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Waarom regionale afspraken

• Substitutie
– Door toenemende kosten steeds meer aandacht 

voor zorg op de juiste plek
– Er is een verschuiving noodzakelijk
– Verschuiving vanuit:

• de tweede lijn naar de eerste lijn
• binnen de eerste lijn en 
• van de eerste lijn naar zelfmanagement



Van een LTA naar RTA

• LTA CVRM: multidisciplinaire landelijke richtlijn
• LTA geeft aanbevelingen verwijzing en terug 

verwijzing
• Afspraken diagnostiek en beleid
• Leefstijlonderwerpen zijn belangrijk
• Medicatie keuze is gebaseerd op landelijke richtlijn
• Nadruk gezamenlijke besluitvorming arts-patient



•

UPDATE 2015:
Transmurale afspraken 

Cardiovasculaire aandoeningen
Amsterdam, regio OLVG

Opgesteld met medewerking van:
•
• Vanuit het OLVG:
• Vanessa Leijdekkers, vaatchirurg
• Freek Verheugt, cardioloog
• Hans Bosboom , neuroloog
• Sanne van Wissen , internist-vasculair geneeskundige
• Yves Smets, internist-nefroloog
•
• Vanuit de HKA werkgroep Amsterdams Cardiovasculair Traject:
• Xavier Hofman, Ilona Statius Muller, Marije Holtrop, huisartsen 
• Marianne Bramson , senior adviseur 1ste Lijn Amsterdam, regioadviseur Oost
•
• De stedelijke Handreiking Amsterdamse Transmurale Afspraken is opgesteld door 
• Joan Boeke, huisarts
• Miriam Cohen, huisarts 
• Xavier Hofman, huisarts 
• David Koetsier, huisarts
• Prof. Dr. Y. Smulders, internist vasculaire geneeskunde, VUMC
• Sanne van Wissen, internist vasculaire geneeskunde OLVG
• Marije Holtrop, huisarts
• Marianne Bramson, senior adviseur 1ste lijn Amsterdam
•
• Coördinatie en eindredactie 
• Marije Holtrop, huisarts en projectleider
•
• Lokale bewerking en Update 2015 door 
• Ad Bakx, cardioloog
• David Koetsier, huisarts
• Robert Riezebos, cardioloog
• Boen Tan, cardioloog

•



ACT
• Amsterdams Cardiovasculair Traject richt zich op 

het voorkomen en opsporen van complicaties bij 
patiënten die al een ischaemische hartvaatziekte 
hebben doorgemaakt.

• patiëntengroepen, die bij stabilisatie na een acute 
fase, in principe verder kunnen worden behandeld 
en gemonitord in de eerste lijn



Missie ROHA

• Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam 
versterkt de regiefunctie van de huisartsen in de 
eerste lijn

• substitutie van zorg uit de tweede lijn
• stimuleren van samenwerking tussen eerste en 

tweede lijn



Deel 2

- Wat doet verpleegkundig specialist in de 
huisartsenpraktijk?

- Van 1ste lijn naar 2de lijn



Agnes Helmigh 

Verpleegkundig specialist 

Chronische zorg bij somatische aandoeningen

Huisartsenpraktijk Javaeiland in Amsterdam

Goed verbonden of buiten bereik

CarvasZ 

18-11-2016



VS huisartsenpraktijk: 

 Zelfstandig spreekuur chronische patiënt

 Voorschrijven medicatie

 Lichamelijk onderzoek

 Verwijzen naar 2e lijn  

 Deelname aan FTO

 Mee opleiden Aio's

 Scholing aan doktersassistentes



Waarom Ketenzorg CVRM
 Hoge kosten 5,5 miljard per jaar

♀ > 56 vs ♂ 49 per dag

1op de 7 chol ≥ 6,5 

1 op de 5 RR ≥ 140/90 

1 op de 3 rookt 

1 op de 2 overgewicht (BMI > 25 kg/m 2 ) –

1 op de 10 BMI > 30 kg/m 2 6





Primaire Preventie groep:
 Gezonde patiënten met risicofactoren : risico schatting 

 Totaal cholesterol > 6,5 mmol/l 

 SBD >140 mmHg 

 Rokende mannen > 55 jaar –Rokende vrouwen > 50 jaar 

 Bekend met medicatie 

 Belaste familie anamnese 



Secundaire Preventie 

groep

 Richt zich vooral op die patiënten HVZ  en of Diabetes 

Ra: Er wordt een profiel ingevuld 

 De reeds aanwezige risicofactoren worden zo optimaal 

mogelijk behandeld.



