefroloog, cardioloog, vaatchirurg 
zijn betrokken. Ziet huisarts 
nauwelijks.  



20 
 

Casus 3: Hierbij wordt overwegend geadviseerd om het CVRM bij een specialistisch 
hoofdbehandelaar plaats te laten vinden. Eventueel als de toestand stabiliseert kan een stuk 
CVRM door de huisarts opgepakt kunnen worden, maar dat kan wel voor verwarring zorgen. 
De huisarts moet dan goede instructies krijgen en voor de patiënt moet het duidelijk zijn dat 
naast de ziekenhuisbezoeken ook nog huisartsbezoeken nodig zijn. Dit wordt niet als ideaal 
gezien. Idealiter blijft de patiënt hier voor het CVRM bij de hoofdbehandelaar in 2e of 3e lijn 
lopen en krijgt de huisarts eens per jaar een update van hoe het loopt.  

 
De cardioloog en verpleegkundig specialist hebben ook hun visie gegeven op de casuïstiek. Ze namen 
evenals huisartsen de stelling in dat zorg die in de eerste lijn verleend kan worden, daar moet 
plaatsvinden en als de problematiek complex wordt de patiënt naar het ziekenhuis doorverwezen 
moet worden. Ze benadrukken echter beiden dat ze wel de ervaring hebben dat bij een terugverwijzing 
naar eerste lijn voor verder vervolg CVRM, de patiënt niet altijd daadwerkelijk naar de huisarts gaat. 
Doordat ze hier zelf ook geen zicht op hebben, is er een prikkel om de patiënt toch langer voor CVRM 
in het ziekenhuis te houden. Het voorbeeld van medicatie wijziging werd gegeven: als de patiënt 
standaard medicatie voor hoge bloeddruk en/of cholesterol moet hebben, dan kan de huisarts dit 
prima oppakken. Als de patiënt de terugverwijzing naar de huisarts niet opvolgt en de cardioloog heeft 
er geen zicht op of dit daadwerkelijk gebeurd is (bijvoorbeeld omdat de patient gedurende een langere 
periode niet meer terug hoeft te komen in het ziekenhuis), dan is de behoefte er toch om de medicatie 
al voor te schrijven in het ziekenhuis.  
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4. Conclusie en aanbeveling 
 
Dit onderzoek heeft inzage gegeven in de huidige CVRM-zorg in regio Rotterdam-Rijnmond. De 
populatie in Rotterdam loopt- ten opzichte van de algehele Nederlandse bevolking, hogere risico’s op 
hart- en vaatziekten door de aanwezigheid van risicofactoren. Goede preventieve zorg (zowel primair- 
als secundaire) is van belang om gezondheidswinst in de regio te boeken. Aan de hand van de huidige 
praktijk kijken we naar randvoorwaarden voor optimalisatie van de preventieve zorg van hart- en 
vaatziekten volgens de richtlijnen. Door middel van literatuurstudie en interviews hebben we een goed 
beeld kunnen schetsen over hoe CVRM er in theorie en in de praktijk uitziet. Het uitgangspunt is om 
CVRM-zorg aan te bieden in een keten, zodat de patiënt zorg op het juiste tijdstip- en op de juiste plek 
aangeboden krijgt en dat het daarbij duidelijk is wie wat doet.  
In de eerste evaluatie van de CVRM-richtlijn in 2013 werd gesteld dat samenwerking tussen de 
betrokken partners (wijk, huisarts en ziekenhuis) noodzakelijk is om uiteindelijk gezondheidswinst bij 
de patiënt te behalen [10]. De belangrijksten voorwaarden om goede samenwerking mogelijk te 
maken zijn i) integrale bekostiging en ii) duidelijk beleid:  
 
Bekostiging 
Huisartsen benadrukken het belang van structurele financiering voor preventieve zorg en noemen ook 
dat de huidige financiering niet gelijk is voor alle huisartsen. De financiering bepaalt hoeveel capaciteit 
een huisarts (bijvoorbeeld in aantal fte. voor een POH) beschikbaar heeft om aan structurele opsporing 
van- en interventie bij risicofactoren hart- en vaatziekten in de populatie te besteden.  
 
Beleid 
Om tot duidelijk- en uniform beleid te komen zijn LTA’s opgesteld die doorvertaald kunnen worden 
naar RTA’s: hiermee worden zorgverleners met inhoudelijke- en organisatorische handvatten voor 
samenwerking voorzien. In de praktijk blijken RTA’s te zorgen voor duidelijker verwijsbeleid en 
toename in het aantal terugverwijzingen van de tweede- naar de eerste lijn. In de regio Rotterdam-
Rijnmond zijn door verschillende (kader)huisartsen initiatieven voor RTA’s tot stand gekomen, echter 
zijn nog niet alle huisartsen in de regio verbonden aan de afspraken die zijn gemaakt in de RTA’s. In de 
interviews noemden slechts enkele huisartsen kennis te hebben van het bestaan van RTA’s en twee 
huisartsen gaven aan specifiek vanuit RTA’s te werken. De totstandkoming voor de RTA kon zowel 
vanuit het ziekenhuis als de huisarts lopen: het is voornamelijk van belang dat er een duidelijke trekker 
is. Deze trekker moet hier dan ook tijd en vergoeding voor krijgen.  
 
