
BELANGRIJKSTE HIGHLIGHTS EN WEETJES VAN DE CVRM KETEN 

Deelname CVRM ketenzorgprogramma 

Op 1 oktober 2015 startten 57 pilotpraktijken met het nieuwe CVRM ketenzorgcontract. Op 1 
januari 2016 deden er al 76 praktijken mee met het CVRM zorgprogramma en vanaf 1 april 2016 
doen al 88 praktijken mee met de CVRM keten. Het aantal deelnemers aan de CVRM keten is dus 
in rap tempo gegroeid. 

Doe allemaal mee 
Doe je nog niet mee? Neem gerust contact op met Evelien Maarsen 
(emaarsen@rohamsterdam.nl), coördinerend praktijkondersteuner CVRM, of 
Erica Knödler (eknodler@rohamsterdam.nl), projectleider CVRM, voor meer 
informatie. Kijk ook eens bij de CVRM documenten op de website, daar vind 
je allerlei documenten en ondersteunende materialen voor en over het CVRM 
ketenzorgprogramma. 

Derde kwartaal starten? 
We raden het niet aan om in het derde kwartaal nog te starten met de CVRM keten omdat we het 
belangrijk vinden dat je alle patiënten die je in beeld hebt dit kalenderjaar ook daadwerkelijk ziet. 
Wil je toch in het derde kwartaal starten, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te 
nemen met Evelien. Er zullen dan aanvullende afspraken met je gemaakt worden over jouw 
deelname aan het CVRM ketenzorgprogramma. 

Bloeddruk wijzer … 

Meten is weten, maar dat geldt niet voor spreekkamerbloeddruk! Te 
vaak is deze te hoog en meten we het niet volgens de regels. Dan 
is het ook moeilijk om de bloeddruk goed gereguleerd te krijgen. 
Eén van onze aandachtspunten is het kiezen van de juiste 
meetmethode. Vaak is dat niet de meting in de spreekkamer, maar 
een 5-7 daagse thuismeting of 24 uursmeting.  

Wist je dat bij één op de vier patiënten het witte jassen effect optreedt? En, voor het stellen van 
een zorgvuldige diagnose hypertensie is een 24 uursmeting waardevol. We geven er extra 
aandacht aan in de scholingen. Op onze website bij CVRM vind je de ‘Werkafspraak Bloeddruk 
meten’ en de instructie met het invulformulier voor de patiënt die een thuismeting gaat doen volgt 
zo spoedig mogelijk. We adviseren alle praktijken gebruik te maken van een 24 uursmeter (ABPM) 
en liefst meerdere thuismeters (HBPM) te hebben. Heb je nog geen goede apparatuur, kijk dan 
onderaan dit bericht naar de prijsafspraak die ROHA voor haar leden met Microlife gemaakt heeft! 
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Contactcardiologen voorgesteld 
 
Vanuit alle drie de ziekenhuizen hebben we een cardioloog die de 
verbinding tussen de eerste- en de tweedelijn zal vormen. Nancy 
Colman (OLVG Oost en West), Jill Dekker (Boven IJ Ziekenhuis) en 
Arno Moons (Slotervaart Ziekenhuis) zullen zich inzetten om vanuit 
hun ziekenhuizen jullie consultatievragen te beantwoorden, meer 
patiënten terug te verwijzen en samen met jullie te kijken naar hoe er 
nog beter samengewerkt kan worden. Zij zijn de schakel tussen de 
huisartsenpraktijk en het ziekenhuis en een laagdrempelige vraagbaak 
voor casuïstiek en problemen die in verband staan met de 
communicatie tussen de praktijk en het ziekenhuis. We zetten meer in 
op samenwerken en vertrouwen, kennisoverdracht en elkaar kennen, 
dan op substitutie. Wij zijn ervan overtuigd dat als er samenwerking 
en vertrouwen mogelijk is, de substitutie vanzelf volgt. 

De contactcardiologen hebben affiniteit met de eerste lijn en willen 
graag samen met de praktijkondersteuners en huisartsen de juiste 
zorg op de juiste plek leveren. Maar ook de communicatie met de 
praktijken heeft hun aandacht. Zo wordt onder andere gekeken naar 
de informatie die in de ontslagbrief wordt gezet zodat het voor 
iedereen duidelijker, makkelijker en meer uniform wordt. Zo wordt de 
informatie aan de patiënt verbeterd door het uitdelen van een 
patiëntfolder die de patiënt vertelt dat hij waarschijnlijk binnen een 
half jaar na opname bij de huisarts onder controle zal zijn. 

Wanneer neem je contact op met de contactcardioloog? 
Via het patiëntdossier in het KIS kun je de contactcardiologen 
consulteren. Op dit moment kun je alleen Nancy Colman consulteren, 
maar dit zal op termijn uitgebreid worden met de andere 
contactcardiologen zodat je kunt kiezen aan wie je een 
consultatievraag verstuurd. 
Niet-patiëntgebonden vragen over algemene zaken zoals 
specialistenbrieven of een behandelbeleid kun je via de mail aan de 
contactcardiologen stellen. 
Wil je dat een contactcardioloog eens bij je langs komt om een aantal 
zaken door te spreken? Neem ook dan contact met ze op. Samen met 
een kaderarts of een coördinerend praktijkondersteuner komen ze 
graag bij jou op de praktijk langs! (ook als je nog niet deelneemt aan 
de CVRM keten kun je dit vragen) 

Maak gebruik van deze cardiologen en leg laagdrempelig het contact! 