Risicoprofiel
Risicoberekening

•Geslacht • Leeftijd • Roken • Cholesterol ratio • 

Systolische bloeddruk • DM/RA

Risicoprofiel

• Familie anamnese • Nierfunctie • Voeding • 

Lichamelijke activiteit • BMI • Alcohol gebruik • (Etniciteit) 

(Stress) (psychiatrie), 

Aanvullende risicofactoren: fam. Hypercholesterolemie, 

microalbuminurie en retinopathie



Casuïstiek 
Mevrouw  Braafheid 61 jaar 

Lichamelijk onderzoek:

RR 174/96 Pols 96/min 

Buikomvang 122 cm BMI 30,5 lengte 1,65 m, gewicht 83 Kg

 geen klachten

 Hydrochloorthiazide 12,5mg

 10 sigaretten/dag + 1 blowtje

 familieanamnese voor hart- en vaatziekten 



Telefonisch consult
 Ratio –total cholesterol/ hdl 6,4

 LDL 4,2

 HDL  0,6

 TC 3,0

 GFR 65

 Starten Simvastatine 40mg

 Retour 2 weken voor 24uur RR meting



Hoe gaat het nu met mevrouw 

Braafheid
24uur bloeddrukmeting : RR 160/93 pols 94

Hydrochloortiazide wordt uitgebreid met:

Nifedipine MGA 60 mg 

Simvastine 40mg

Nog niet gestopt met roken

3kg afgevallen

Klaagt over misselijkheid /pob



Therapietrouw
Evalueer:

Stap1: therapietrouw

Stap2: intensiveer en leefstijlbehandeling

Stap3: gebruik bloeddruk verhogende middelen?

Stap 4: overweeg TRH?

Stap 5: toevoegen Bètablokker

Stap 6: verwijzing 



Verwijzing naar 2e lijn:

 TRH > 3 middelen en nog steeds te hoge bloeddruk 

 Chronisch Nierschade; MDRD <30

Consultatie van de vasculair specialist:

 Totaal cholesterolgehalte >8 mmol/l en /of 

cholesterol/HDL-ratio>8 

 Familiaire hypercholesterolemie

Hypertriglyceridemie>10 mmol/l



Deel 3

– Wat is de ACS poli
– Na een infarct in de 2de lijn



ACS polikliniek cardiologie

Hartcentrum locatie oost

Nancy Colman, cardioloog

Anneleen van Dullemen VS

Corry de Jong VS
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Achtergrond
• ACS polikliniek (sinds 2009) onderdeel zorgpad ACS

• Verpleegkundig specialisten: 
Anneleen van Dullemen en Corry de Jong

• Cardioloog: Nancy Colman

• 2015: 272 patiënten:
(118 STEMI,122 NSTEMI, 20 IAP, 12 AP)

• 2016 t/m 17-11-2016: 270 patiënten.



Doel
• Sneller bereiken streefwaardes: RR, lipiden, glucose
• Therapietrouw verbeteren.
• Laagdrempelig contact met de huisarts , POH en VS 

van de huisartsenpraktijk
• Patiëntvriendelijk:

• Telefonisch spreekuur
• Mail contact
• Frequenter polibezoek mogelijk
• Eerder naar huisarts verwijzen, 
• Poli cardioloog ontlasten…



Streefwaarden ESC

• RR: <  ? mmHg systolisch, < ? mmHg diastolisch
• Totaal cholesterol: <  ? mmol/l, LDL: < ? mmol/l
• Stoppen met roken
• BMI: < ? Taille mannen < ? cm, vrouwen < ? cm
• Bewegen tenminste ? min. per dag, ? dagen per week 

matig intensief.

