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“Gaarne CVRM”  
Informatie voor de huisartsenpraktijken 
 
Grijze haren hebben de ZPC’ers, POH’s en huisartsen van dit quasi-argeloze zinnetje 
onderaan de verwijsbrief gekregen.  Al jaren geeft dit  verwarring en discussie over wel 
of niet openen DBC in de eerste lijn. 
 
Vele huisartsen hebben de zorggroep laten weten dat ze niet begrijpen wat de 
cardioloog hiermee bedoelt. Er is ook aangegeven dat declaraties zijn afgewezen 
doordat er een dubbele DBC wordt geopend: een DOT in de tweede lijn en een HVZ DBC 
in de eerste lijn.  
 
Verschillende malen is dit in de kwaliteitscommissie DM-CVRM besproken; de 
kaderhuisarts Dragica Vukosavljevic, huisartsen Maciek Mikolajczyk en Adrie Vincenten 
hebben zich erover gebogen. De conclusie van de kwaliteitscommissie DM-CVRM is dat 
HVZ altijd in de DBC moet ondergebracht worden.  Het zou niet logisch zijn om deze 
populatie weer in de gewone zorg te plaatsen en de financiering uit S1 zou komen. Het 
verzoek was tevens of de specialist een duidelijke terug verwijzing kon geven, waarbij 
de huisarts de zorg op zich zou nemen, met aangeven van een termijn van lab bepaling. 
Door het schot van SHL en Bravis is het niet zichtbaar wanneer er bloed geprikt was en 
weer zou moeten gebeuren. 
 
Het is verschillende keren in het Expertteam CVRM besproken met opnieuw de 
kaderhuisarts Dragica Vukosavljevic, cardioloog Oortman en internist Ezzahti. Beetje bij 
beetje wordt het in de gesprekken met de tweede lijn duidelijk wie hoofdbehandelaar is 
en wanneer een DBC in de eerste lijn wel of niet geopend mag worden. 
 
1. In het RTA CVRM (inclusief ACS/CVA/hypertensie) is het beschreven wat de afspraak 
is: Bij een acuut coronair syndroom: Na 1 jaar retour huisarts, mits  

1.goede linker ventrikel (LV) functie,  
2.geen rest ischemie (AP),  
3.geen kleplijden,  
4.geen doorgemaakt VF (ventrikelfibrilleren) /tachycardie,  
5.na het doorlopen van het revalidatie traject. 
 

2. Het hangt samen met welke aandoening de patiënt heeft. Sommige DOTS includeren 
wel CVRM, anderen niet: 
Bij een bijkomende diagnose zoals bv AF en/of  kleplijden geldt een andere DOT in de 
tweede lijn en hoort de patiënt voor de CVRM in de eerste lijn.  De DOT dient aangepast 
te worden door de specialist. Dit voorkomt dubbele declaratie en afwijzing van de 
declaratie in de eerste lijn.  

3. De patiënten die zelf in de tweede lijn willen blijven. Hiervoor kan géén DBC geopend 
worden, zij hebben geen indicatie voor tweedelijnszorg, maar de cardioloog kan ze ook 
niet weigeren. Als een patiënt op eigen verzoek in de tweede lijn wenst te blijven, dan 
wordt dit genoteerd in de correspondentie richting de huisarts. We herkennen dit wel 
uit onze eigen huisartsen praktijk. Ook hier zijn er patiënten die liever bij de huisarts op 
controle komen, dan bij de POH. Dit zal mogelijk uitdoven. 
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KORT & BONDIG  

Ontslag bij de cardioloog na 12 maanden. (Afsluiten/wijzigen DOT en openen DBC) 

Drie maanden na ontslag controle bij de huisarts voor bespreking follow up. (Consult 
declareren, geen DBC openen) 

Zes maanden na ontslag controle bij POH-S of huisarts met controle lab voor de CVRM 
controle (CVR-lab zoals bij jaarcontrole en indien gewenst door de patiënt openen DBC 
CVRM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(NB: In dit voorbeeld: DOT = 2e lijn / DBC = 1e lijn) 

Voorbeeld1: Iemand heeft op 21 maart 2018 een ACS  maart 2019 ontslag bij de cardioloog  juni 2019 
afspraak bij de huisarts  september 2019 afspraak POH met lab CVR(DBC HVZ) . 

Voorbeeld 2: Iemand heeft op 21 maart 2018 een ACS en heeft AF ontwikkeld  maart 2019 ontslag bij de 
cardioloog vanwege ACS, maar niet vanwege AF, dus gaarne CVRM bij de huisarts  juni 2019 afspraak bij 
de huisarts  september 2019 afspraak POH met lab CVR (DBC HVZ).  maart 2020 controle cardioloog.  

Voorbeeld 3: Patiënt wenst bij de cardioloog op controle te blijven  cardioloog vermeldt dit in de 
correspondentie en huisarts en/of POH-S kan in gesprek gaan met de patiënt over de reden hiervan. 
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