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Beste allen, POH’s , huisartsen 
 
In deze onzekere tijd is het lastig werken. Het is moeilijk om de ketenzorg patiënten weg te houden 
van hetgeen we altijd zo hoog in het vaandel hebben staan; stabiele controle en minimaliseren van 
het hartvaat en DM risico op complicaties.  
Aanvankelijk waren we allen zeer druk met het aanpassen aan deze bizarre medische corona situatie, 
en druk met enkele ernstig zieke patiënten en hun families, en tevens met de angst zelf niks op te 
lopen. Ook leek het korter te duren, dus “simpel” enige uitstel voor alle ketenzorg patiënten leek 
mogelijk.  
Nu het langer duurt, en het advies vanuit DIHAG en HONK ook met name controle zonder fysiek 
contact is, zullen we moeten ordenen wie we nu fysiek zien, wie telefonisch en indien iemand later 
aan de beurt is, op welke termijn dan? Want het is onmogelijk, om na de opstart iedere controle in te 
halen! 
 
Lees de documenten: 
Richtlijn DIHAG en van Marc Huls: zie de indeling in groepen 1 t/m 4 bij de DM patiënten.  
Richtlijn COVID van zorggroep HONK, over alle keten patiëntengroepen. Zoals in het CVRM/DM 
gedeelte 1.3.3: 

• zoveel mogelijk aansturen op tensiemetingen thuis (meter aanschaffen / uitlenen),  uitslag 
door laten bellen /mailen 

• glucosemetingen thuis laten uitvoeren 

• bloedonderzoek uit te stellen, maar hoe lang kan dit uitgesteld? Hangt af van de eGFR:  
o laag, en recent ook gedaald: dan op korte termijn herhalen. 
o normaal en stabiel: dan kan controle langer uitgesteld worden. 
o bij afwijkende waarden bij voorlaatste controle en/of recent medicatie toegevoegd 

(ACE-/AT2antag / HCT) controle lab niet te lang uitstellen (eGFR, K, Na en de recente 
afwijkende waarden)  

o Als het alleen om het LDL gaat: dit nu niet controleren (uitstellen), natuurlijk statine 
continueren. 

 
Voor het overzicht kun je je patiënten in 2 groepen indelen: 
1. Noodzakelijke controles nu als consult op je POH-spreekuur, in overleg met of samen met HA of 

telefonisch / beeldbellen. 
2. Na de opstart van werkelijke consulten: Wie controleren we het eerst, en wie later? Oftewel: 

voor wie plannen we een afspraak na een uitstel van 1, 2, 3 of 5 maanden?  
 
Dit advies is bedoeld om richting te geven aan de controle-planning en inhoud, het kan niet gelden 
als vervanging van je eigen kennis ten aanzien van de patiënten en de klachten waarmee ze bellen!  
Het blijft werk op maat; we willen natuurlijk geen risico lopen op onnodig gezondheidsrisico / schade 
bij de patiënt. 
 
1. Noodzakelijke controles nu 
Consult op POH-spreekuur, in overleg met of samen met HA of telefonisch (mogelijk beeldbellen). 

 
a: Bekende CVRM/DM patiënt die belt met klachten op cardiovasculair gebied:  
controle metingen zijn vereist (pols, tensie, glucose, pulmones)  
 
b: Bekende CVRM/DM patiënt die je al had ingepland (vóórdat de corona-crisis uitbrak), vanwege: 

• wijziging medicatie (ACE- of AT2 of thiazidediureticum toegevoegd? → co tensie en lab 

• veranderde labwaarden, (nierfunctie)      → verdere daling? Herstel? 