ESC guidelines CVD prevention 2016



Tijdspad  ACS-poli

• 2 weken na ontslag:  VS
• 6-8 weken na ontslag:  cardioloog
• 3-5 maanden na ontslag: op indicatie 1-2 bezoeken: VS
• 6 maanden na ontslag: cardioloog

Na 2 weken eerste brief naar huisarts. Voorbeeld:



Aanbeveling voor de huisarts/POH
De huisarts / POH neemt na ontvangst van de eerste 
(ontslag-)brief na opname contact op met de patiënt.

Onderaan de brief na eerste afspraak op ACS-poli:

Adviezen aan de patiënt gegeven:
• In geval van persisterende cardiale klachten na gebruik van nitrolingual spray of bij acute klachten in rust 

medische hulp inroepen via 112.
• Bij klachten over of vragen naar aanleiding van medicatiegebruik contact opnemen met de ACS polikliniek 

cardiologie.
• Lichaamsbeweging uitbreiden, proberen een half uur per dag minimaal 5 dagen per week matig intensief te 

bewegen (eventueel wandelen).
• Proberen 2 keer per week vis te eten, waarvan minimaal eenmaal per week  vette vis.
• Stoppen met roken advies.
• Advies diclofenac stop na acuut coronair syndroom, met huisarts alternatieven bespreken.
• Deelname hartrevalidatieprogramma.

De verpleegkundig specialist van de post- ACS poli, is het eerste halfjaar het aanspreekpunt voor vragen. 



ACS-poli acties:

• Anamnese 
• Lichamelijk onderzoek
• Risicoprofiel: familiescreening tav cholesterol
• Medicatie:  Golden V
• Hartrevalidatie: OLVG of Reade.
• Vragen patiënt: voorbeelden, folder
• Bloedafnames: direct na eerste bezoek
• Verwijzing naar huisarts.

Huisarts staat op ROHA-CVRM lijst, patiënt kan indien stabiel na 6 mnd,
terugverwezen worden naar huisarts voor CVRM.





Casus van patiënte Braafheid 

• Patiënte is 61 jaar, TroponineT 0,5mg/l, CKMB >150mg/l.
• STEMI IPL wv PCI van de RCX, met een DES. 
• TTE: redelijke LVF, mitralisklepinsufficiëntie graad 2.

• VG: hypertensie, hypercholesterolemie, roken, familiair belast 
(vader hartinfarct op 50-jarige leeftijd).

• Medicatie: ASA1x80mg, Ticagrelor 2x 90mg, Atorvastatine 
1x40mg, Metoprolol 1x200mg, Lisinopril 1x2,5mg, 
Pantoprazol 1x40mg, NTG spray zn.



Plaatjes PCI RCX



Golden V medicatie  

1. Acetylsalicylzuur
2. Plavix, Prasugrel, Ticagrelor
3. Bètablokker
4. Statine
5. ACE remmer

Extra: protonpompremmer

VMS 
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Vervolg patiënte Braafheid

Bloedonderzoek: 

• Natrium: 137; Kalium: 3,7; Creat: 84; GFR 60: 
• ASAT: 80, ALAT: 40, 

• Totaal chol.: 6,0. triglyceriden: 3,0; LDL: 2,9; HDL: 0,8. 

• Medicatie bij ontslag: Atorvastatine 1x40mg. En nu?



Stappenplan statines NHG standaard:



Stappenplan statines in de tweedelijn/ ACS-poli

• Stap 1: Start Atorvastatine 1x40mg

• Stap 2: Switch naar Atorvastatine 1x80mg/ of Rosuvastatine 20 mg/d 

(afhankelijk van LDL-verhoging)

• Stap 3: Toevoegen van Ezetrol 1x 10mg

• Stap 4: Bij niet bereiken streefwaarde. Overwegen PCSK9-remmer



Casus Patiënte B. verhoogd LDL
Stappenplan statines: 

1. Na ontslag LDL is 2,9 onder Atorvastatine 1x40mg

3. Switch naar Rosuvastatine 20mg. 

5. Rosuvastatine 10mg en Ezetrol 10mg

4. ASAT en ALAT zijn verhoogd, LDL is 2,0

7. LDL 1,9, te accepteren?

6. ASAT en ALAT zijn genormaliseerd na inname 

2. Atorvastatine is verhoogd naar 1x80mg. LDL: 2,5



Casus Patiënte B. bloeddruk beleid

• Medicatie: Lisinopril 1x5mg. Metoprolol 1x200mg
• Bloeddruk: RR 145/90mm HG, pols: 50 slagen/min

En nu?

