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1. INLEIDING 
 

 
In Nederland zijn hart- en vaatziekten (HVZ) de belangrijkste oorzaak van sterfte bij vrouwen 
en de tweede oorzaak bij mannen. In 2008 stierven er ruim 40.000 Nederlanders aan HVZ. Dit is 
30% van alle sterfte. Risicofactoren voor het ontstaan van HVZ komen veelvuldig voor. Van de 
Nederlandse bevolking van 35 tot 70 jaar heeft ongeveer een kwart een verhoogd 
cholesterolgehalte (> 6,5 mmol/l), en de helft een verhoogde bloeddruk (>  140/90 mmHg). Eén 
op de vier Nederlanders van 15 jaar en ouder rookt, en bijna de helft (45%) van de Nederlanders 
boven de 20 jaar heeft overgewicht. Beïnvloeding van deze risicofactoren kan de cardiovasculaire 

sterfte en morbiditeit aanzienlijk doen verminderen. Cardiovasculair risico management heeft tot 
doel het verminderen van het risico op ziekten veroorzaakt door atherosclerotische  processen 
zoals myocardinfarct, angina pectoris, herseninfarct, ‘transient ischaemic attack’ (TIA), aneurysma 
aortae en perifeer arterieel vaatlijden.  
Patiënten met doorgemaakte HVZ, Diabetes Mellitus en Inflammatoire reumatische aandoeningen 
zoals reumatoïde arthritis hebben een duidelijk verhoogd risico van progressie van de ziekte en 

nieuwe manifestaties van HVZ.  
 

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is de diagnostiek, behandeling en follow-up van 
risicofactoren voor HVZ bij patiënten met een verhoogd risico van eerste of nieuwe manifestaties 
van HVZ. Preventie van HVZ vergt, bij die patiënten die daarvoor in aanmerking komen, een 
integrale aanpak van alle risicofactoren.  
 

Met HVZ worden door atherotrombotische processen veroorzaakte hart- en vaatziekten met 
klinische manifestatie bedoeld. 
 
Klinische manifestaties zijn m.n.: 
- Myocard infarct; 
- Angina pectoris; 
- Herseninfarct; 

- TIA; 
- Aneurysma aorta; 
- Perifeer arterieel lijden (o.a. claudicatio intermittens). 
  
Cardiovasculair risicomanagement is een onderwerp dat zich goed leent voor het overdragen van 

taken naar andere praktijkmedewerkers1. Veel onderdelen kunnen protocollair worden uitgevoerd. 

Verder is het een tijdsintensief onderwerp en om het goed uit te voeren moet veel tijd worden 
besteed aan voorlichting, educatie en het begeleiden van interventies.  
De veranderende eisen aan het zorgproces, de toenemende vraag naar deze zorg door de 
vergrijzing,  de wens te komen tot substitutie van zorg van 2e naar 1e lijn en het groeiend tekort 
aan huisartsen maken dat deze vaak te weinig tijd hebben om de zorg optimaal uit te voeren. Er 
zal dus ook steeds meer een noodzaak ontstaan om taken over te dragen aan andere 
praktijkmedewerkers. 

 
Huisartsen hebben, mede door het continue en integrale karakter van de huisartsgeneeskunde, van 
oudsher een belangrijke rol bij de beïnvloeding van deze risicofactoren. Huisartsen doen dit, samen 
met hun praktijkmedewerkers, al jaren: hypertensie en hypercholesterolaemie opsporen en 
behandelen, mensen stimuleren te stoppen met roken en af te vallen, adviezen om gezond te eten 
en te bewegen etc. CVRM behoort dan ook bij uitstek tot de huisartsgeneeskunde. De NHG-
standaard/CBO richtlijn cardiovasculair risicomanagement en de zorgstandaard vasculair 

risicomanagement geven respectievelijk aan hoe deze zorg er inhoudelijk uit dient te zien en hoe 
deze georganiseerd dient te worden. 

 
Voor cardiovasculair risicomanagement komt een grote groep patiënten in aanmerking: het betreft 
naar schatting 23% van de huisartsenpopulatie. Structurele organisatie van deze zorg vergt 
daarom een goede voorbereiding en planning. De ene huisartsenpraktijk zal hierin reeds verder en 

beter voorbereid zijn dan de ander. Door een duidelijke taakverdeling kan er efficiënter met de 
middelen en met de mankracht worden omgegaan. Hierdoor kan er een transparante zorg op maat 

                                                 
1 Met praktijkmedewerkers worden assistentes, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen bedoeld. 
 



 

Protocol CVRM 2012 © THOON  Pagina 3 van 63 

 

worden geleverd. Dit kan het beste door de patiënten op te sporen, te behandelen en te begeleiden 
via een categoraal CVRM-spreekuur. 

 

Dit protocol is bedoeld als medisch inhoudelijk protocol en als een praktische leidraad voor alle 
partijen waarin het gehele spreekuur van uitvoering, educatie, voorlichting, follow-up is uitgewerkt. 
Het protocol moet procedureel aangepast worden aan de specifieke omstandigheden van de 
huisartsenpraktijk. Zie voor suggesties de praktijkwijzer van de NHG en de Zorgstandaard 
Vasculair Risicomanagement van het platform Vitale Vaten. Het protocol richt zich niet op de 
actieve en systematische opsporing of screening van risicofactoren in de algemene bevolking. 
Hiervoor kan de NHG-standaard ‘Het Preventieconsult’ gebruikt worden. Dit protocol zal alleen 

digitaal geüpdate worden.  
 
De cardiovasculaire zorg voor diabetespatiënten valt buiten dit protocol omdat deze op een aparte 
wijze is georganiseerd. 
 
Het beleid bij de volgende afwijkingen, aandoeningen of groepen patiënten valt eveneens 
buiten het bestek van dit protocol richtlijn: 
- familiaire hypercholesterolemie; 

- hypertriglyceridemie (> 10 mmol/l); 

- specifieke aandoeningen, zoals nierziekten, als oorzaak van verhoogde bloeddruk; 

- specifieke interventies bij patiënten met HVZ; 

- patiënten met diabetes mellitus (DM) (voor deze groep is een apart protocol waarin CVRM voor 

deze patiënten groep zit verwerkt); 

- patiënten met chronische nierschade; 
- zwangerschapsdiabetes of –hypertensie. 
 
De commissie heeft onderzocht of er gevalideerde meetinstrumenten zijn om het voedingspatroon 
te beoordelen. Deze zijn echter nog in ontwikkeling en in dit stadium nog niet bruikbaar. Derhalve 
is besloten om deze nog niet op te nemen in dit protocol. Dit geldt ook voor meetinstrumenten met 
betrekking tot gezond bewegen.  

 
Disclaimer 
Dit protocol is een document met praktische aanbevelingen ter ondersteuning van 
zorgprofessionals aangesloten bij de zorggroep van THOON voor CVRM zorg, gericht op het 
verbeteren van de kwaliteit van aangeboden zorg en het implementatieproces in praktijken, 
berustend op NHG-standaarden, de Zorgstandaard van het platform Vitale Vaten, aangevuld met 

kennis en praktische ervaringen van zorgprofessionals in de regio Twente. Het protocol richt zich 
op genoemde zorgprofessionals en bevat geen rechtstreeks voor de patiënt van belang zijnde 
veiligheidsnormen, waar deze laatste rechten aan zou kunnen ontlenen. 
Het protocol is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld in opdracht en ten behoeve 
van THOON BV, door een werkgroep waarvan de leden zijn geselecteerd en benoemd door THOON 
BV. Niettemin aanvaardt THOON BV geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in het protocol 
en/of schade die daaruit of uit het gebruik van het protocol voortvloeit. 

Alle gebruikers van dit protocol moeten zich realiseren dat het geen dwingende voorschriften 
bevat. Een protocol bevat expliciete, zoveel mogelijk op evidence en standaarden gebaseerde 
aanbevelingen en inzichten waaraan zorgverleners zouden moeten voldoen om kwalitatief optimale 
zorg te kunnen verlenen. Aangezien deze aanbevelingen hoofdzakelijk zijn gericht op de 
“gemiddelde patiënt” en de praktijk complexer kan zijn dan in dit protocol is aangegeven, kunnen 
zorgverleners in individuele gevallen zo nodig afwijken van de aanbevelingen in dit protocol opdat 
aan individuele behoeften tegemoet kan worden gekomen. 
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2. DOEL VAN HET PROTOCOL 
 

 

 
Doelstelling van dit protocol: 
In de praktijken zijn, naast de huisartsen, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners, 
verpleegkundigen en doktersassistentes betrokken bij de organisatie, de diagnostiek en de controle 
van patiënten met een verhoogd cardiovasculair risico. 
Er is behoefte aan schriftelijke vastlegging van afspraken en procedures waarbij duidelijk is dat 

deze protocol nooit alle mogelijke vragen in dit kader kan beantwoorden. In twijfelgevallen zal 
altijd overleg met de behandelende huisarts moeten worden gevoerd.  
 
1. Zorginhoudelijk 
- Het vroegtijdig signaleren van patiënten met een verhoogd CVR. 
- Het adequaat monitoren van de patiënt, teneinde preventief te kunnen interveniëren en via een 

gestructureerd zorgaanbod het risico op een cardiovasculair eventueel reduceren. 
- Het motiveren van patiënten tot het zelfstandig aanpakken van risicofactoren (eventueel met 

begeleiding) door self-management. 

- Meer aandacht voor educatie en preventie, teneinde het ontstaan en de ontwikkeling van de 
HVZ en/of complicaties te voorkomen, te vertragen en te verminderen. 

 
2. Organisatorisch 

- Uniformiteit in werken en registreren bevorderen. 
- De communicatie tussen de verschillende disciplines te verbeteren.  
- Het adequaat registreren van gegevens op de aggregatieniveaus: patiënt, praktijk en 

zorggroep. 
- De taakverdeling te verhelderen zodat de verschillende deelnemers op de hoogte zijn van 

elkaars werkwijze, mogelijkheden en verantwoordelijkheden. 
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3. HET ZORGPROCES 
 

 
 
Het zorgproces voor CVRM bestaat uit de volgende fasen: 
 
 De voorbereidende fase: 
1. Inventariseren:  binnen de praktijkvoering wordt bekeken wat er voor nodig is om een 

CVRM-spreekuur op te zetten en te onderhouden. 
2. Identificeren:  doelgroepen worden via het HIS en/of via patiëntencontact opgespoord. 

3. Selecteren:  patiënten worden na opsporing beoordeeld op geschiktheid voor deelname. 
4. Markeren:   geselecteerde patiënten worden in het HIS ‘geoormerkt’. 
5. Informeren en uitnodigen:  patiënten worden geïnformeerd over de reden van selectie, het doel 

van CVRM en tevens uitgenodigd voor deelname. 
 
De voorbereidende fase vergt vaak veel tijd en een structurele aanpak. THOON kan in deze fase 

ondersteuning bieden zoals beschreven in het betreffende hoofdstuk.  
 

 De uitvoerende fase: 
1. Registreren (risicoprofiel opstellen en risico schatten). 
2. Behandelen en adviseren; individueel behandelplan opstellen en starten. 
3. Vervolgen. 
 

De doelgroepen voor CVRM worden uitgenodigd voor een spreekuurcontact waarin het risicoprofiel 
wordt vastgelegd. Aan de hand van dit risicoprofiel wordt bepaald of het risico op HVZ is verhoogd 
en of ze in aanmerking komen voor de zorg conform dit protocol.  
 
Het vaststellen van het beleid vindt plaats in samenspraak met de patiënt, met inachtneming van:  
- de hoogte van het risico van HVZ; 
- de specifieke omstandigheden van de patiënt;  

- erkenning van diens eigen verantwoordelijkheid. 
Het is van belang een goed gemotiveerde keuze van interventie te maken, omdat het gewenste 
effect van de behandeling alleen bij langdurige therapietrouw haalbaar is. 
 
Na het vaststellen van het beleid wordt een vervolgafspraak aangeboden waarvan de frequentie en 

de interval afhangt van:  

- de keuze van interventie; 
- de mogelijkheden binnen de praktijk; 
- de compliance van de patiënt. 
 
Ook daarna worden de patiënten verder vervolgd (met een minimum van 1x per jaar) waarbij  
- Interventies en resultaat worden besproken: 

o Inventarisatie gemaakte leefstijlafspraken 
 doelen gehaald; 
 stimulerende e/o belemmerende factoren; 

 motivatie voor nieuwe doelen. 
o Leefstijlinterventie eventueel (opnieuw) wordt aangeboden 
o Medicatie  

 Werking/bijwerkingen  
 Therapietrouw 
 Motivatie en noodzaak voor aanpassing 

- Het risicoprofiel wordt geactualiseerd. 

- Een vervolgafspraak wordt gemaakt. 
 
Het schematische beloop van dit zorgproces wordt weergegeven in figuur 1 ‘stroomschema CVRM’. 
Aan de hand van deze figuur worden de verschillende stappen en acties uitgesplitst weergeven. 
Aangezien de organisatie van het CVRM spreekuur per praktijk grote verschillen kan vertonen 
worden telkens de randvoorwaarden aangegeven, waarbij deze voor de eigen praktijksituatie 
kunnen worden ingevuld. Op deze wijze functioneert deze protocol als een uniform protocol waarin 

de randvoorwaarden als raamwerk fungeren en de details op maat kunnen worden ingevuld.  
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Figuur 1: stroomschema CVRM 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Protocol CVRM 2012 © THOON  Pagina 7 van 63 

 

  

 
 

4. PRAKTIJKVOERING EN RANDVOORWAARDEN 
 

 
 

CVRM-zorg in de huisartsenpraktijk volgens de richtlijnen van dit protocol is alleen mogelijk als aan 
de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
- motivatie medewerkers; 
- protocollaire opzet van de zorg; 
- een praktisch functionerend registratie-, afspraak- en oproepsysteem; 
- structurele samenwerking binnen de huisartsenpraktijk; 

- communicatie en afstemming van de zorg met andere relevante hulpverleners;  
- facilitaire mogelijkheden (zoals voldoende tijd en ruimte beschikbaar, voorlichtingsmateriaal, 

adequaat meetinstrumentarium); 
- scholing en deskundigheidsbevordering: (basis)kennis over CVRM;  
- adequaat en uniform registreren van meetwaarden en ICPC codes in het HIS; 
- adequate en structurele financiering; 
- periodieke evaluatie en feedback van bovengenoemde aspecten. 
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5. TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
 

 
 
Uitgangspunt bij de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende hulpverleners is dat 
iedereen zijn eigen professionele verantwoordelijkheid heeft gebaseerd op de vereiste kennis en 
vaardigheden zonder echter daarbij de grenzen van het eigen kunnen en kennen uit het oog te 
verliezen. 
 
