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Hartfalen Coordinate 
 
Hartfalen 

Hartfalen is in Coordinate zowel een apart programma/tabblad (zoals COPD, Astma, Diabetes en 
CVRM, HVZ een apart tabblad in het patiëntdossier), maar daarnaast ook een aanvullende module 
binnen het  programma CVRM. Deze module bestaat uit aanvullende vragen in verschillende 
onderdelen van het consult. 
Net als bij Atriumfibrilleren, is het advies om verslag en consultregistratie te doen binnen het 
programma HVZ/ VVR en het programma Hartfalen te activeren voor de declaratie middels Finance. 
Hieronder worden beide stappen toegelicht.  
 
ICPC K77 handmatig toevoegen 
Het zorgprogramma HF kan geactiveerd worden indien de patiënt de juiste episode K77, K77.01 
of K77.02 in Coordinate heeft. Net als bij AF, moet deze handmatig worden toegevoegd omdat 
OZIS dit ICPC niet ondersteunt. 

• Ga naar de Probleemlijst/episodes, kies het + teken en kies ICPC-code K77. Kies Bewaren. 
Daarna zal K77 onder dat blok te zien zijn.  

 

Stap 1. Activeren submodule hartfalen voor registratie binnen het programma  HVZ en VVR 
De submodule hartfalen is een aparte module die (door Philips/VitalHealth) aan of uitgezet kan 
worden per praktijk. Binnen de zorggroep is deze optie voor alle praktijken Aan gezet.   
 
1. Ga binnen het HVZ/ VVR consult naar het tabblad Anamnese.  
2. Zet een vinkje bij Hartfalen.  

Zodra Hartfalen is aangevinkt opent onderstaand scherm met de vraag of de huisarts 
hoofdbehandelaar is .   

3. Kies Ja. 
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De aanvullende velden/vragen die vervolgens binnen het consult getoond worden zijn: 
 
Tabblad: Anamnese 
• Hoeveel ziekenhuis opnames heb je vanwege een acute hartfalen gehad in afgelopen jaar? 
 
Tabblad: Vitale parameters 
• ECG (met datum en tekstveld voor de samenvatting indien ja) 
o Bij een Afwijkend ECG, komt een keuze scherm in beeld met ECG 

types (zie print screen hiernaast).  
• Echo (met datum en tekstveld voor de samenvatting indien ja) 
  
Tabblad: Voorlichting en behandelplan 
• Diagnose hartfalen (HF-REF, HF-PEF of combinatie) 

• Ernst hartfalen (NYHA classificatie I t/m IV)) 
• Zoutbeperking 
• Vochtbeperking 
• Voorlichting voor mantelzorgers 

 
 

Stap 2. Hartfalen als apart programma/tabblad includeren 
Het hartfalen programma in Coordinate vormt een apart tabblad, net als de programma’s COPD, 
Astma, CVRM, Diabetes en GLI. Bij het selecteren van dit tabblad opent deze zich vervolgens echter 
inFrame in Engage. Dat wil zeggen dat er een pop-up verschijnt van Engage die over het 
patiëntdossier in Coordinate valt (zie printscreen hieronder). Het hartfalen programma is hiermee 
een uitzondering op de overige programma’s. Hier hoef je verder niet in te werken. 
Zodra het zorgprogramma Hartfalen met ketenzorg-icoon als tabblad is toegevoegd aan deze 
patiënt, zal deze automatisch gedeclareerd worden als HF ketenzorg.  
 

Inclusie zorgprogramma Hartfalen 

• Kies via Zorgprogramma beheer -> Includeer zorgprogramma voor het zorgprogramma 
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Hartfalen. 

• Geef aan dat de episode K77 aanwezig is in Coordinate (zie bovenaan: handmatig 
toevoegen), dat de patiënt deelneemt aan ketenzorg, en wie de hoofdbehandelaar is.  

• Klik vervolgens op Includeren. 

 
 
Hierna wordt het zorgprogramma/tabblad Hartfalen geactiveerd en toegevoegd aan het dossier  van de 
patiënt. 

 

 

Binnen dit tabblad hoeft niet geregistreerd te worden Zodra dit tabblad met het ketenzorg icoon in 
beeld is, zal deze patiënt als ketenzorg patiënt voor HF staan aangemeld en gedeclareerd worden. 
Indien je hier op klikt, zal het programma inframe in Engage openen. 