  

Nancy Colman 
OLVG Oost en West 

ncolman@rohamsterdam.nl

Jill Dekker 
BovenIJ Ziekenhuis 

jdekker@rohamsterdam.nl

Arno Moons 
Slotervaart Ziekenhuis 

mailadres volgt nog
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Komt de patiënt terug uit de 2e lijn? 

Dat is natuurlijk de bedoeling, mits de patiënt met een hartinfarct of AP stabiel is. De 
contactcardiologen zijn hier druk mee bezig. Wie kan weer naar de huisarts en wie niet? De 
komende tijd gaan we kijken of we substitutie van zorg zien. Bij het laatste gesprek in het 
ziekenhuis krijgt de patiënt uitleg en een informatiebrief mee. Deze warme overdracht betekent 
ook dat je als huisarts/POH de patiënt na 4-8 weken op het spreekuur krijgt. Bespreek hoe je de 
zorg overneemt en wat de verwachtingen van de patiënt zijn. Nieuwsgierig naar deze brief? deze 
wordt binnenkort op onze website geplaatst. 

Iedereen Transmuraal 

Al de app Amsterdam Transmuraal gedownload? Doen! TP BOS, de 
samenwerking van huisartsen met BovenIJ, OLVG Oost en West en straks ook 
MC Slotervaart heeft deze app begin dit jaar gelanceerd. Op één plek 
overzicht van alle transmurale afspraken, waaronder de afspraken voor hart- 
en vaatziekten. Binnenkort volgt ook nog Atriumfibrilleren. Verder vind je er 
het smoelenboek van huisartsen en specialisten om elkaar te kunnen vinden. 

Belangrijke weetjes van de CVRM keten 

Wist je dat: 
• Patiënten in VVR waarvan de medicatie gestopt is nog 2 jaar in de keten mogen blijven? 

Als de patiënt na 2 jaar nog stabiel is dan moet hij / zij uit de VVR module gehaald en in de 
module Leefstijl geplaatst worden. 

• DM patiënten die 5 jaar geen medicatie meer gebruiken voor hun DM, geïncludeerd 
mogen worden in de CVRM keten? Wanneer de patiënt medicatie gebruikt voor (preventie 
van) hart- en vaatziekten kan deze in de VVR of HVZ module worden ingedeeld, zonder 
medicatie kan deze patiënt worden ingedeeld in de module Leefstijl 

• Alle verplichte CVRM scholingen (Aan de Slag CVRM én HartVaatHAG: CVRM Compleet) dit 
jaar gratis zijn? Heb je de scholingen nog niet gevolgd, kijk dan of je ze dit jaar nog kunt 
volgen! 

• De nieuwe LTA CVRM gepubliceerd is? Je kunt hem vinden op onze website. 

• Er een interessante video over de prevalentie, behandeling en preventie van hart en 
vaatziekten in Nederland op het internet staat? 

• Er binnenkort op de locatie Spuistraat van het OLVG gestart wordt met het aanbieden van 
eerstelijns echocardiografie? De streefdatum is 1 mei 2016. Houdt Zorgdomein in de 
gaten. U kunt zich via twee rubrieken aanmelden: beeldvorming of functieonderzoek. 
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Prijsafspraak Microlife bloeddrukmeters exclusief voor ROHA leden 

Wil je gebruik maken van deze aanbieding? Neem dan contact op met de leverancier van de 
Microlife bloeddrukmeters en vertel ze dat je ROHA-lid bent. (email: info@retomed.nl, tel: 023 555 
3025) 

ROHA voordeel losse Microlife bloeddrukmeters

Art. Omschrijving Prijs p/st ROHA prijs 

O3A Microlife WatchBP O3 Ambulant 
Inclusief M-size + L-size manchet Afib technologie 
USB kabel, draagtas, software.

€1.599,00 €959,40

ABI Microlife WatchBP Office ABI 
Inclusief 2 x M-size + 2 x L-size manchet Afib technologie, 
verrijdbaar statief met korf USB kabel, software.

€1.499,00 €899,40

Home A Microlife WatchBP Home A BT 
Inclusief M-size + L-size manchet 
Afib technologie & BT technologie (smartphone ready) USB 
kabel, draagtas, software.

€100,00 €60,00

Office Microlife WatchBP Office  
Inclusief 2 x M-size + 2 x L-size manchet Afib technologie 
USB kabel, software.

€499,00 €399,00

prijzen:    exclusief 21% BTW, bij gesloten order of hoger 
levering:    franco huis, inclusief installatie en instructie  
geldigheidsduur:   offerte is geldig t/m 30 september 2016 
levertijd:    in overleg 
garantie:    5 jaar 
betaling:    14 dagen na factuurdatum

Pakketdeal op basis van een normpraktijk (advies Microlife)

Art. Omschrijving Aantal Prijs p/st Totaal

O3A Microlife WatchBP O3 Ambulant 
Inclusief M-size + L-size manchet Afib technologie 
USB kabel, draagtas, software.

2 €1.599,00 €3.198,00

ABI Microlife WatchBP Office ABI 
Inclusief 2 x M-size + 2 x L-size manchet Afib technologie, 
verrijdbaar statief met korf USB kabel, software.

1 €1.499,00 €1.499,00

Home A Microlife WatchBP Home A BT 
Inclusief M-size + L-size manchet 
Afib technologie & BT technologie (smartphone ready) 
USB kabel, draagtas, software.

4 €100,00 €400,00

Office Microlife WatchBP Office  
Inclusief 2 x M-size + 2 x L-size manchet Afib technologie 
USB kabel, software.

2 €499,00 €998,00

Totaalbedrag €6.095,00

ROHA korting €3.047,50-

Totaalbedrag netto €3.047,50
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