 Taken praktijkteam CVRM: 

De huisarts: 
o Participeert in de behandeling samen met de praktijkmedewerker, diëtist, fysiotherapeut, 

medische specialisten of andere werkers in cardiovasculaire zorg. 
o Is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het CVRM protocol in zijn praktijk. 
o Is eindverantwoordelijk voor de zorg aan de CVRM patiënt onder behandeling in zijn 

praktijk.  

o Heeft een voorwaarde scheppende en controlerende functie, en zorgt dat binnen de praktijk de 
kennis en vaardigheden op het gebied van CVRM op deskundig niveau blijft. 

o Beoordeelt samen met de POH aan de hand van de anamnese en de uitslagen van alle 
onderzoeken het risicoprofiel en maakt een cardiovasculaire risico-inschatting.  

o Draagt er zorg voor dat het resultaat hiervan wordt meegedeeld aan de patiënt of door hemzelf 
of door de POH. 

o Bepaalt na de risico-inschatting of de patiënt in aanmerking komt voor cardiovasculair 

risicomanagement  
o Bespreekt samen met de praktijkmedewerker de behandelbare risicofactoren en maakt een 

plan van aanpak. 
o Bepaalt de medicatie en/of medicatiewijziging. 
o Verwijst de patiënt indien nodig naar de specialist. 
o Ziet de patiënten die medicamenteus behandeld worden in ieder geval minstens 1 keer per 

jaar. 

o Beoordeelt (eventueel samen met de praktijkmedewerker) van alle patiënten die deelnemen 
aan het protocol, jaarlijks het risicoprofiel. 

o Houdt supervisie over het beleid t.a.v. het cardiovasculair management inclusief het 
medicatiebeleid door middel van afgesproken overlegmomenten. 

 

De Praktijkondersteuner: 

o Participeert in de behandeling samen met HA, andere praktijkmedewerkers, diëtiste, 
fysiotherapeut of andere hulpverleners in cardiovasculaire zorg.  

o Verzamelt de benodigde gegevens uit de anamnese en de uitslagen van alle onderzoeken voor 
het opstellen van een risicoprofiel, beoordeelt deze en maakt een cardiovasculaire risico-
inschatting. Dit wordt samen met de huisarts gedaan of met de huisarts besproken. 

o Stelt in overleg met huisarts en patiënt een plan van aanpak op. 
o Stelt samen met de patiënt een stappenplan op. 

o Verzorgt de periodieke controles van CVRM patiënten. 
o Verstrekt aan de patiënt voorlichting en informatie wat betreft CVRM, de daarbij behorende 

leefregels en beantwoordt vragen binnen haar kennisniveau.  
o Verwijst, in overleg met de huisarts, indien nodig naar andere disciplines. 
o Overlegt met de huisarts de patiënten die HVZ-verdachte klachten hebben. 
o Verwijst in overleg met de huisarts, patiënten die moeite hebben met naleving van een 

gezonde leefwijze eventueel door voor intensieve leefstijlinterventie.  

o Bespreekt patiënten die moeite hebben met naleving van het innemen van medicatie, of 
eventuele andere complexe situaties met de huisarts en verwijst ze eventueel door. 

o Verstrekt aan de patiënt informatiebrochures. 
o Maakt vervolgafspraken en controleert op follow-up. 
o Verwijst patiënten op z’n minst één keer per jaar naar het laboratorium en zorgt voor 

verwijzing naar de jaarcontrole voor update/vervolg van het risicoprofiel. 

o Overlegt met de HA met betrekking tot medicatie bij aanvang en/of wijziging van deze 
medicatie. 

o Participeert eventueel in multidisciplinaire overlegorganen die gerelateerd zijn aan CVRM en 
o rapporteert de bevindingen terug naar de HA. 
o Informeert de HA over de toestand van de patiënt en zorgt dat de HA op de hoogte is van de 

noodzaak tot eventueel doorverwijzen. 
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o Levert de follow up m.b.t. het behandelplan en evalueert dit met de betreffende huisarts na het 
consult. 

 

Doktersassistente: 
o Participeert in de behandeling samen met HA, andere praktijkmedewerkers, diëtiste, 

fysiotherapeut of andere hulpverleners in cardiovasculaire zorg.  
o Verzamelt de benodigde gegevens uit de anamnese en de uitslagen van alle onderzoeken voor 

het opstellen van een risicoprofiel, beoordeelt deze en maakt een cardiovasculaire risico-
inschatting. Dit wordt samen met de huisarts gedaan of met de huisarts besproken. 

o Stelt in overleg met huisarts en patiënt een plan van aanpak op. 

o Stelt samen met de patiënt een zorgplan op 
o Verzorgt de periodieke controles van CVRM patiënten. 
o Verstrekt aan de patiënt voorlichting en informatie wat betreft CVRM, de daarbij behorende 

leefregels en beantwoordt vragen binnen haar kennisniveau.  
o Verwijst, in overleg met de huisarts, indien nodig naar andere disciplines 
o Overlegt met de huisarts de patiënten die HVZ-verdachte klachten hebben. 
o Verwijst in overleg met de huisarts, patiënten die moeite hebben met naleving van een 

gezonde leefwijze eventueel door voor intensieve leefstijlinterventie.  
o Bespreekt patiënten die moeite hebben met naleving van het innemen van medicatie, of 

eventuele andere complexe situaties met de huisarts en verwijst ze eventueel door. 
o Verstrekt aan de patiënt informatiebrochures. 
o Maakt vervolgafspraken en controleert op follow-up. 
o Verwijst patiënten op z’n minst één keer per jaar naar het laboratorium en zorgt voor 

verwijzing naar de jaarcontrole voor update/vervolg van het risicoprofiel 
o Overlegt met de HA met betrekking tot medicatie bij aanvang en/of wijziging van deze 

medicatie. 
o Participeert eventueel in multidisciplinaire overlegorganen die gerelateerd zijn aan CVRM en 
o rapporteert de bevindingen terug naar de HA. 
o Informeert de huisarts bij bijzonderheden, ook indien deze niet CVR gerelateerd zijn, over de 

toestand van de patiënt.  

o Levert de follow-up m.b.t. het behandelplan en evalueert dit met de betreffende huisarts na 
het consult. 
 

Ondanks een sterke overeenkomst in de hierboven genoemde taakomschrijving tussen de 
praktijkondersteuners en de doktersassistentes kan het zijn dat ze in de praktische uitvoering zeer 
verschillende taken hebben. Doktersassistentes zijn het eerste aanspreekpunt en hebben een 
ondersteunende rol in het CVRM.  

Dit houdt in: het uitvoeren van metingen zoals een bloeddruk of bloedglucose en het agendabeheer 
(maken van afspraken). Ook wordt de verwerking van uitslagen van laboratoriumonderzoek, 
specialisten en andere disciplines, en informatieverstrekking door de assistentes gedaan. 
Tevens heeft de assistente een informerende rol naar patiënten. Zij kunnen patiënten die binnen 
de doelgroep vallen informeren en een afspraak maken als de patiënt geïnteresseerd is.  
 

Inclusiecriteria: 
Tot de doelgroepen behoren: 
- Patiënten die een hart- en vaatziekte hebben doorgemaakt en die hiervoor niet meer onder 

controle zijn in de 2e lijn. 
- Patiënten bekend met chronische inflammatoire reumatische aandoeningen zoals: reumatoïde 

arthritis, Morbus Bechterew, e/o arthritis psoriatica. 
- Patiënten met één of meer van de volgende risicofactoren: 

o Systolische Bloeddruk ≥140 Hg; 
o Totaal Cholesterol ≥ 6,5 mmol/l; 
o Roken: ≥ 50 jaar; 
o Positieve familieanamnese voor hart- en vaatziekten gedefinieerd als een vader, 

moeder, broer of zus die voor het 65ste levensjaar: een cardiovasculair event heeft 
doorgemaakt; 

o chronische nierschade (< 65 jaar: eGFR < 60 ml/min/1,73m2, ≥ 65 jaar: eGFR < 45 

ml/min/1,73m2, en/of (micro)albuminurie). 

- Postmenopauzale vrouwen met complicaties tijdens de zwangerschap (hypertensie, DM of 

(pre)eclampsie); 

- Patiënten die al onder behandeling zijn voor  
o Hypertensie 
o Hypercholesterolaemie 
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- Bij onderstaande patiënten is de commissie van mening dat een risicoprofiel vast gelegd moet 

worden. Dit zijn patiënten die behoren tot de doelgroep zoals bovengenoemd en/of in geval 

van: 
o BMI ≥30 en middelomtrek > 102 bij mannen; en > 88 bij vrouwen;  
o Gestoorde glucose tolerantie Glucose nuchter >6.1 mmol/l en < 6.9mmoll/l (2x veneus 

gemeten); 
o Erectiele dysfunctie; 
o Linkerventrikelhypertrofie (echografisch aangetoond). 

- Bij ongerustheid over het bestaan van risicofactoren en/of hart- en vaatziekten bij patiënt of 

andere hulpverleners. 
 
Exclusiecriteria: 
Er zijn geen harde exclusiecriteria. Toch kunnen er redenen zijn om patiënten niet volgens dit 
protocol te behandelen. Dit ter beoordeling van de huisarts.  
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6. DE VOORBEREIDENDE FASE 
 

 
 
 Inventariseren: 

In deze fase wordt bepaald wat er concreet moet veranderen om een categoraal CVRM spreekuur 

op te kunnen zetten. Daarvoor zijn de volgende vragen van belang: 
 
Wat is de huidige situatie?  
- Is er al een categoraal spreekuur (bv Hypertensie)?  
- Is diagnostiek, begeleiding en behandeling hiervan conform de laatste standaard? 
- Is de ICPC codering van de doelgroepen up-to-date? 
- Is het duidelijk of is het te achterhalen over hoeveel patiënten het gaat (per groep)? 

- Wordt de risicoprofilering in het HIS vastgelegd?  
o op de juiste plek? 
o op dezelfde wijze (door alle medewerkers)? 

- Is de profilering in het HIS voldoende mogelijk? 
- Kan/moet de risicoprofilering in het HIS worden aangepast? 

- Zijn er afspraken binnen de praktijk m.b.t. nieuw ontdekte risicopatiënten? 

- Zijn alle betrokken voldoende op de hoogte van de laatste stand van zaken? 
- Past een nieuw spreekuur in de organisatie? 
- Is de inventaris (o.a. meetinstrumenten) op orde? 
- Is er voldoende kennis/overeenstemming over de wijze van meten? 
- Zijn de meetinstrumenten (recent) geijkt?  
- Voldoende tijd, ruimte, personeel, middelen, kennis, draagvlak, motivatie? 
- Sociale kaart. 

- Bereikbaarheid praktijkmedewerkers (denk aan eigen e-mail adres, eigen 
telefoonnummer/telefoonlijn). 

 
Wat is de gewenste situatie? 
- Formuleer met behulp van onderstaande checklist hoe de nieuwe situatie eruit moet zien.  
- Als leidraad kan je nagaan de bovengenoemde huidige situatie puntsgewijs nalopen of er iets 

zou moeten veranderen.  

 
Wat is het Traject? 

- Formuleer: 
o Wat te bereiken; 
o In welke mate; 
o Wanneer/op welk moment. 

 
- Zijn de doelen SMART-proof?  

o Specifiek; 
o Meetbaar; 
o Acceptabel (Achievable); 
o Realistisch (Relevant); 
o Tijdgebonden. 

 
- Denk aan de 5 W’s;  

o Wie (doet); 
o Wat; 
o Waar; 
o Wanneer; 

o Waarom (en hoe)? 

 
 
TIP: 
Voordat u start met een categoraal spreekuur, is het verstandig onderstaande checklist door te 
lopen. U kunt de handelingen afvinken die zijn uitgevoerd. De onderdelen van de checklist worden 
in de CVRM-praktijkwijzer van de NHG uitgewerkt.  

 
Om te kunnen starten met een CVRM spreekuur moet aan verschillende voorwaarden worden 
voldaan. Implementatie trajecten zoals het CRIT kunnen hierbij een goede ondersteuning bieden. 



 

Protocol CVRM 2012 © THOON  Pagina 12 van 63 

 

 

 

Identificeren en selecteren: 

 
DeelWijzer Organisatie, hoofdstuk 2 en 3, Categoraal spreekuur en Inventarisatie patiëntengroep: 
 

a) Selecteren via het HIS  
Maak een lijst van bij u bekende patiënten die in aanmerking komen voor risicoprofilering, en zet 

deze groep in een apart bestand.  
Dit zijn: 

- ‘bekende’ patiënten via het HIS: 
o patiënten met geregistreerde HVZ (en niet (meer) in behandeling in de 2e lijn); 
o patiënten met geregistreerde inflammatoire reumatische aandoeningen; 
o patiënten met geregistreerde risicofactoren; 

o Patiënten met antihypertensiva en cholesterolverlagers. 
 

b) Identificeer tijdens het spreekuur of ander contact patiënten die in aanmerking komen voor 
risicoprofilering.  

Dit zijn:  

- ‘nieuwe’ patiënten (continue instroom): 

o via spreekuurcontact; 
o terugverwijzing van 2e lijn; 
o via andere hulpverleners (diëtiste, Ft); 
o keuringen; 
o verzoek huisarts e/o patiënt. 

 

 
 
Ad a) Selecteren via het HIS 
In een geautomatiseerde praktijk is het selecteren van de patiënten met een hart- of vaatziekte, 
inflammatoire reumatische aandoeningen, diabetes, hypertensie en hypercholesterolemie 
betrekkelijk eenvoudig, mits er goed is gecodeerd.  

In de DeelWijzer Organisatie, hoofdstuk 3, Inventarisatie van patiënten met (mogelijk) verhoogt 
cardiovasculair risico, leest u hoe u dit via het ICPC of op andere manieren kunt doen. 
 