• Medicatie: onder Lisinopril 1x10mg, Metoprolol 
1x100mg, HCT 1x12,5mg

• Bloeddruk: 138/80 mmHG, pols 65 slagen/min



Leefstijl patiënte Braafheid

• Roken: is gaan minderen. En nu?

• Afvallen: Is weer 3kg aangekomen sinds de opname. 
En nu?

• Patiënte kan terug naar de huisarts, indien patiënt op 
ROHA- CVRM lijst staat.



Communicatie tweede en eerste lijn:

• Bij ontslag op afdeling: Folder zorg na hartinfarct poli/ 
post ACS-poli meegeven.

• Folder staat verwijsbeleid in naar eerste lijn.
• Eerste contact patiënt, benoemen termijn terug verwijzen 

naar de huisarts.
• Met elkaar meelopen op de poli/ huisartsen praktijk.
• Onderwijs OLVG/ en FTO.

De verpleegkundig specialist van de post- ACS poli, is het eerste halfjaar het aanspreekpunt voor vragen. 



Deel 4

• Nancy Colman
– Terug van 2de lijn naar  1ste lijn
– Contact



RTA

1 Myocardinfarct : afspraken tussen cardiologen en 
huisartsen

1.1 Aanbevelingen huisartsenpraktijk: acute fase 
1.2 Informatieoverdracht van huisarts naar specialist in 
acute fase
1.3 Informatieoverdracht van specialist (en ACS) naar 
huisarts in subacute fase



Voorwaarden terugverwijzing naar eerste lijn
na 6 maanden

• Huisarts met mogelijkheid voor CVRM
• Patiënt met:

• Minstens redelijke linker ventrikelfunctie
• Geen rest ischemie 
• Geen matig/ernstig kleplijden
• Geen VF/VT > 24 uur post infarct doorgemaakt
• Geaccepteerde stabiele instelling secundaire preventie



Terugverwijzing naar eerste lijn na 1 jaar

• Huisartsen die geen CVRM contract hebben

• Actuele lijst ROHA



Van 2de naar 1ste lijn

‘Warme’ overdracht: 
- Brief aan patient mee
• Ontslagbrief 

– Retour huisarts voor CVRM
– Antistolling welke/duur
– Laatste bloeddruk
– Hartrevalidatie wel/niet
– Laatste LDL plus statine historie



Van 2de naar 1ste lijn

Cultuurverandering bij:
- Cardiologen
- Huisartsen
- Patienten



Na ontslag

Nancy Colman 
aanspreek-
punt voor 
huisarts

Huisarts roept 
patiënt na 6-8 
weken op

Huisarts 
verwijst patiënt 
terug bij 
klachten naar 
OLVG



Indicaties voor terugverwijzing naar 
of consultatie van tweede lijn 

• Bij het opnieuw optreden van klachten.
• Direct naar EHH met ambulance bij:

– AP klachten die niet binnen 15 minuten afnemen 
(na rust / nitraten).

– Verdenking op acuut coronair syndroom



Indicaties voor overleg

• Overleg met de cardioloog over de urgentie van 
verwijzing in geval van:
– AP ondanks combinatiebehandeling met twee 

middelen.
– Aanwijzingen voor hartfalen of ritmestoornissen.
– Niet behalen van einddoelen wat betreft 

bloeddruk en LDL (dan verwijzen naar internist-
vasculair geneeskundige).



Indicatie voor consultatie

Consultatie specialist
• Bijvoorbeeld

– korte vragen over de logistiek van verwijzing 
(op welke termijn / doet de huisarts eerst nog 
onderzoek), 

– advies bij wisselen medicatie bij intolerantie
– niet bereiken van de streefwaarden. 



Samenwerking in Amsterdam

• 3 ziekenhuizen met ieder 1 contactcardioloog die de 
verbinding tussen de eerste- en de tweede lijn 
vormt.



Contactcardioloog

• Transmurale APP
• Caresharing
• Beveiligde email
• Praktijkbezoeken
• Expertmeeting



App



App



Caresharing Collab



Beveiligde email



Goed verbonden of buiten bereik?