• anderszins instabiliteit: recent AF, oedeem, angina pectoris → gestabiliseerd? Medicatie 
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Deze controle zal zeker moeten plaatsvinden, zo mogelijk met eigen metingen van de patiënt 
telefonisch. Overweeg wanneer het lab onderzoek uiterlijk moet plaatsvinden, ook om veilig 
medicatie verder te kunnen voorschrijven, nierfunctie te volgen en cardiovasculaire instabiliteit op 
herstel en therapietrouw en medicatie-effect te controleren.  
 
c: Patiënt die nu (zeer recent) een nieuw HVZ heeft doorgemaakt  (PAV, TIA , AP, myocardinfarct, 
PCI/stent gekregen)  en  nog NIET in de ketenzorg zat, of in te lichte risico groep was ingedeeld en nu 
strikter behandeld moet worden: 

• of is ingestuurd via avond/nachtdienst en via 2e lijn bekend CVE 

• of via poli nieuwe cardiovasculiare diagnose gesteld  

• via eigen huisartsenconsult geconstateerd CVE 
 
Deze bel je na thuiskomst actief op, navragen huidige situatie, medicatie, CVRM anamnese compleet, 
indelen in risico-categorie naar feiten uit dossier (LO, lab) medicatie uitleg en therapietrouw, evt. 
verwijzing diëtiste. (Gewoon wat je anders doet bij deze patiënt, maar dan zonder LO) toelichting 
wanneer patiënt contact op moet nemen. 
 
2. Bij de start van reguliere / werkelijke (telefonische) consulten:  
Wie controleren we het eerst, wie later? Oftewel: bij wie plannen we een afspraak na een uitstel van 
1, 2, 3 of 5 maanden? Toch telefonisch houden? 
Werkwijze is volgens de nieuwste risico-indeling  van de NHG standaard CVRM 2019, zie tabel 1. 
onderaan, waarbij patiënten op basis van risico categorie worden ingedeeld en opgeroepen.  
 
ALS EERSTE VOORRANG: 
De zeer hoog risico groep (rood) wordt met voorrang gecontroleerd, zo kort mogelijk uitstellen. En 
nadruk op de patiënt < 70 jaar uit deze groep.  
Deze selectie kan via Portavita Analytics worden gedaan (preset half mei beschikbaar) mits patiënten 
onder de nieuwe risico categorieën ook zijn ingedeeld. 

• Eerder vastgestelde HVZ (in de oude indeling: de secundaire preventie-groep) 

• DM met orgaanschade of met belangrijke risicofactor 

• Ernstige chronische nierschade 
Lab volgens protocol Honk bij CNS:  

• eGFR < 45, overweeg lab WEL, tenzij niet nodig bevonden (langere tijd stabiel, en geen 
recente medicatie verandering)  

• eGFR tussen 45 en 60 : lab (nog) niet nodig, tenzij wel redenen (recente daling eGFR 
doorgemaakt, recent medicatie verandering gehad (ACE-Diureticum,AT2 antag, HCT) 

 
Later kan plaatsvinden:  Score > 10% (in de oude indeling: primaire preventie)  
 
LATER:  
De hoog risico groep (oranje) kan later gecontroleerd worden, daarbij dan weer voorrang voor 
patiënten met hoog risico, die recent nog te ver boven de tensie-streefwaarde zaten (zou mijn 
suggestie nu zijn) na thuismetingen. Dit geldt zowel voor de <70 groep als de >70 groep, kwetsbaar of 
niet kwetsbaar.  
Indien al jaren stabiel met tensie waarden, lab waarden op streefniveau met stabiele medicatie: kan 
wellicht zelfs half jaar opgeschoven worden. 
 
LAATST: 
En de matig tot laag verhoogd risico groep (groen) kan nadien (nog) langer uitgesteld worden. 
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---------------------------------- 
Wat kun je als POH doen in de tussentijd met dossiers, administratieve taken, etc?  
 
Al je CVRM/DM patiënten indelen in de nieuwe risico categorie: zeer hoog risico, hoog risico of laag 
tot matig risico.  
Deze vind je onder het tabblad Risicocategorie bij een Tussentijdse controle en/of Jaarcontrole. 
 

 
------------------------------------ 
 
 
Hopelijk is het duidelijk. 
Groet, Joukje van Merkestein 
Kaderhuisarts CVRM 
 
 