Via ICPC-codes: 

Dit kan op de volgende ICPC-codes: 
 
Patiënten met hart- en vaatziekten: 

o K74 angina pectoris 
o K75 acuut myocardinfarct  
o K76 andere/chronische ischemische hartziekte 
o K76.01 Coronairsclerose  
o K76.02 Vroeger myocardinfarct (> 4 wkn geleden) 
o K89 passagère cerebrale ischemie/TIA 

o K90 Cerebrovasc.accid. (cva) 
o K90.03 cerebraal infarct 
o K91 Atherosclerose  
o K92 Andere ziekten perifere arteriën 
o K92.01 Claudicatio intermittens 
o K99 Andere ziekten hartvaatstelsel 
o K99.01 Aneurysma aortae 

 

Patiënten met inflammatoire reumatische aandoeningen: 
o L88 Reumatoïde arthritis/verwante aandoening(en) 
o L88.01 Reumatoïde arthritis 
o L88.02 Morbus Bechterew (spondylitis ankylopoetica) 
o S91 Psoriasis (met of zonder arthropathie) 
 

Patiënten met hypertensie: 
o K85 Verhoogde bloeddruk 
o K86 Hypertensie zonder orgaanbeschadiging 
o K87 Hypertensie met orgaanbeschadiging 
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Patiënten met hypercholesterolemie: 

o T93 Vetstofwisselingsstoornis 
o T93.01 Hypercholesterolemie 
o T93.03 Gemengde hyperlipidemie 
o T93.04 Familiaire hypercholesterolemie/lipidemie 
 
Diversen: 
o T83 Overgewicht (QI < 30) 

o T82 adipositas (QI>30) 
o P17 Tabaksmisbruik 
o U98.01 Proteïnurie 
o U99.01 Nierfunctiestoornissen/nierinsufficiëntie 
o W81.01 Preëxistente hypertensie in de zwangerschap 
o W81.02 Toxicose/preeclampsie 
o W84.02 Zwangerschapsdiabetes 

o W84.03 Preëxistente diabetes in de zwangerschap 
 

Via ATC-codes: 
Indien selectie op ICPC-codes (om welke reden ook) onvoldoende mogelijk is kan (evt. aanvullend 
of deels) ook op ATC-codes worden geselecteerd. Dit kan eventueel met behulp van de apotheker. 
De medicatie voor hypertensie en hart- en vaatziekten is weinig specifiek en zal dus lange lijsten 

patiënten opleveren die u vervolgens handmatig moet doorlopen om de hypertensie- en HVZ-
patiënten eruit te halen. De volgende ATC-codes zijn hierbij (o.a.) van toepassing: 
o C10 cholesterolverlagende middelen 
o C07 bèta-blokkers 
o C03 diuretica 
o C09 RAS-remmers 
o C08 calciumantagonisten 

o C01 nitraten en hartglycosiden  
o B01 trombocytenaggregatieremmers en coumarinederivaten  
o C02 Antihypertensiva (o.a. alpha-blokkers) 
o L04a Immunosupressiva (infliximab, Etanercept, methotrexaat, etc.) 
 
Via ruiters: 
Heeft u vroeger systematisch geruiterd en geen ICPC-codes (systematisch) toegekend? Dan zijn de 

ruiters mogelijk toch nog bruikbaar. 
Selecteer op HY (hypertensie), HC (hypercholesterolemie) en CV (hart- of vaatziekte in de 
voorgeschiedenis) of op eigen gemaakte, eerder gebruikte ruiters. 
 
Via meetwaarden: 
Bij een aantal HIS systemen is het mogelijk om op ingevoerde meetwaarden een selectie te 

maken. Te denken valt dan aan tensiewaarden, pakjaren e.d. 
 
 Opschonen: 

De door het HIS gegenereerde lijsten met potentiële kandidaten voor het CVRM spreekuur moeten 
vervolgens worden opgeschoond.  
Een deel van de geselecteerde groep zal nl. weer afvallen o.a. vanwege: 
- meerdere diagnosen (voorkomen op meerdere lijsten); 

- behandeling door specialist; 

- beperkte levensverwachting: 

o leeftijd 

o maligniteit 
- andere redenen (B.V. twijfelachtige motivatie, risicofactor niet meer aanwezig). 
 
 
TIP: 
In sommige HISsen in het mogelijk om de lijsten om te zetten in Excel bestanden. Door deze 

samen te voegen en vervolgens op alfabetische volgorde te rangschikken komen dezelfde namen 
van patiënten die op meerdere lijsten (meerdere ICPC’s of ATC’s) voorkomen bij onder elkaar te 
staan, zodat men ze eenvoudig kan verwijderen. De overige patiënten (behandeld door specialist, 
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beperkte levensverwachting of andere redenen) dienen ‘met de hand’ te worden opgeschoond. Dit 
is (meestal) een taak voor de eigen huisarts.  

 

Ad b) Identificeren tijdens het spreekuur of ander contact 
U kunt niet alle patiënten die in aanmerking komen voor risicoprofilering van tevoren selecteren, 
omdat ze nog niet bekend zijn of niet of nauwelijks te achterhalen zijn via het HIS. Selectie van 
deze patiënten kan ook tijdens het spreekuur plaatsvinden, als blijkt dat:  
- één of meer van de volgende risicofactoren aanwezig zijn: 

o BMI (>30) en middelomtrek >102 bij mannen; en >88 bij vrouwen;  
o positieve familieanamnese voor hart- en vaatziekten; 

o gestoorde glucose tolerantie Glucose nuchter >6.1 mmol/l en <6.9mmoll/l (2x veneus 
gemeten); 

o (micro)albuminurie; 
o erectiele dysfunctie ; 
o linkerventrikelhypertrofie (echografisch aangetoond); 
o nierfunctiestoornissen; 
o inflammatoire rheumatische aandoeningen zoals: rheumatoïde arthritis, Morbus 

Bechterew, en arthrits psoriatica; 
o reeds eerder een hypertensie of hypercholesterolaemie is geconstateerd; 
o postmenopauzale vrouwen met complicaties tijdens de zwangerschap (hypertensie, DM 

of (pre)eclampsie). 

- een patiënt met HVZ wordt terugverwezen vanuit 2e lijn; 
- een patiënt via een keuring of vanwege een meting elders wordt doorverwezen naar de 

huisarts; 
- er een verzoek is van de huisarts e/o de patiënt. 

 

Bij deze groep zijn vaak weinig gegevens uit het cardiovasculair risicoprofiel bekend en het ligt 
daarom voor de hand hen meteen te verwijzen naar de 
praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner voor het opstellen van een profiel. Als het risico na 
profilering verhoogd blijkt te zijn, komen ook deze personen in aanmerking voor (aanvullende) 

preventie. 
 
 
TIP: 
1 of 2 keer per jaar een lijst draaien van patiënten die in aanmerking komen en vergelijken met de 
vorige uitdraai. 

 

 
TIP: 
Het is belangrijk dat alle praktijkmedewerkers op de hoogte zijn van de hierboven genoemde 
risicofactoren en hoe te handelen indien zich een dergelijke patiënt presenteert. Dit om te 
voorkomen dat men over enkele jaren opnieuw patiënten via procedure I moet opsporen. 
Bovendien zullen sommige patiënten met een verhoogd risicoprofiel zich zelden bij de 

huisartsenpraktijk melden. Indien deze op dat moment niet adequaat worden geregistreerd kunnen 
ze mogelijk weer jaren uit het oog worden verloren met alle (cardiovasculair) schadelijke gevolgen 
van dien. 

 

 
Markeren: 
 

DeelWijzer Organisatie, hoofdstuk 2, Categoraal spreekuur 
 

Markeer geselecteerde patiënten in het HIS. 

 
 
Het verdient aanbeveling om de patiënten na selectie en opschoning of opgespoord via 
spreekuurcontact op enige wijze te markeren (‘oormerken’). Doel hiervan is dat dan op relatief 
eenvoudige wijze de patiënten te selecteren zijn die binnen de het CVRM protocol vallen. De wijze 

waarop zal afhankelijk zijn van de mogelijkheden binnen het HIS (project, ruiters, etc.). Dit 
probleem geldt m.n. voor CVRM, omdat er meerdere ICPC-codes binnen één categoraal spreekuur 
vallen. Dit in tegenstelling tot B.V. Diabetes en/of COPD.  
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De reden hiervoor is: 
- jaarlijks selecteren en opschonen voorkomen (via ICPC worden n.l. ook de via opschonen 

uitgesloten patiënten opnieuw in de lijsten weergeven); 

- gegevens genereren (jaarverslag, benchmark, etc.). 
 
 
TIP: 
Als u patiënten niet nu meteen wilt uitnodigen voor risicoprofilering (zie 3) maar later tijdens een 
controle of ander contact, is het handig om hun patiëntendossier in het HIS te voorzien van een 
attentie-, kop- of memoregel. 

 
 
NB:  
De NHG heeft recent adviezen geformuleerd m.b.t. de verslaglegging bij CVRM (zie bijlage nr. f)  
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Informeren/uitnodigen: 

 
DeelWijzer Organisatie, hoofdstuk 2, Categoraal spreekuur en DeelWijzer Uitvoering, hoofdstuk 1 
 

Informeer patiënten die in aanmerking komen voor risicoprofilering en nodig hen uit voor het 
CVRM-spreekuur. 

 
 
 
De patiënten die nog niet onder controle zijn via een al bestaand (B.V. Hypertensie-) spreekuur 
zullen op enige manier op de hoogte moeten worden gebracht en moeten worden uitgenodigd. 
Informeren en uitnodigen kan op verschillende wijze afhankelijk van de te bereiken doelgroep. Dit 
kan onder andere d.m.v.: 

 
- Huis-aan-huisblad (doorsnee populatie); 
- Website (sitebezoekers); 
- Praktijkfolder (praktijkbezoekers)/poster ; 
- Nieuws-/informatiebrief (praktijkbezoekers); 

- Brief (geselecteerde doelgroep of alle woonverbanden) (koppeling naar voorbeeldbrieven) 
- Op spreekuur (bij (vermoed) verhoogd risico); 

- Combinaties. 
 
Bij het informeren wordt het doel van een risicoprofilering uitgelegd en evt. wordt schriftelijke 
informatie meegegeven. Probeer de patiënt te motiveren, maar geef ook de mogelijkheid om te 
weigeren.  
 
 

TIP: 
Geef in de brief de mogelijkheid om te weigeren aan en vraag de patiënt om dit kenbaar te maken. 
Geef daarbij ook duidelijk aan hoe ze dit (op eenvoudige wijze) kunnen doen. Een duidelijke 
negatieve reactie is n.l. makkelijker te verwerken dan geen reactie. 
 
 

TIP: 
 Het is goed mogelijk om de brieven niet allemaal tegelijk te versturen maar over de periode in 

meerdere subgroepen te verdelen. Op deze wijze wordt de belasting door (non)respons voor de 
praktijk verdeeld.  
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7. DE UITVOERENDE FASE 
 

 
 

Bij cardiovasculair risicomanagement bestaat de diagnostiek uit het vaststellen van het 
risicoprofiel en de schatting van het risico op HVZ met behulp van een risicofunctie.  
 
Deze begrippen zijn als volgt gedefinieerd: 
Een risicoprofiel is een overzicht van voor HVZ relevante risicofactoren: leeftijd, geslacht, 
roken, familieanamnese, voedingspatroon. alcoholgebruik, lichamelijke activiteit, bloeddruk, 

body mass index, lipidenspectrum, glucosegehalte, geschatte glomerulaire filtratiesnelheid. 
Een risicofunctie is een wiskundige vergelijking, gebaseerd op longitudinaal 
bevolkingsonderzoek, waarmee op basis van een risicoprofiel de kans op een bepaalde 
uitkomst - zoals ziekte of sterfte ten gevolge van HVZ binnen tien jaar - kan worden 
voorspelt. 
Een risicoschatting is een berekening van de hoogte van het absolute risico op ziekte of 
sterfte door HVZ binnen 10 jaar met behulp van de risicofunctie voor één patiënt aan de 

hand van de diverse risicofactoren. In deze richtlijn worden hiervoor gebruikt: leeftijd, 

geslacht, roken, systolische bloeddruk en totaal cholesterol/HDLcholesterol-ratio (TC/HDLratio). 
 
Risicoprofiel en risicoschatting  (registreren): 
Van de hierboven genoemde (geselecteerde) patiënten wordt een eerste/nieuwe CV-risicoprofiel 
vastgelegd. Bij patiënten dIe al onder controle zijn via een bestaand (B.V. Hypertensie-)spreekuur 
zal mogelijk ook een (nieuw) risicoprofiel moeten worden vastgelegd of geoptimaliseerd.  

 
Het bepalen van het risicoprofiel is nodig voor: 
- Een schatting van het risico op HVZ; 
- Adequate adviezen, begeleiding e/o behandeling; 
- Het generen van gegevens (jaarverslag, benchmark, etc.). 
 

Hierbij is van belang dat er duidelijkheid is over:  
- Hoe en waar in het HIS wordt het profiel vastgelegd?  
- Moet een bestaande ‘matrix’ voor CV-profilering worden aangepast aan de nieuwste standaard?  
- Wie doet wat en wanneer? (uitvoeren van anamnese en onderzoek? Meegeven van 

labformulieren? Vastleggen van juiste ICPC-coderingen na profilering? Etc.). 

- Het vastleggen van anamnese en onderzoek die van belang zijn voor het CV-risicoprofiel van 
een patiënt dienen door alle medewerkers uniform te worden geregistreerd!!  

 
Consult Risicoprofiel  
Wie (HA/POH/ASS) 
 
Anamnese: 
- Roken (aantal) pakjaren 
- Positieve familieanamnese voor HVZ  

- Voeding  
- Alcoholgebruik (in eenheden/dag) 
- Lichamelijke activiteit 
- Leeftijd 
- Manifest vaatlijden (MI, CVA, vaatprotheses, AAA, carotis-stenose) 
- Aanwijzingen voor vaatlijden (AP, TIA, Claudicatio intermittens) 
 

Lichamelijk onderzoek: 

- Geslacht 
- (Systolische) bloeddruk 
- Pols (frequentie, ritme) 
- Lengte 
- Gewicht 

- BMI (eventueel aangevuld met middelomtrek) 
- Palpatie, ausculatie van de perifere vaten. (carotiden, aorta, femoralis, tibialis posterior, 

dorsalis pedis) 
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Lab. Onderzoek: 
- (micro)albumine in ochtendurine  

- Lipiden spectrum (nuchter) 

- Glucosegehalte (nuchter) 
- Kreatinine (geschatte Klaring) 
- Kalium 
 
NB: 
Enkele andere risicofactoren voor HVZ worden om verschillende redenen niet in de 
risicoinventarisatie meegenomen. Het betreft o.a. etniciteit en (werkgerelateerde) 

stress. Ook het routinematig bepalen van andere risicoverhogende informatie 
(zoals CRP, homocysteine) en het gebruik van beeldvormende technieken wordt niet geadviseerd. 
- Het is hierbij wel van nut om te realiseren dat de kans op HVZ bij sommige allochtone groepen 

(met name Hindoestanen) hoger is dan bij de autochtone bevolking. Correct uitvragen van de 
familieanamnese kan helpen om de individuen ‘at risk’ te identificeren. 