Om goede CVRM-zorg in de regio te bewerkstellingen komen een aantal randvoorwaarden naar voren 
die noodzakelijk worden geacht. Het is bij CVRM-zorg goed om voor de huisarts een onderscheid te 
maken tussen primaire- en secundaire preventie. Primaire preventie is vooral een samenwerking die 
tussen de wijk, GGZ en POH’er afgestemd moet worden en secundaire preventie vraagt om een 
afstemming tussen de huisarts en generieke ziekenhuizen (de rol van een 3e lijns ziekenhuis is in deze 
samenwerking minder groot en zal qua contact vooral bestaan uit (verwijs)brieven). De 
randvoorwaarden gaan merendeels over de rol van de huisarts bij secundaire preventie en bevat zowel 
inhoudelijke- als organisatorische aspecten: 
 

o De patiënt moet beter worden geïnformeerd dat CVRM primair bij de huisarts belegd 
is. Educatie via de eerste lijn, maar misschien zelfs breder, zouden hiertoe kunnen 
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helpen. Dit zou middels campagnes (bijv. Healthy door de huisarts, preventie hart- en 
vaatziekten taak van de huisarts) vormgegeven kunnen worden. Hierbij kunnen dan 
concrete tips gegeven worden over wat te verwachten van de huisarts, POH’er en 
eventueel specialist. Zo probeer je te organiseren dat patiënten op het juiste moment 
in de eerste lijn terecht komen.  

o Vanuit de huisartsen bleek behoefte aan verdere verduidelijking van wanneer het 
CVRM in het ziekenhuis gestart wordt (als de diagnostiek daar plaatsvindt) en wanneer 
reeds ingezette secundaire preventie in het ziekenhuis wordt geoptimaliseerd. In 
werkafspraken kan dit verder uitgewerkt worden.  

o Het is bevorderlijk als huisartsen meer contact/kennis zouden hebben van de 
preventieprojecten (leefstijl) in de wijk. Door dit contact zouden de betrokkenen in de 
regionale projecten meer bewustzijn kunnen krijgen van het belang van screening op 
risicofactoren bij primaire- en secundaire patiënten in de huisartsenpraktijk. 
Andersom weten de huisartsen beter wat er in de wijk speelt. De GGD heeft hier een 
breed netwerk voor en zou mogelijk als spil deze partijen met elkaar kunnen 
verbinden. 

o Er is een noodzaak voor het opstellen van RTA’s. Hiervoor is het belangrijk dat de 
betrokken beroepsgroepen (huisartsen en specialisten uit 2e- en 3e lijn) inhoudelijke 
afspraken maken en dat de gemeente faciliteert bij de organisatie van werkgroepen. 
Nu is daar niet concreet een regionale projectleider voor aangewezen en ontstaat het 
initiatief wel, maar niet consistent over de hele regio. Uit onderzoek blijkt dat landelijk 
gezien slechts 25% van de ziekenhuizen met een aangewezen coördinator werken die 
de verantwoordelijkheid heeft om afspraken te maken met de 1e lijn omtrent 
bijvoorbeeld CVRM [20]. De POH’er zou ook een rol kunnen krijgen bij de 
totstandkoming van afspraken waarin artsen en specialisten inhoudelijk met elkaar 
CVRM-beleid opstellen.  

 
De randvoorwaarden die wij in dit rapport presenteren zouden een leidraad kunnen vormen bij het 
maken van concrete afspraken. Mogelijk zou de gemeente, in samenspraak met de zorgverzekeraar, 
als overkoepelend orgaan hier een faciliterende rol in kunnen spelen. Essentieel blijft dat de inhoud- 
en afstemming tussen de verschillende betrokken zorgverleners verder moet worden versterkt. De 
beroepsverenigingen, maar mogelijk ook andere overheidsinstanties op regionaal en nationaal niveau 
zouden hier een stimulerende rol in kunnen spelen. In dit onderzoek kwamen met name de volgende 
belangrijk randvoorwaarden naar voren: behoefte aan laagdrempelig contact, de wens om binnen de 
HVZ-keten eenvoudig informatie te kunnen delen- ook in dossiers, en een behoefte om te weten wie 
wat doet. Voortuitgang op deze punten zou de huisarts in staat stellen hun rol binnen de ketenzorg 
nog beter te vervullen. Dit geldt voor CVRM maar tegelijk ook generiek voor andere 
gezondheidsaspecten binnen de keten. 
 
4.1.2 Limitaties 
We willen er op attenderen dat de uitkomsten van de interviews een bias hebben. Dit kan veroorzaakt 
worden door het feit dat de huisartsen die bereid waren om te participeren in dit onderzoek, zelf ook 
veel doen aan CVRM of hier affiniteit mee hebben. Sommige huisartsen gaven ook aan in interviews 
dat ze CVRM zelf erg belangrijk vinden en daarom ook bereid waren om deel te nemen aan dit 
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onderzoek. Het gevolg hiervan kan zijn dat onze schets over de huidige praktijk in de regio een 
positievere weerspiegeling is dan in werkelijkheid.  
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