- Indien er vermoeden is op stress kan gevraagd worden of er vaak gevoelens van spanning of 
angst bestaan. Bij een bevestigend antwoord kan het zinvol zijn om dit te meten d.m.v. een 

gevalideerde vragenlijst. Dit is zuiver additioneel aan het cardiovasculair risicomanagement en 
valt niet onder de standaard risicoinventarisatie. De uitslag kan dan ook niet gebruikt worden 

om patiënten naar een ander risiconiveau te verplaatsen (B.V. van geel naar rood). 
- Het is te overwegen om, bij mensen die werkzaamheden verrichten in ploegendienst, het 

cardiovasculaire risico in kaart te brengen. 
 

Risicoschatting: 
Bij patiënten zonder HVZ, DM en RA worden de gegevens uit het risicoprofiel gebruikt om de 
hoogte van het risico op ziekte of sterfte door HVZ in de komende 10-jaar te schatten. Hiervoor 
werd voorheen de Risico-tabel met cijfers over het 10-jaarsrisico op sterfte door HVZ gebruikt. 
Omdat echter ook ziekte door HVZ van groot belang is en bovendien ziekte door HVZ de meeste 
kosten genereert, is in het kader van de nieuwe NHG-standaard CVRM gewerkt aan de 
vervaardiging van een aangepaste risicotabel die betrekking heeft op zowel het 10-jaarsrisico op 

sterfte als het 10-jaarsrisico op ziekte door HVZ (zie figuur1).  
 
Deze risicotabel is niet zonder meer geschikt voor de schatting van het 10-jaarsrisico op HVZ bij 
patiënten zonder HVZ maar met DM of RA. Voor wat betreft patiënten met DM of RA kan het risico 
geschat worden door bij de actuele leeftijd van de patiënt 15 jaar op te tellen.  
 
Het risico op HVZ bij patiënten die al bekend zijn met een eerste klinische manifestatie daarvan is 

per definitie hoog. De risicotabel heeft voor deze patiënten geen functie. 
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Risicotabel: 10-jaarskans op ziekte of sterfte door HVZ voor patiënten zonder HVZ 
 

 
 
Figuur 2: risicotabel 
 

 

 Leefstijladviezen, doorgaans geen medicamenteuze behandeling 
 Leefstijladviezen, overweeg medicamenteuze behandeling bij aanvullende risicofactoren 
 Leefstijladviezen, meestal medicamenteuze behandeling 

 
 
Het risico bij patiënten met DM of RA kan worden geschat door bij de actuele leeftijd van de patiënt 
15 jaar op te tellen. 

 
Toelichting bij het gebruik van de risicotabel: 
Het 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ wordt uitgedrukt in een percentage en afgelezen op 
basis van leeftijd, geslacht, rookstatus en actuele SBD en TC/HDL-ratio. Weergegeven zijn de 
risico’s van 40, 50, 55, 60, 65 en 70-jarigen. De risico’s behorende bij tussen liggende leeftijden 
kunnen worden verkregen door interpolatie. Bij 70-plussers kan men ervan uitgaan dat hun risico 

ten minste dat van 70-jarigen bedraagt. De kleurcodering in de tabel kan worden gebruikt om het 
globale risico en algemene indicaties voor behandeling aan te geven: 
- Groen: 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ <10% (laag risico). Medicamenteuze 

behandeling is in het algemeen niet geïndiceerd. 
- Geel: 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ 10-20% (matig risico). Niet-medicamenteuze 

behandeling is geïndiceerd. Medicamenteuze behandeling alleen bij risicoverhogende factoren 
(zie tabel1). 

- Rood: 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door HVZ ≥20% (hoog risico). Zowel niet-
medicamenteuze als medicamenteuze behandeling is in het algemeen geïndiceerd. 
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Bij aanvullende risicofactoren zoals: belaste familieanamnese, lichamelijke inactiviteit, obesitas, en 
vermindering van nierfunctie, is het risico hoger dan in de tabel aangegeven. Slechts in de 

categorie patiënten waar het 10-jaars risico tussen 10 en 20% valt, wegen deze aanvullende 

risicofactoren mee bij de keuze om al dan niet met medicamenteuze behandeling te starten. 
 
Risicoverhogende factoren bij patiënten met een 10-jaarsrisico op HVZ van 10-20% 
 

 Niet risicoverhogend Mild risicoverhogend Sterk 

risicoverhogend 

1e-graads 
familielid met 
premature HVZ 

Geen 1 Familielid < 65 jaar ≥2 Familieleden òf  
≥1 familielid <60 
jaar 

Lichamelijke 
activiteit 

≥30 min/dag, ≥5 
dagen/w 

<30 min/dag, ≤5 dagen/w Sedentair bestaan 

Lichaamsbouw BMI <30 kg/m2 BMI 30-35 kg/m2 BMI >35 kg/m2 

eGFR <65 jaar: >60 
ml/min/1,73m2 

≥65 jaar: >45 
ml/min/1,73m2 

<65 jaar: 30-60 
ml/min/1,73m2 
≥65 jaar: 30-45 
ml/min/1,73m2 

Alle leeftijden: 
<30 ml/min/1,73m2 

Geen risicoverhogende factoren = risicoverlagend, geen indicatie voor medicamenteuze 
behandeling 
1 sterk risicoverhogende factor = indicatie voor medicamenteuze behandeling 
≥2 mild risicoverhogende factoren = indicatie voor medicamenteuze behandeling 

Tabel 1 risico verhogende factoren 

 

De risicotabel kan worden gebruikt om het effect van wijzigingen in het risicoprofiel globaal te 
schatten, bijvoorbeeld indien gestopt zou worden met roken of wanneer andere risicofactoren 
zouden worden gereducetabe 
erd. Dit effect wordt echter niet direct, maar geleidelijk in de loop der jaren bereikt. Tevens wordt 
reeds geleden schade nooit helemaal gecorrigeerd, een ex roker zal in principe een hoger risico 
hebben dan een nooit roker. 
Het verloop van een risico in de tijd wordt duidelijk door het huidige risico van de patiënt te 

vervolgen naar een hogere leeftijdsgroep. 
 
Overleg huisarts praktijkmedewerker 

Wie HA/POH/ASS 
 
Na het consult waarin het risicoprofiel is vastgesteld, zal er een risico-inschatting gemaakt moeten 

worden en zal  het verdere beleid moeten worden bepaald in een overleg tussen huisarts en 
praktijkmedewerker. Hierin zal tevens een voorstel voor een behandelplan worden geformuleerd. 
 
 
TIP:  
Het is belangrijk hierover duidelijke afspraken te maken. Overlegmomenten op vaste tijdstippen 
scheppen veel duidelijkheid.  

 
Scharnierconsult 
Wie: HA  
- De huisarts zal met de patiënt  de bevindingen en het voorgestelde behandelplan bespreken. 
- De commissie is van mening dat er argumenten zijn om bij patiënten met een hypertensie een 

ECG te overwegen. Enerzijds om linker ventrikel hypertrofie uit te sluiten, anderzijds om een 
uitgangswaarde te hebben.  

- Indien bij lichamelijk onderzoek aanwijzingen zijn voor perifere vaatafwijkingen zoals souffles, 
afwezige pulsaties of twijfelachtige pulsaties, trofisch stoornissen overweeg dan een doppler. 
Indien nog geen vaatonderzoek is verricht in het Risicoprofielconsult dan dient dat alsnog in 
het Scharnierconsult te geschieden, dat geldt ook voor de jaarcontrole. 
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8. BEHANDELING EN ADVIES 
 

 

 
 Richtlijnen beleid: 

Het vaststellen van het beleid vindt plaats in samenspraak met de patiënt, met inachtneming 
van de hoogte van het risico op HVZ, de specifieke omstandigheden van de patiënt en met 

erkenning van diens eigen keuzevrijheid. Het is van belang een goed gemotiveerde keuze te 
maken, omdat preventie van HVZ alleen bij langdurige therapietrouw effectief is. In het 
algemeen is de streefwaarde bij medicamenteuze behandeling voor de SBD <140 mmHg, de 
streefwaarde voor LDL <2,5 mmol/l. 
 
 Niet-medicamenteuze behandeling: 

Bij iedereen met modificeerbare risicofactoren, worden de volgende leefstijladviezen gegeven om 
het risico op HVZ te verlagen: 
- Niet roken. Methoden om te stoppen met roken staan beschreven in de herziene richtlijn 

‘Behandeling van tabaksverslaving’ van het CBO uit 2009 en de NHG-Standaard Stoppen met 

roken. Stoppen met roken vermindert de kans op HVZ op alle leeftijden. Dit effect treedt al op 

in de eerste twee tot drie jaar. Het wordt aanbevolen het rookgedrag regelmatig te bespreken 

met de patiënt. 

- Voldoende bewegen, bij voorkeur ten minste vijf dagen per week 30 minuten per dag matig 
intensieve inspanning, zoals fietsen, stevig wandelen, tuinieren, etc.  

- Gezond eten, waarbij de volgende punten van belang zijn: 
o Gebruik minder dan 10 energieprocenten verzadigd vet en minder dan 1 

energieprocent transvet, ter verlaging van het cholesterolgehalte-  
o Eet twee porties (100-150 gram) vis per week, waarvan ten minste 1 portie vette vis  
o Gebruik per dag 150-200 gram groente en 200 gram fruit 

o Beperk het gebruik van zout tot maximaal 6 gram per dag. Praktisch betekent dit dat 
er wordt geadviseerd om geen zout toe te voegen aan de voeding. 

- Beperk het gebruik van alcohol. Voor vrouwen geldt maximaal 1 à 2 glazen per dag, voor 
mannen 2 à 3 glazen per dag.  

- Zorg voor een optimaal gewicht, dat wil zeggen een BMI <25 kg/m2 bij personen tot 70 jaar. 
Bij ouderen is een BMI van 25-30 kg/m2 optimaal. Voor een effectieve gewichtsreductie is 
zowel uitbreiding van lichamelijke activiteiten als aanpassing van het voedingspatroon van 

belang. Bij overgewicht of obesitas kan een gestructureerde leefstijlinterventie aangewezen 
zijn (zie de multidisciplinaire richtlijn ‘Diagnostiek en Behandeling van Obesitas bij volwassenen 
en kinderen’ en de NHG-Standaard Obesitas. 

- Tracht stress te voorkomen, dan wel tijdig te herkennen en te reduceren. 
- Bij stress kan worden overwogen om gelijktijdig met de andere interventies een psychosociale 

interventie aan te bieden. 

 
Voor het aanpassen van de leefstijl en het voedingspatroon worden met de patiënt concrete, 
haalbare veranderdoelen geformuleerd. Hoe de patiënt daarbij het beste ondersteund kan worden 
hangt af van de behoefte van de patiënt en de lokale mogelijkheden. Eenmalig leefstijladvies kan al 
effectief zijn, maar de effectiviteit van interventies neemt toe naarmate deze intensiever is, langer 
duurt of meer contacten omvat. In de huisartspraktijk kan begeleiding worden aangeboden door de 
POH. Patiënten kunnen verwezen worden naar gespecialiseerde verpleegkundigen (nurse 

practitioners), fysiotherapeuten, diëtisten, gedragstherapeuten, stoppen-met-roken programma’s, 
cursussen van de thuiszorg of zelfhulpgroepen. Voor aanvullende informatie raadpleeg de 

Zorgstandaard Vasculair Risicomanagement van het platform Vitale Vaten en/of de kwaliteitsnotitie 
Zorggroepen van THOON. 
 
Medicamenteuze behandeling: 
Voor het bepalen van de indicatie voor medicamenteuze behandeling wordt onderscheid gemaakt 

tussen patiënten zònder en mèt HVZ, DM, of RA. Overwegingen bij oudere en jongere personen 
evenals specifieke aanbevelingen over de keuze en dosering van de medicatie betreffen de 
trombocytenaggregatieremmers, antihypertensiva en cholesterolverlagers en het beleid bij 
therapieresistente hypertensie worden later beschreven. 
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De patiëntengroepen na vaststellen risicoprofiel c.q. risicoschatting zijn in te delen in de volgende 
categorieën: 
- Patiënten met bijzondere  e/o alarmerende bevindingen; 

o Alarmerende bevindingen 

o Zorgelijke bevindingen  

o Patiënten met (sterk vermoeden van) HVZ 

- Patiënten met risicoverhogende comorbiditeit; 

o Patiënten met RA 

o Patiënten met DM 

- Patiënten met een risico-inschatting volgens de Risico-tabel  <10%; 

o Met risicofactoren 

o Zonder risicofactoren 

- Patiënten met een risico-inschatting volgens de Risico-tabel   ≥10 en <20%; 

o Zonder additionele risico factoren 

o Met additionele risico factoren 

- Patiënten met een risico-inschatting volgens de Risico-tabel   ≥20%; 

- Patiënten met HVZ.  
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9. PATIENTEN MET BIJZONDERE EN/OF ALARMERENDE 
BEVINDINGEN 

 

 
 
1. Alarmerende bevindingen 
De volgende bevindingen dienen dezelfde dag onder de aandacht van de huisarts te worden 
gebracht: 
- In geval van een systolische bloeddruk, >200 mm Hg. 

- Bij een nuchtere glucose van >20 mmol/l. 
- (Nog niet bekende) Irregulaire pols. 
- Aanwijzingen voor nog onbekend vaatlijden (AP/MI, TIA/CVA, perifeer vaatlijden Fontaine 2, 3, 

4, AAA (zie bijlage I)). 
 
Indien zich één of meerdere van de bovenstaande bevindingen voordoen zal dit zo snel mogelijk 

maar uiterlijk dezelfde dag onder de aandacht dienen te worden gebracht van de huisarts of zijn 
vervanger. Deze zal per individuele casus de verdere gang van zaken voor de korte termijn 
bepalen. Hoe en wanneer precies de huisarts van deze bevindingen op de hoogte wordt gebracht 

dient duidelijk (per praktijk per bevinding te worden vastgelegd). 
 
 
2. Zorgelijke bevindingen 

- In geval van een bloeddruk, gemeten volgens protocol, systolische bloeddruk > 180 en ≤ 200 
mmHg of diastolische bloeddruk >110. 

- Totaal cholesterol > 8 mmol/l of een Totaal cholesterol/HDL ratio >8. 
- Bij een nuchtere glucose van >7 mmol/l en <20 mmol/l. 
 
Dit zijn bevindingen die niet meteen bedreigend zijn, maar wel aan aandacht vragen vanwege 
mogelijke interventie op korte termijn. Ook bij deze bevindingen dient duidelijk per praktijk te 

worden vastgelegd hoe en wanneer de huisarts (of zijn vervanger) hiervan op de hoogte wordt 
gebracht. 
 
Patiënten met een Systolische bloeddruk >180 mmHg of een TC/HDL ratio >8 komen in 
aanmerking voor medicatie ongeacht het risico op HVZ. 
Bij patiënten met een totaal cholesterol >8 mmol moet worden gedacht aan familiaire 

hypercholesterolemie. Voor een adequate vragenlijst verwijzen wij naar www.stoeh.nl.  
 
 
3. Patiënten met (sterk vermoeden van) HVZ 
Deze kunnen op de volgende wijze onder de aandacht van de huisarts worden gebracht: 
- Via inventariseren van het risicoprofiel of ander spreekuurcontact (vermoeden van HVZ of HVZ 

in ver verleden). 

- Door terugverwijzing van de 2e lijn. 
 
Deze patiëntengroep dienen eerst door de huisarts te worden beoordeeld op adequate 
diagnostiek en behandeling van hun hart en vaatziekten. De diagnostiek en behandeling van deze 
patiënten staan beschreven de desbetreffende NHG-standaarden (Angina Pectoris, Beleid na 
myocard infarct, perifeer arterieel vaatlijden, TIA en CVA).  
 

Na beoordeling of instelling van de juiste diagnostiek en behandeling kunnen deze patiënten met 
de juiste instructie met betrekking tot alarmsymptomen, voor verdere beoordeling en begeleiding 
in het CVRM-protocol instromen. Deze geeft voldoende ruimte voor individuele variabiliteit voor het 

controle schema.  
 
 

 
 
  

http://www.stoeh.nl/
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10. PATIENTEN MET EEN RISICO VERHOGENDE COMORBIDITEIT 
 

 
 

 Patiënten met RA: 

Voor patiënten met RA wordt het 10-jaarsrisico op HVZ of sterfte geschat door bij de actuele 

leeftijd van de patiënt 15 jaar op te tellen. 

 

 Patiënten met DM: 

Voor patiënten met DM wordt het 10-jaarsrisico op HVZ of sterfte geschat door bij de actuele 

leeftijd van de patiënt 15 jaar op te tellen. 

 

Behandeling bij patiënten met RA of DM is in essentie identiek aan dat van patiënten zonder HVZ, 
DM, en RA, gebaseerd op hun individuele risicoscore. Aangezien voor patiënten met RA of DM het 
10-jaarsrisico op ziekte of sterfte aan HVZ wordt geschat door bij de actuele leeftijd van de patiënt 

15 jaar op te tellen, komen DM-patiënten >50 jaar vrijwel allemaal boven de behandeldrempel van 
20% en dus in aanmerking voor medicamenteuze therapie als de SBD >140 mm Hg of het LDL 
cholesterol >2,5 mmol/l is. Zoals echter eerder genoemd valt de begeleiding en behandeling van 

patiënten met diabetes mellitus buiten het bestek van dit Protocol. 
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11. PATIENTEN MET EEN RISICO-INSCHATTING <10% 
 

 
 

1. Met risicofactoren 
Bij patiënten uit deze groep is er sprake van één of meerdere van de volgende risicofactoren: 
- Systolische Bloeddruk ≥140 mmHg; 
- Totaal Cholesterol ≥6,5 mmol/l; 
- Roken ≥50 jaar; 
- Positieve familieanamnese voor HVZ; 

- Reumatische aandoeningen (reumatoïde arthritis, Morbus Bechterew, e/o arthritis psoriatica); 
- Gestoorde glucose tolerantie Glucose nuchter >6.1 mmol/l en < 6.9mmoll/l (2x veneus 

gemeten); 
- BMI ≥30 of middelomtrek > 102 bij mannen; en >88 bij vrouwen; 
- Postmenopauzale vrouwen met complicaties tijdens de zwangerschap (hypertensie, DM of 

(pre)eclampsie). 

 
Het absolute risico op HVZ of sterfte is volgens de Risico-tabel echter zo laag dat zij (nog) niet in 

aanmerking komen voor medicamenteuze therapie. Maar wel voor leefstijlinterventie. 
 
Consult: praktijkmedewerker 
- De invloed en gevolgen van ongezonde leefstijlaspecten op het HVZ-risico wordt besproken. 

- Bij rokers  
o wordt stoppen met roken uitdrukkelijk geadviseerd; 
o Zo nodig wordt een stop-met-roken programma aangeboden Klik hier 

- Bij overgewicht  
o wordt het belang van gewichtreductie benadrukt; 
o worden adviezen m.b.t. een gezond eetpatroon gegeven Klik hier 

o zo nodig wordt afvalprogramma aangeboden of verwezen naar een diëtist of 
voedingsconsulent ; 

o wordt eventueel de NHG-brief: “Voedingsadviezen bij risicofactoren voor hart- en 
vaatziekten” meegegeven. Klik hier 

o wordt gewezen op het belang van voldoende bewegen en de relatie met overgewicht; 
o wordt geadviseerd op zijn minst te bewegen volgens de norm gezond bewegen; 
o wordt eventueel de NHG-brief: “Bewegingsadviezen” meegegeven. Klik hier 

o wordt zo nodig verwezen naar een lokale sportvereniging of sportschool. 
- Bij hypertensie 

o wordt uitleg gegeven over de invloed van een verhoogde bloeddruk op HVZ en de 
mogelijkheden van zelfbeïnvloeding (leefstijladviezen); 

o wordt uitgelegd waarom er (nog) geen reden is voor medicamenteus behandelen; 
o wordt eventueel de NHG-brief “Verhoogde bloeddruk” of “Aanpak verhoogde bloeddruk” 

meegegeven Klik hier 

o wordt advies gegeven over voeding bij HT; 
o wordt eventueel de NHG-brief “Voeding bij hoge bloeddruk” meegegeven Klik hier 

- Bij hypercholesterolaemie 
o wordt uitleg gegeven over de invloed van een verhoogd Cholesterol op HVZ en de 

mogelijkheden van zelfbeïnvloeding (leefstijladviezen); 
o wordt uitgelegd waarom er (nog) geen reden is voor medicamenteus behandelen; 

o wordt eventueel de NHG-brief “Cholesterol algemeen” meegegeven Klik hier 
- Afhankelijk van de bevindingen en het gekozen vervolg- en/of begeleidingstraject wordt in 

overleg met patiënt een nieuwe afspraak gemaakt. Patiënten komen (op zijn minst)  in 
aanmerking voor een jaarlijkse controle indien (niet-medicamenteuze) behandeling dient te 

worden geëvalueerd. 
- Bij meerdere afwijkende bevindingen wordt in overleg met de patiënt een keuze gemaakt in de 

volgorde van de aanpak en in een individueel zorgplan vastgelegd. Dit wordt over meerdere 

vervolgconsulten verspreid om de hoeveelheid informatie te doseren en de doelen bereikbaar 
te houden. 

 
 
 
 
 

http://www.stivoro.nl/upload/artikel/Professionals/H-MIS/handleiding%20H-MIS.pdf
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBA1b.htm
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBK10d.htm
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBK10c.htm
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBK10c.htm
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBK1a.htm
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBK1c.htm
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBD5a.htm
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2. Zonder risicofactoren 

Bij deze patiënten is er géén sprake van één van de hierboven genoemde risicofactoren. Tijdens 

het scharnierconsult kunnen deze patiënten worden gerustgesteld. Verder vervolg hoeft niet 
(perse) plaats te vinden. N.B.: bij ouderen (>70jr) kan een BMI van 25-30 als optimaal worden 
beschouwd.  
  



 

Protocol CVRM 2012 © THOON  Pagina 27 van 63 

 

  

 
 

12. PATIENTEN MET EEN RISICO-INSCHATTING ≥10% en <20% 
 

 
 

Het absolute risico op ziekte of sterfte is volgens de Risico-tabel duidelijk verhoogd. Het is echter 
nog te laag om direct in aanmerking te komen voor medicamenteuze therapie. Omdat echter niet 
alle risicofactoren worden betrokken in de Risico-tabel, kan bij deze groep de beslissing om tot 
medicamenteuze behandeling over te gaan afhangen van het voorkomen van additionele 
risicofactoren (zie figuur 4). 
 

1. Zonder additionele risico factoren: 
Consult: HA/POH/ASS  
- Het Cardiovasculair risicoprofiel wordt besproken, waarbij alle aspecten die het HVZ-risico 

verhogen worden benadrukt. 
- De invloed en gevolgen van ongezonde leefstijlaspecten op het HVZ-risico wordt besproken. 
- Bij rokers  

o wordt stoppen met roken uitdrukkelijk geadviseerd; 

o Zo nodig wordt een stop-met-roken programma aangeboden. Klik hier 

- Bij overgewicht  
o wordt het belang van gewichtsreductie benadrukt; 
o worden adviezen m.b.t. een gezond eetpatroon gegeven; 
o zo nodig wordt afvalprogramma aangeboden of verwezen naar een diëtist of 

voedingsconsulent; 
o wordt eventueel de NHG-brief: “Voedingsadviezen bij risicofactoren voor hart- en 

vaatziekten” meegegeven. Klik hier 
o wordt gewezen op het belang van voldoende bewegen en de relatie met overgewicht; 
o wordt geadviseerd op z’n minst te bewegen volgens de norm gezond bewegen; 
o wordt eventueel de NHG-brief: “Bewegingsadviezen” meegegeven. Klik hier 
o wordt zo nodig verwezen naar een lokale sportvereniging of sportschool. 

- Bij een hypertensie 

o wordt uitleg gegeven over de invloed van een verhoogde bloeddruk op HVZ en de 
mogelijkheden van zelfbeïnvloeding (leefstijladviezen); 

o wordt uitgelegd waarom er (nog) geen reden is voor medicamenteus behandelen; 
o wordt eventueel de NHG-brief “Verhoogde bloeddruk” of “Aanpak verhoogde bloeddruk” 

meegegeven; Klik hier 

o wordt advies gegeven over voeding bij HT; 
o wordt eventueel de NHG-brief “Voeding bij hoge bloeddruk” meegegeven. Klik hier 

- Bij hypercholesterolaemie 
o wordt uitleg gegeven over de invloed van een verhoogd Cholesterol op HVZ en de 

mogelijkheden van zelfbeïnvloeding (leefstijladviezen); 
o wordt uitgelegd waarom er (nog) geen reden is voor medicamenteus behandelen; 
o wordt eventueel de NHG-brief “Cholesterol algemeen” meegegeven. Klik hier 

- Afhankelijk van de bevindingen en het gekozen vervolg- en/of begeleidingstraject wordt in 
overleg met patiënt een nieuwe afspraak gemaakt. 

- Bij meerdere afwijkende bevindingen wordt in overleg met de patiënt een keuze gemaakt in de 
volgorde van de aanpak. Dit kan tevens over meerdere consulten worden verspreid om zo de 
hoeveelheid informatie te doseren en de doelen bereikbaar te houden. 

 
 
2. Met additionele factoren 
Bij deze patiënten is er sprake van één of meer van additionele risicofactoren. Dit zijn factoren die 

niet worden betrokken in de risico inschatting volgens de Risico-tabel, maar die (zeer 

waarschijnlijk) wel bijdragen in een verhoogd risico op HVZ. De mate van bijdrage in het absolute 
risico is echter niet duidelijk.  
 
Deze factoren zijn: 
- Positieve familieanamnese voor HVZ; 

- BMI >30 kg/m2; 
- middelomtrek >102 cm bij mannen en >88 cm bij vrouwen; 
- Eindorgaan schade  

o (micro)albuminurie; 
o LVH; 

http://www.stivoro.nl/upload/artikel/Professionals/H-MIS/handleiding%20H-MIS.pdf
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBK10d.htm
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBK10c.htm
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBK10c.htm
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBK1a.htm
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBK1c.htm
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBD5a.htm
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o nierfunctiestoornissen ; 
- gestoorde glucosetolerantie: Glucose nuchter >6.1 mmol/l en < 6.9mmoll/l (2x veneus 

gemeten); 

- ongezond voedingspatroon ; 
- weinig lichamelijke activiteit (minder dan norm gezond bewegen). 
 
Deze additionele risicofactoren worden mee gewogen in de keuze om al dan niet medicamenteuze 
behandeling te starten. In onderstaande tabel wordt weer gegeven hoe een aantal van deze 
additionele factoren het risico beïnvloeden. De uiteindelijke keuze voor medicamenteuze 
behandeling van bloeddruk en cholesterol zal in een individuele afweging samen met de patiënt 

moeten gebeuren. 
 

 Niet risicoverhogend Mild risicoverhogend Sterk 
risicoverhogend 

1e-graads 
familielid met 
premature HVZ 

Geen 1 Familielid < 65 jaar ≥ 2 Familieleden òf  
≥ 1 familielid < 60 
jaar 

Lichamelijke 
activiteit 

≥ 30 min/dag, ≥ 5 
dagen/w 

< 30 min/dag, ≤ 5 
dagen/w 

Sedentair bestaan 

Lichaamsbouw BMI < 30 kg/m2 BMI 30-35 kg/m2 BMI > 35 kg/m2 

eGFR < 65 jaar: > 60 
ml/min/1,73m2 

≥ 65 jaar: > 45 
ml/min/1,73m2 

< 65 jaar: 30-60 
ml/min/1,73m2 
≥ 65 jaar: 30-45 
ml/min/1,73m2 

Alle leeftijden: 
< 30 
ml/min/1,73m2 

Geen risicoverhogende factoren = risicoverlagend, geen indicatie voor medicamenteuze 
behandeling 
1 sterk risicoverhogende factor = indicatie voor medicamenteuze behandeling 
≥ 2 mild risicoverhogende factoren = indicatie voor medicamenteuze behandeling 

 
 
Aanwijzingen voor eindorgaanschade, zoals macroalbuminurie (zie tabel 6) microalbuminurie en 

nierfunctiestoornissen (eGFR <60 ml/min/1.73 m2 en microalbuminurie bij DM2), of 

linkerventrikelhypertrofie (op echocardiogram) in deze risicocategorie is tevens een indicatie voor 

medicamenteuze behandeling. 

Patiënten met RA en een 10-jaarsrisico op HVZ tussen 10% en 20% en een LDL ≤ 2,5 mmol/l, kan 

een sterke ziekteactiviteit, of clustering van risico(verhogende)factoren toch voldoende reden zijn 

om een statine te overwegen. 
 
Consult: HA/POH/ASS: 
- Het Cardiovasculair risicoprofiel wordt besproken, waarbij alle aspecten die het HVZ-risico 

verhogen worden benadrukt. 
- De invloed en gevolgen van ongezonde leefstijlaspecten op het HVZ-risico wordt besproken. 
- Bij rokers  

o wordt stoppen met roken uitdrukkelijk geadviseerd; 
o Zo nodig wordt een stop-met-roken programma aangeboden Klik hier 

- Bij overgewicht  
o wordt het belang van gewichtreductie benadrukt; 
o worden adviezen m.b.t. een gezond eetpatroon gegeven  Klik hier 
o zo nodig wordt afvalprogramma aangeboden of verwezen naar een diëtist of 

voedingsconsulent;  

o wordt eventueel de NHG-brief: “Voedingsadviezen bij risicofactoren voor hart- en 
vaatziekten” meegegeven. Klik hier 

o wordt gewezen op het belang van voldoende bewegen en de relatie met overgewicht; 

o wordt geadviseerd op z’n minst te bewegen volgens de norm gezond bewegen; 
o wordt eventueel de NHG-brief: “Bewegingsadviezen” meegegeven. Klik hier 
o wordt zo nodig verwezen naar een lokale sportvereniging of sportschool. 

- Bij een verhoogde bloeddruk 

o wordt uitleg gegeven over de invloed van een verhoogde bloeddruk op HVZ en de 
mogelijkheden van zelfbeïnvloeding (leefstijladviezen); 

o wordt uitgelegd waarom er (on)voldoende reden is voor medicamenteus behandelen 
Klik hier 

o wordt eventueel de NHG-brief “Verhoogde bloeddruk” of “Aanpak verhoogde bloeddruk” 
meegegeven Klik hier 

http://www.stivoro.nl/upload/artikel/Professionals/H-MIS/handleiding%20H-MIS.pdf
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBA1b.htm
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBK10d.htm
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBK10c.htm
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBK10c.htm
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBK1b.htm
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBK1a.htm
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o wordt advies gegeven over voeding bij HT; 
o wordt eventueel de NHG-brief “Voeding bij hoge bloeddruk” meegegeven Klik hier 

- Bij verhoogd Cholesterol 

o wordt uitleg gegeven over de invloed van een verhoogd Cholesterol op HVZ en de 
mogelijkheden van zelfbeïnvloeding (leefstijladviezen); 

o wordt uitgelegd waarom er (on)voldoende reden is voor medicamenteus behandelen 
Klik Hier 

o wordt eventueel de NHG-brief “Cholesterol algemeen” meegegeven Klik hier 
- Afhankelijk van de bevindingen en het gekozen vervolg- en/of begeleidingstraject wordt in 

overleg met patiënt een nieuwe afspraak gemaakt. 

- Bij meerdere afwijkende bevindingen wordt in overleg met de patiënt een keuze gemaakt in de 
volgorde van de aanpak. Dit kan tevens over meerdere consulten worden verspreid om zo de 
hoeveelheid informatie te doseren en de doelen bereikbaar te houden. 

  

http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBK1c.htm
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBD5e.htm
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBD5a.htm
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13. PATIENTEN MET EEN RISICO-INSCHATTING ≥20%  
 

 

 
Deze patiënten hebben een dermate hoog absoluut risico op ziekte of sterfte door HVZ dat 

medicamenteuze behandeling van hypertensie en hypercholesterolaemie is geïndiceerd. 
Terughoudendheid voor medicamenteuze therapie kan worden overwogen bij:  
- bij patiënten met beperkte levensverwachting of ernstige co-morbiditeit; 
- bij verwachte therapieontrouw of weerstand bij de patiënt. 
 
  
Consult:HA/POH/ASS  

- Het Cardiovasculair risicoprofiel wordt besproken, waarbij alle aspecten die het HVZ-risico 
verhogen worden benadrukt 

- De invloed en gevolgen van ongezonde leefstijlaspecten op het HVZ-risico wordt besproken 
- Bij rokers  

o wordt stoppen met roken uitdrukkelijk geadviseerd; 
o Zo nodig wordt een stop-met-roken programma aangeboden  Klik hier 

- Bij overgewicht  
o wordt het belang van gewichtreductie benadrukt; 
o worden adviezen m.b.t. een gezond eetpatroon gegeven  Klik hier 
o zo nodig wordt afvalprogramma aangeboden of verwezen naar een diëtist of 

voedingsconsulent ; 
o wordt eventueel de NHG-brief: “Voedingsadviezen bij risicofactoren voor hart- en 

vaatziekten” meegegeven. Klik hier 

o wordt gewezen op het belang van voldoende bewegen en de relatie met overgewicht; 
o wordt geadviseerd op z’n minst te bewegen volgens de norm gezond bewegen; 
o wordt eventueel de NHG-brief: “Bewegingsadviezen” meegegeven. Klik hier; 
o wordt zo nodig verwezen naar een lokale sportvereniging of sportschool. 

- Bij hypertensie 
o wordt uitleg gegeven over de invloed van een verhoogde bloeddruk op HVZ en de 

mogelijkheden van zelfbeïnvloeding (leefstijladviezen); 

o wordt uitgelegd waarom er een indicatie is voor medicamenteus behandelen Klik hier 
o wordt eventueel de NHG-brief “Verhoogde bloeddruk” of “Aanpak verhoogde bloeddruk” 

meegegeven Klik hier 

o wordt advies gegeven over voeding bij HT; 
o wordt eventueel de NHG-brief “Voeding bij hoge bloeddruk” meegegeven Klik hier 

- Bij hypercholesterolemie 

o wordt uitleg gegeven over de invloed van een verhoogd Cholesterol op HVZ en de 
mogelijkheden van zelfbeïnvloeding (leefstijladviezen); 

o wordt uitgelegd waarom er een indicatie is voor medicamenteus behandelen Klik Hier 
o wordt eventueel de NHG-brief “Cholesterol algemeen” meegegeven  Klik hier 

- Afhankelijk van de bevindingen en het gekozen vervolg- en/of begeleidingstraject wordt in 
overleg met patiënt een nieuwe afspraak gemaakt 

- Bij meerdere afwijkende bevindingen wordt in overleg met de patiënt een keuze gemaakt in de 

volgorde van de aanpak. Dit kan tevens over meerdere consulten worden verspreid om zo de 
hoeveelheid informatie te doseren en de doelen bereikbaar te houden. 

 
  

http://www.stivoro.nl/upload/artikel/Professionals/H-MIS/handleiding%20H-MIS.pdf
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBA1b.htm
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBK10d.htm
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBK10c.htm
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBK10c.htm
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBK1b.htm
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBK1a.htm
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBK1c.htm
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBD5e.htm
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBD5a.htm
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14. PATIENTEN MET HVZ (SECUNDAIRE PREVENTIE) 
 

 
 

Zoals reeds eerder genoemd dient deze patiëntengroep door de huisarts te worden beoordeeld 
op adequate diagnostiek en behandeling van hun hart en vaatziekten. Echter, na beoordeling of 
instelling van de juiste diagnostiek en behandeling kunnen deze patiënten met de juiste instructie 
met betrekking tot alarmsymptomen, voor verdere beoordeling en begeleiding in het CVRM-
protocol instromen. Deze geeft voldoende ruimte voor individuele variabiliteit voor het controle 
schema. Omdat andere praktijkmedewerkers in die fase ook bij de begeleiding en controles worden 

betrokken, worden een aantal richtlijnen uit de nieuwe CVRM-standaard hier genoemd. Op deze 
wijze kunnen zij mede erop toezien of (nog) aan deze richtlijnen voor behandeling wordt voldaan. 
Vanzelfsprekend blijven ook de niet medicamenteuze interventies van belang.  
 
 Patiënten met HVZ Algemeen: 

Bij iedere patiënt met een atherosclerotisch cardiovasculair event in zijn of haar voorgeschiedenis. 
o Aan alle patiënten met HVZ wordt acetylsalicylzuur voorgeschreven, tenzij er een indicatie 

is voor orale antistollingstherapie (bijvoorbeeld bij boezemfibrilleren of structurele 
hartafwijkingen). Bij patiënten met overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur kan clopidogrel 

worden voorgeschreven.  
o Patiënten met HVZ en verhoogde bloeddruk (SBD  140 mmHg) worden behandeld met 

antihypertensiva, waarbij de voorkeursgroep afhangt van de aandoening. Zie Tabel 9. 
(linken). 

o Bij patiënten met HVZ en een LDL > 2,5 mmol/l wordt behandeling met een 
cholesterolverlager (statine) geadviseerd. 

o Bij patiënten met HVZ en een LDL < 2,5 mmol/l kan een sterk verhoogd risico 
(bijvoorbeeld recidiverend hartinfarct, sterk belaste familie-anamnese of clustering van 
risicofactoren) toch voldoende reden zijn om een statine te overwegen. 

 
Revascularisatie: 
(Onder revascularisatie procedures worden verstaan zowel chirurgische als percutane interventies 
(PCI)).  
Bij patiënten na coronaire revascularisatie (door percutane coronaire interventie of coronaire 
chirurgie) wordt de prognose significant verbeterd met angiotensine-converterend-enzymremmers 

(ACE-remmers). Dit effect wordt deels verklaard door de bloeddrukverlagende werking en deels 
door andere mechanismen. Behandeling met ACE-remmers bij deze patiënten is ook geïndiceerd 
als de bloeddruk normaal is. 
 
Hartinfarct: 
Bij patiënten na een hartinfarct wordt de prognose significant verbeterd met angiotensine-
converterend-enzymremmers (ACE-remmers). Dit effect wordt deels verklaard door de 

bloeddrukverlagende werking en deels door andere niet geheel bekende mechanismen. 
Behandeling met ACE-remmers bij deze patiënten is ook geïndiceerd als de bloeddruk normaal is. 
Bij patiënten met angina pectoris of doorgemaakt myocardinfarct zijn bètablokkers geïndiceerd. 
 
Hartfalen: 
(Voor patiënten met hartfalen is dit document niet bedoeld. De behandeling van patiënten met 
hartfalen zal onder een ander nog te maken protocol vallen. Tot die tijd zijn hier een aantal basis 

regels voor patiënten met hartfalen.) 
Bij patiënten met hartfalen op basis van coronaire hartziekten wordt de prognose significant 
verbeterd met angiotensine-converterend-enzymremmers (ACE-remmers). Dit effect wordt deels 
verklaard door de bloeddrukverlagende werking en deels door andere mechanismen. Behandeling 

met ACE-remmers bij deze patiënten is ook geïndiceerd als de bloeddruk normaal is. 
Patienten met hartfalen dienen eveneens behandeld te worden met diuretica en bij stabiel hartfalen 

met beta-blokkers. 
Niet dihydropyridine Calcium antagonisten zijn gecontraindiceerd bij patienten met hartfalen. 
 
iCVA (herseninfarct/TIA): 
Bij patiënten die een herseninfarct of TIA hebben doorgemaakt wordt ook bij een normale 
bloeddruk overwogen een bloeddrukverlagende behandeling in te stellen. Er zijn aanwijzingen dat 
Ca antagonisten de prognose bij deze groep patiënten gunstig beinvloedt.  
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Bij patienten die een herseninfarct of TIA hebben doorgemaakt  is er een indicatie om te 
behandelen met dipyridamol, naast de ascal, mits dit verdragen wordt. 

Patiënten met een herseninfarct of TIA ten gevolge van atriumfibrilleren of een andere cardiale 

emboliebron blijven in aanmerking komen voor een cumarinederivaat of een van de nieuwere 
factor II of Xa remmende middelen. Gelijktijdige toediening van een cumarinederivaat en een 
plaatjesaggregratieremmer wordt niet aanbevolen. Bij een indicatie voor een cumarinederivaat kan 
de plaatjesaggregratieremmer gestopt worden. 
 
 Patiënten met inflammatoire reumatische aandoeningen: 

o Moeten worden behandeld voor hun reumatische aandoening om zo de (inflammatoire) 
ziekte activiteit zo laag mogelijk te houden. 

o Moeten voor hun cardiovasculaire risicofactoren behandeld worden als daarvoor een 

indicatie bestaat volgens de risico tabel. Let wel er dient dan wel 15 jaar bij de leeftijd 
opgeteld te worden alvorens men de tabel gebruikt (leeftijd + 15 jaar). 

 
 
Consult:HA/POH/DA: 
- Alle aspecten die het HVZ-risico verhogen worden benadrukt. 
- De invloed en gevolgen van ongezonde leefstijlaspecten op het HVZ-risico wordt besproken. 

- Er wordt gekeken of de patiënt in aanmerking komt en of nog voldoet aan de medicamenteuze 
richtlijnen zoals hierboven genoemd. 

- Bij rokers  
o wordt stoppen met roken uitdrukkelijk geadviseerd; 
o Zo nodig wordt een stop-met-roken programma aangeboden (koppeling naar H-MIS). 

- Bij overgewicht  

o wordt het belang van gewichtreductie benadrukt; 
o worden adviezen m.b.t. een gezond eetpatroon gegeven (koppeling naar alg. 

voedingsadviezen); 
o zo nodig wordt afvalprogramma aangeboden of verwezen naar een diëtist of 

voedingsconsulent ; 
o wordt eventueel de NHG-brief: “Voedingsadviezen bij risicofactoren voor hart- en 

vaatziekten” meegegeven. (koppeling); 

o wordt gewezen op het belang van voldoende bewegen en de relatie met overgewicht; 
o wordt geadviseerd om voldoende te bewegen. In dit advies wordt rekening gehouden 

met de mogelijke beperkingen m.n. in het kader van de reeds aanwezige 
cardiovasculaire schade. Zonodig wordt voor specialistische begeleiding verwezen naar 

specifieke beweeg- of revalidatie programma’s; 
o wordt eventueel de NHG-brief: “Bewegingsadviezen” meegegeven (koppeling); 
o wordt zo nodig verwezen naar een lokale sportvereniging of sportschool. 

- Bij een verhoogde bloeddruk 
o wordt uitleg gegeven over de invloed van een verhoogde bloeddruk op HVZ en de 

mogelijkheden van zelfbeïnvloeding (leefstijladviezen); 
o wordt besproken of er een indicatie is voor (verder) medicamenteus behandelen 

(koppeling naar behandelplan Hypertensie); 
o wordt eventueel de NHG-brief “Verhoogde bloeddruk” of “Aanpak verhoogde bloeddruk” 

meegegeven (koppeling); 
o wordt advies gegeven over voeding bij HT; 
o wordt eventueel de NHG-brief “Voeding bij hoge bloeddruk” meegegeven (koppeling); 

- Bij verhoogd Cholesterol 
o wordt uitleg gegeven over de invloed van een verhoogd Cholesterol op HVZ en de 

mogelijkheden van zelfbeïnvloeding (leefstijladviezen); 
o wordt besproken of er een indicatie is voor (verder) medicamenteus behandelen 

(koppeling naar behandelplan Cholesterol); 
o wordt eventueel de NHG-brief “Cholesterol algemeen” meegegeven (koppeling). 

- Afhankelijk van de bevindingen en het gekozen vervolg- en/of begeleidingstraject wordt in 
overleg met patiënt een nieuwe afspraak gemaakt. 

- Bij meerdere afwijkende bevindingen wordt in overleg met de patiënt een keuze gemaakt in de 
volgorde van de aanpak. Dit kan tevens over meerdere consulten worden verspreid om zo de 
hoeveelheid informatie te doseren en de doelen bereikbaar te houden. 

  

http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_voorlichting/NHGPatientenbrieven/NHGPatientenbrief/PBK10c.htm
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15. OUDERE EN JONGERE PERSONEN MET RISICOFACTOREN 
VOOR ONTSTAAN VAN HVZ 

 

 
 
Het risico op HVZ neemt toe met de leeftijd. Bij ouderen mensen kan een hoog absoluut risico, het 
voor de leeftijd gemiddelde risico zijn. Bij jongere mensen (arbitrair 50 jaar of jonger) kan een laag 
absoluut risico, een zeer hoog relatief risico ten opzichte van leeftijdsgenoten verbergen. Dit geeft 
risico op zowel onder- als overbehandeling. 

 
 70-plussers: 

De risicotabel is niet van toepassing voor personen ouder dan 70 jaar. Het ligt in de lijn der 
verwachting dat oudere personen een zelfde - of hoger risico - op HVZ hebben als 70-jarigen. Dit 
betekent echter dat vrijwel alle mensen van 70 jaar of ouder die roken, een SBD >140 mmHg, of 
een LDL >2,5 mmol/L hebben in aanmerking komen voor (medicamenteuze) begeleiding vanwege 
hun 10-jaars risico op ziekte of sterfte door HVZ, dat groter is dan 20%. Daarnaast toont de tabel 
voor 70-jarigen dat ook individuen zònder afwijkende risicofactoren boven de behandelgrens 
uitkomen. Hierbij ontstaat de vraag of  deze algemene behandelgrens niet leidt tot 

overbehandeling van ouderen. De afweging wel of niet starten met behandeling moet in ieder geval 
met de patiënt besproken worden. Bij de zeer oudere groepen lijkt preventie van sterfte niet altijd 
het primaire doel, maar wel de gevolgen van (nieuwe) ziekte. In diverse studies is gebleken dat 
antihypertensieve behandeling van 70-plussers de kans op macrovasculair lijden (CVA, 
coronairlijden en hartfalen) vermindert. De verschillende studies hebben personen onderzocht 
waarbij de gemiddelde leeftijd oploopt tot 83 jaar. Voor de effecten bij zeer oude groepen mensen 

kan men alleen extrapoleren.  
- Bij 70-plussers met hypertensie (SBD >140 mmHg), wordt geadviseerd te behandelen met 

leefstijlmaatregelen en indien dit onvoldoende effect heeft te starten met antihypertensieve 
medicatie. Continueren van al eerder gestarte behandeling van hypertensie is zinvol.  

- Bij 80-plussers met hypertensie (SBD >160 mmHg), wordt geadviseerd te behandelen met 
leefstijlmaatregelen en indien dit onvoldoende effect heeft te starten met antihypertensieve 
medicatie. De SBD dient hierbij niet veel verder te dalen dan tot 150 mmHg. Ook hier is 

continueren van al eerder gestarte behandeling van hypertensie zinvol, maar kan eventueel de 
dosering worden aangepast zodat de SBD rond 150 mmHg komt.  

- Om coronaire events te voorkomen valt het te overwegen om ook bij ouderen te starten met 
een statine tenzij interacties, comorbiditeit of een korte levensduur op de voorgrond staan.  

- Er zijn voldoende aanwijzingen om het gebruik van aspirine, antihypertensiva en statines te 
continueren, tenzij interacties of een korte levensduur op de voorgrond staan, aangezien ze 
een significante daling van ziekte en sterfte door HVZ geven bij ouderen met macrovasculair 

vaatlijden. 
 
 Jongere personen (<50 jaar): 

Er zijn geen risicotabellen voor personen jonger dan 40 jaar. Ook bij personen jonger dan 50 jaar 
met een ongunstige leefstijl of met risicofactoren wordt de risicodrempel van 20% kans op ziekte 
en sterfte door HVZ in de komende 10 jaar maar zelden bereikt, terwijl er een groep is die door 
hun leefstijl en risicofactoren met het vorderen van de tijd op een HVZ afstevent. Vaak komen deze 
mensen pas in aanmerking voor de diagnose van verhoogd cardiovasculair risico en 
(medicamenteuze) behandeling als de ziekte klinisch manifest is. Het is daarbij de vraag of de 

keuze voor een gefixeerde behandelgrens bij jongere personen leidt tot onderbehandeling. 
Daarentegen zijn leefstijlaanpassingen juist op jongere leeftijd zinvol omdat deze jarenlange 
cardiovasculaire belasting voorkomen. Wanneer er geconstateerd wordt dat een individu weliswaar 
een laag absoluut 10-jaarsrisico op HVZ, maar een zodanig risicoprofiel heeft dat deze daardoor 
ten opzichte van leeftijdsgenoten een verhoogd relatief heeft, dient men hierop gewezen te 

worden, en aanpassing van leefstijl te worden geadviseerd. Voor de beslissing of er 

medicamenteuze behandeling moet worden gestart bij jongere individuen dient uitdrukkelijk te 
worden meegewogen dat het aantal jongere mensen dat dan behandeld dient te worden om één 
ziekte- of sterfgeval te voorkomen zeer hoog is. Er zijn ook geen onderzoeken beschikbaar waaruit 
blijkt dat de prognose belangrijk verbetert door langdurige medicamenteuze behandeling in de fase 
waarin het 10-jaarsrisico op HVZ nog kleiner dan 20% is. Slechts in bijzondere gevallen zou 
kunnen worden overwogen om al op jongere leeftijd niet alleen leefstijladviezen te geven, maar na 
verloop van tijd eventueel zelfs medicamenteuze behandeling te starten. Deze overweging zou 

bijvoorbeeld gemaakt kunnen worden bij patiënten die ondanks leefstijlaanpassingen een bij 
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herhaling gemeten SBD >160 mmHg blijven houden. Voor het beleid bij een sterk verhoogd 
lipidenspectrum bij jongere personen zie het NHG-standpunt Familiaire hyperlipidemie.  

- Bij personen <50 jaar wordt geadviseerd te starten met leefstijlmaatregelen.  

- Indien een bij herhaling gemeten SBD >160 mmHg persisteert ondanks leefstijlaanpassing, 
kan worden overwogen om na verloop van tijd al op jongere leeftijd te starten met 
medicamenteuze behandeling. 

- Er dient rekening mee te worden gehouden dat stress, lichamelijke klachten en sommige 
medicatie of voedingsstoffen kunnen leiden tot (voorbijgaande) hoge bloeddruk. Na verloop 
van tijd opnieuw gemeten bloeddruk kan dan normaal blijken. Eventueel gestarte therapie 
dient dan ook goed geëvalueerd te worden, en kan eventueel na verloop van tijd worden 

gestaakt. Het is overigens aannemelijk dat personen die op jongere leeftijd een tijdelijk 
verhoogde bloeddruk hebben, een reële kans lopen om op latere leeftijd alsnog werkelijk 
hypertensie te krijgen. 
 

Streefwaarden 

 

Streefwaarden bij medicamenteus behandelde patiënten 

RR systole (<80 jaar) <140mmHg 

RR diastole <90mmHg 

LDL <2.5 mmol/l 

BMI <25 kg/m2 

Middelomtrek vrouwen <80 cm 

Middelomtrek mannen <94 cm 

 
 

Grenswaarden (mmHg) voor hypertensie bij verschillende meetprocedures 

Meetprocedure SBD DBD 

Spreekkamer 140 90 

Thuis, protocollair 135 85 

Ambulant, 24u 130 80 

Ambulant, dag 135 85 

Ambulant, nacht 120 70 

 
 

Definitie en classificatie microalbumine2 

  

  

24 uurs urine                      

(mg 24 uur) 

12 uurs nacht 

urine       

(µg/min) 

Albumine   

(mg/l) 

albumine-

creatinine ratio    

(µg/mg creatinine) 

normaal <30 <20 <20 <30 

micoralbumine 30-299 20-199 20-199 30-299 

macroalbumine ≥ 300 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 300 

 

                                                 
2 ADA, Position Statement Diabetic Nephropathy Diabetes Care, volume 25, suppl 1, jan 2002 

 



 

Protocol CVRM 2012 © THOON  Pagina 35 van 63 

 

 
Ten gevolge van variabiliteit in de albumine-excretie, dienen binnen drie tot zes maanden twee van 

de drie urinemonsters abnormaal te zijn voordat de diagnostische drempel overschreden is. 

 

Streefwaarden laboratoriumonderzoek 

 normaal  overleg HA 

Nuchtere Glucose <6 mmol/l= 
<42 mmol/mol 

6.0-6.9 mmol/l 
gestoorde glucose 

tolerantie = 
42 – 53 mmol/mol 

>6.9 mmol/l 
diabetesprotocol 

>53 mmol/mol 

Kalium 3.5-5.0 mmol/l  <3.5 en > 5.0 mmol 

Kreatinine  Man:  75-110 umol/l 
Vrouw: 60-100 umol/l 

 >150 umol/l 

MDRD >60ml/min  <60ml/min 

Lipidenspectrum: DM/HVZ   

cholesterol 
triglyceriden 
HDL-cholesterol 
LDLcholesterol 
TC/HDL ratio 

<5.0 mmol/l  
<1.7 mmol/l 
>1.1 mmol/l 
<3.0 mmol/l  
<4.5 mmol/l 

 >6.5 mmol/ 
>10 mmol/l 
<0.9 mmol/l 
>3.0 mmol/l 
>8.0 mmol/l 

Albumine uitscheiding 
urine 

<20mg/l  >20mg/l of 
progressieve stijging 
albuminurie. 
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16. FOLLOW UP 
 

 
 

Voor een blijvend effect van de niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling dient een 
duidelijke follow-up te worden afgesproken. Het controleschema wordt individueel opgesteld, 
afhankelijk van het risicoprofiel, de (co)morbiditeit en de persoonlijke wensen. Het is van groot 
belang bij elk contact te informeren naar de therapietrouw (zowel medicamenteus als niet-
medicamenteus) en daar bij de behandeling rekening mee te houden. Bij patiënten die roken is het 
belangrijk stoppen met roken te bevorderen door hier regelmatig op terug te komen. Voor alle 

patiënten geldt dat er na juiste instelling van de medicamenteuze behandeling een regelmatige 
controle van het risicoprofiel moet plaatsvinden. 
 
 Hypertensie : 

o informeren naar welbevinden patiënt; 
o evalueer medicatie: 

- inname tijdstip; 

- therapietrouw; 

- bijwerkingen; 
- geef zo nodig informatie; 

o meten bloeddruk;  
o meten pols; 
o eventueel bespreken laboratoriumuitslagen; 
o de uitslag en consequenties worden besproken z.n. na overleg met de huisarts; 

o vervolgafspraak plannen. Indien de volgende afspraak een jaarcontrole betreft, dan krijgt 
de patiënt een formulier mee voor het laboratorium. 

 
Instelfase: controle 2 tot 4 wekelijks tot: 

o streefwaarde is bereikt; 
o vanwege bijwerkingen of interacties geen aanvullende medicamenteuze therapie mogelijk 

is; 
o maximale instelling op 3 middelen. 

 
De instelfase is beëindigd wanneer bovenstaande is bereikt, of indien de patiënt geen verdere 
medicamenteuze instelling of uitbereiding wenst. 

 
Stabiele fase:  

controle elk kwartaal gedurende 1e  jaar na de instelfase. Indien de tensie daarna stabiel blijft kan 
frequentie worden afgebouwd naar 1-2xpj. 
 
Medicatie: 
ACE/A2: Controleer voor start behandeling en na 2 weken behandeling het serum-

creatininegehalte. Een afwijkende nierfunctie na initiëren van een ACE/A2 
kan n.l. wijzen op nierarteriestenose. 

Diuretica:  Controleer kalium na twee weken bij niet- kaliumsparende diuretica 
Bij een kalium < 3,5 mmol/l schrijft u een combinatie 
thiazide/kaliumsparend diureticum voor. (cave hypertensie o.b.v. syndroom 
van Conn). Bij hypokaliëmie zijn thiaziden gecontraïndiceerd als 
monotherapie. Indien gekozen wordt voor een niet-kaliumsparend 
diureticum, wordt na twee weken het serumkaliumgehalte gecontroleerd. 
Bij een kaliumgehalte < 3,5 mmol/l moet onderzoek naar de oorzaak 

daarvan worden verricht. 

 
 Cholesterol 

o informeren naar welbevinden patiënt; 
o evalueer medicatie: 

- inname tijdstip; 

- therapietrouw; 
- bijwerkingen; 
- geef zo nodig informatie; 

o indien van toepassing; Meten bloeddruk; 
o eventueel bespreken laboratoriumuitslagen; 
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o de uitslag en consequenties worden besproken z.n. na overleg met de huisarts; 
o vervolgafspraak plannen. Indien de volgende afspraak een jaarcontrole betreft, dan krijgt 

de patiënt een formulier mee voor het laboratorium. 

 
Instelfase: controle 3 maanden tot: 

o streefwaarde is bereikt; 
o vanwege bijwerkingen geen aanvullende medicamenteuze therapie mogelijk is. 

 
De instelfase is beëindigd wanneer bovenstaande is bereikt, of indien de patiënt geen verdere 
medicamenteuze instelling of uitbereiding wenst. 

 
Stabiele fase: controle elk jaar (zie jaarcontrole):   
Zowel tijdens als na instelling van de behandeling is jaarlijkse evaluatie van de therapie gewenst, 
waarbij tevens wordt nagegaan of er veranderingen hebben plaatsgevonden in het risicoprofiel 
(bijvoorbeeld roken, HVZ in de familie, SBD, BMI). Bij patiënten met HVZ, DM of RA kan een 
stringentere controle worden overwogen dan bij patiënten zonder HVZ, DM of RA. 
 
 Jaarcontrole  

Wie (HA/POH/ASS)  

 
Anamnese: 
- informeren naar het welbevinden: 

o lichamelijk welbevinden, (HVZ gerelateerde klachten); 
o psychisch welbevinden; 
o sociaal welbevinden; 

- roken;  
- positieve familieanamnese voor HVZ;  
- voeding;  
- alcoholgebruik;  
- lichamelijke activiteit (advies minimaal 30 minuten per dag matig tot intensief bewegen); 
- manifest vaatlijden (MI, CVA, vaatprotheses, AAA, carotis-stenose); 
- aanwijzingen voor vaatlijden (AP, TIA, Claudicatio intermittens). 

 
Lichamelijk onderzoek: 
- geslacht; 
- (systolische) bloeddruk; 

- pols (frequentie, ritme); 
- bij niet bekende irregulaire pols overleg met huisarts; 

- lengte; 

- indien gewicht in 3 maanden meer dan 5kg is toegenomen of afgenomen overleg met huisarts; 

- BMI en middelomtrek; 
- indien BMI >27 in overleg met de patiënt diëtiste of gewichtsconsulent heroverwegen; 

- palpatie, ausculatie van de perifere vaten. (carotiden, aorta, femoralis, tibialis posteros, 
dorsalis pedis) door de huisarts. 
 

Bespreken laboratorium resultaten: 
- nuchtere glucose; 
- lipidenprofiel; 

- kreatinine (geschatte klaring); 
- kalium; 
- microalbumine. 

 
Bespreken medicatie: 

- therapietrouw, bij problemen uitleggen indicatie en werkwijze medicatie; 

- bijwerkingen medicatie; 
- mogelijke interacties met andere medicatie (o.a. NSAID’s); 
- afspraken maken over nieuw recept/herhalingsrecept. 
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Onwenselijke interacties met statines (m.n. simvastatine en atorvastatine (CYP 3A4)). 
 

Geheel te vermijden 

Orale antimycotica (Itraconazol, Ketoconazol, Voriconazol) 

Ritonavir 

Grapefruitsap 

Ciclosporine (voorzichtigheid geboden bij alle statines) 

(Tijdelijke) dosisverlaging van statine of vermijden combinatie 

Mycines (Azitromycine, Claritromycine, Erytromycine) 

Calciumantagonisten  (Diltiazem, Verapamil) 

Gemfibrozil (vooral bij simvastatine) 

Amiodaron 

Verminderde effectiviteit van statine 

Rifampicine 

Anti-epileptica (Carbamazepine, Fenobarbital) 

Fenytoine 

Efavirenz 

Nevirapine 

 

 
 Overige handelingen jaarconsult: 
- risicoprofiel bijstellen/ nieuwe risico-inschatting  m.b.v. Risicotabel (indien van toepassing); 
- bespreek effect behandeling (zowel life-style verandering als medicatie); 
- inventariseert bij patiënt motivatie tot verandering of behandeling; 
- stel samen met patiënt een behandel plan op;  
- begeleidt zo nodig patiënten die life-style willen veranderen (stoppen met roken, 

gewichtsreductie) of verwijst hiervoor (diëtiste, fysiotherapeut); 
- verwijs naar de huisarts of overleg met huisarts over het te volgen medicamenteus beleid; 
- maak bij patiënten die ingesteld worden op anti-hypertensieve medicatie controle afspraken na 

2-4 weken inclusief eventuele controle nierfunctie indien deze is geïndiceerd. 
- maak met patiënten die life-style begeleiding behoeven controle afspraken in onderling overleg 

met de patiënt; 

- maakt bij adequaat ingestelde patiënten een nieuwe controle afspraak na 1 jaar inclusief 
laboratorium onderzoek 1 week van te voren; 

- indien gewenst patiënt thuis bloeddruk laten meten of 24-uursmeting afspreken.  
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17. MEDICAMENTEUZE BEHANDELING CVRM 
 

 
 

Voor het bepalen van de indicatie voor medicamenteuze behandeling wordt onderscheid gemaakt 
tussen 2 groepen: 

1. Patiënten met risicoverhogende aandoeningen, hieronder worden verstaan: 
a. HVZ 
b. DM2 
c. Inflammatoire reumatische aandoeningen 

2. Patiënten zonder risicoverhogende aandoeningen. 

 
 Patiënten met risicoverhogende aandoeningen: 

Patiënten met HVZ Algemeen. 
 
Bij iedere patiënt met een atherosclerotisch cardiovasculair event in zijn of haar voorgeschiedenis: 
- aan alle patiënten met HVZ wordt acetylsalicylzuur voorgeschreven, tenzij er een indicatie is 

voor orale antistollingstherapie (bijvoorbeeld bij boezemfibrilleren of structurele 

hartafwijkingen). Bij patiënten met overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur kan clopidogrel 

worden voorgeschreven; 
- patiënten met HVZ en verhoogde bloeddruk (SBD 140 mmHg) worden behandeld met 

antihypertensiva, waarbij de voorkeursgroep afhangt van de aandoening. Zie Tabel 9;  
- bij patiënten met HVZ en een LDL >2,5 mmol/l wordt behandeling met een cholesterolverlager 

(statine) geadviseerd; 
- bij patiënten met HVZ en een LDL <2,5 mmol/l kan een sterk verhoogd risico (bijvoorbeeld 

recidiverend hartinfarct, sterk belaste familie-anamnese of clustering van risicofactoren) toch 
voldoende reden zijn om een statine te overwegen. 

 

Revascularisatie: 
(Onder revascularisatie procedures worden verstaan zowel chirurgische als percutane interventies 
(PCI)).  
Bij patiënten na coronaire revascularisatie (door percutane coronaire interventie of coronaire 
chirurgie) wordt de prognose significant verbeterd met angiotensine-converterend-enzymremmers 
(ACE-remmers). Dit effect wordt deels verklaard door de bloeddrukverlagende werking en deels 

door andere mechanismen. Behandeling met ACE-remmers bij deze patiënten is ook geïndiceerd 

als de bloeddruk normaal is. 
 
Hartinfarct: 
Bij patiënten na een hartinfarct wordt de prognose significant verbeterd met angiotensine-
converterend-enzymremmers (ACE-remmers). Dit effect wordt deels verklaard door de 
bloeddrukverlagende werking en deels door andere niet geheel bekende mechanismen. 

Behandeling met ACE-remmers bij deze patiënten is ook geïndiceerd als de bloeddruk normaal is. 
Bij patiënten met angina pectoris, doorgemaakt myocardinfarct zijn bètablokkers geïndiceerd. 
 
Hartfalen: 
(Voor patiënten met hartfalen is dit document niet bedoeld. De behandeling van patiënten met 
hartfalen zal onder een ander nog te maken protocol vallen. Tot die tijd zijn hier een aantal basis 
regels voor patiënten met hartfalen) 

Bij patiënten met hartfalen op basis van coronaire hartziekten wordt de prognose significant 
verbeterd met angiotensine-converterend-enzymremmers (ACE-remmers). Dit effect wordt deels 
verklaard door de bloeddrukverlagende werking en deels door andere mechanismen. Behandeling 
met ACE-remmers bij deze patiënten is ook geïndiceerd als de bloeddruk normaal is. 

Patienten met hartfalen dienen eveneens behandeld te worden met diuretica en bij stabiel hartfalen 
met beta-blokkers. 

Calcium anatgonisten: Bij persisterende hypertensie of angina pectoris kunnen zo nodig alleen 
langwerkende dihydropyridines veilig worden toegepast. [Cohn 1997b, Packer 1996] CBO richtlijn 
hartfalen 2010. 
 
iCVA (herseninfarct/TIA): 
Bij patiënten die een herseninfarct of TIA hebben doorgemaakt wordt ook bij een normale 
bloeddruk overwogen een bloeddrukverlagende behandeling in te stellen. Gezien het gunstige 

effect op de prognose bij deze groep, genieten Ca antagonisten de voorkeur.  
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Bij patienten die een herseninfarct of TIA hebben doorgemaakt  is er een indicatie om te 
behandelen met dipyridamol, naast de ascal mits dit verdragen wordt.  

 

Stappenplan bij behandeling van ongecompliceerde essentiële hypertensie bij niet-
negroïde patiënten, ouder dan 50 jaar 
 

Stap 1 Thiazidediureticum of calciumantagonist 

Stap 2 Voeg ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB) toe, bij voorkeur in combinatietablet 

Stap 3 Combineer thiazidediureticum, ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB) en calciumantagonist 
 
 Stap 4 Overweeg therapieresistente hypertensie 
 
 

 

 
Voorkeursmedicatie bij diverse specifieke klinische condities 

 

Klinische conditie Voorkeursmedicatie (separaat of in combinatie) 
 

Jonge leeftijd (<50 jaar) 1. ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB)  

2. Toevoeging bètablokker (als verdragen).  
3.Toevoeging diureticum of calciumantagonist 
 

Oudere leeftijd (>70 jaar) Diureticum, calciumantagonisten/of ACE-remmer (bij kriebelhoest 
ARB). Start low, go slow. Keuze o.b.v. comorbiditeit en comedicatie 
 

Chronisch, stabiel hartfalen 1. ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB)  

2. Toevoeging diureticum  
3. toevoeging bètablokker 
 

Chronische nierschade (inclusief 

microalbuminurie) 
 

ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB) 

DM (zonder microalbuminurie) 1. Thiazidediureticum  
2. Toevoegen ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB)  
3. Toevoegen calciumantagonist 

 

Atriumfibrilleren Bètablokker 
 

Astma/COPD Diureticum 
 

Negroïde afkomst  1. Calciumantagonist of diureticum 

2. Calciumantagonist èn diureticum 
 

 
 
Stappenplan statinetherapie 

 

Stap 1 Start simvastatine 40 mg/d (of lager indien geringe LDL-verhoging) 
 

Stap 2 Controleer na 4-13 weken LDL 
 

Stap 3 a. LDL ≤2,5 mmol/l: continueer simvastatine ≤ 40 mg/d 

b. LDL >2,5 mmol/l: switch naar atorvastatine ≥ 20 mg/d of rosuvastatine ≥ 10 mg/d 

 

Stap 4 Controleer 3 maandelijks LDL tot streefwaarde bereikt. Zo nodig aanpassing 
statine(dosering) 

 

Stap 5 LDL ≤ 2,5 mmol/l: evalueer jaarlijks therapie. Controle lipiden alleen op indicatie 
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Bijwerking 

of interactie 

1. Staak of verlaag (tijdelijk) dosering statine. Bij verdenking toxiciteit of langdurige 

interactie: controleer CK en transaminasen. Zie verder  

 
2. Bij milde spierklachten zonder toxiciteit: evalueer klachten enkele weken na staken 
 
3a. Geen relatie met statine: herstart statine 
 
3b.Relatie met statine: herstart eventueel lagere dosering of switch naar fluvastatine 

≤40 mg/d, pravastatine ≤80 mg/d cq. rosuvastatine ≤40 mg/d  
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18. AMBULANTE EN THUIS BLOEDDRUKMETING IN DE 
HUISARTSENPRAKTIJK 

 

 
 
 Introductie: 
De Ambulante Bloeddruk meting (Ambulatory Blood Pressure Monitoring of ABPM) of anders 
gezegd de 24 uurs bloeddruk meting wordt steeds vaker in de huisartsenpraktijk toegepast. Het 
heeft zowel diagnostische (B.V. witte jassen hypertensie, masked hypertension, nocturnal 

hypertension) als ook prognostische toepassingen en is dan ook een waardevol instrument voor de 
huisarts om het cardiovasculaire risico bij de patiënt goed in beeld te krijgen. Het heeft meerder 
voordelen boven de spreekkamer bloeddruk meting, zo is het preciezer, is de reproduceerbaarheid 
beter en elimineert het de observer bias. Het heeft in lange termijn studies reeds bewezen een 
betere correlatie te hebben met eind orgaan schade [1-4] en een betere voorspeller te zijn voor 
cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit [4-6]. 

 
Een vergelijkbaar instrument is de Thuis of Home bloeddruk meting (HBPM). Deze methode laat de 
patiënt zelf zijn bloeddruk op meten met een oscilometrische bloeddrukmeter in de thuissituatie. 

Hierover zullen we het later hebben. 
Doel van dit stuk is dan ook om de huisarts handreikingen te bieden in het gebruik en interpretatie 
van de ABPM en de HBPM 
 

 De Ambulante Bloeddruk Meting (ABPM): 
Methode: 
De ABPM wordt uitgevoerd door een manchet aan de bovenarm te plaatsen die gekoppeld is aan 
een elektronische bloeddrukmeter. Deze meet overdag elke 15-20 minuten en ’s nachts elke 30-60 
minuten de bloeddruk. 
 
Indicaties ABPM: 

- Witte jassen HT 
- Beoordeling werkingsduur medicatie 
- Masked hypertension 
- Nachtelijke hypertensie of non dippers 
- Verdenking op paroxysmale hypertensieve episodes (feochromocytoom) 
- Verdenking op (medicatie geïnduceerde) hypotensieve episodes 

- Therapie resistente hypertensie 
- Beoordelen van de bloeddruk variabiliteit 
- Beoordeling van de ‘early morning surge’ 
 
Definities: 
De grenswaarden voor de diagnose hypertensie leveren nog steeds veel discussie op. Een meta 
analyse uit 1991 laat bij normotensieve patiënten, een gemiddelde 24 uurs bloeddruk zien van 

118/72 en overdag een gemiddelde waarde van 123/76 [7, 8]. 
De diagnose hypertensie is dus afhankelijk van de periode waarin de metingen hebben plaats 
gevonden[8-10]. De diagnose ‘hypertensie wordt voornamelijk gesteld op de metingen overdag of 
eventueel het gemiddelde over 24 uur, en eigenlijk nooit op basis van de waarden die ’s nachts 
gemeten worden. 
 
De grens waarden die aangehouden worden voor zowel de ABPM als de HBPM zijn: 

- een gemiddelde over 24 uur <130/80; 
- dag of wakend gemiddelde van <135/85; 
- een nachtelijk of slapend gemiddelde van <125/75. 

 
Een gemiddelde waarde overdag van minder dan 135/85 wordt zelden geassocieerd met Linker 
Ventrikel Hypertrofie en wordt bijna altijd gezien als normotensief. 

 
 Blood pressure load:  

De hoeveelheid waarden (%) die bij ambulante meting boven de 140 mmHg systolisch of 90 

mmHg diastolisch liggen en ’s nachts boven de 120 mmHg systolisch en 80 mmHg diastolisch 
liggen.  
Bij jongeren is de blood pressure load ongeveer 3% terwijl dit bij ouderen op kan lopen tot 25%.  
Een Blood pressure load van ≥ 40% wordt geassocieerd met cardiale pathologie. 
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 Witte jassen hypertensie:  

Wanneer bij een patiënt in de spreekkamer een verhoogde bloeddruk wordt gemeten maar bij 
ABPM blijkt dat de bloeddruk verder normaal is. Men ziet dan in de uitslagen een vrij snelle 
normalisering van de gemeten waarden na aansluiting van het apparaat. De waarden kunnen dan 

tegen de tijd dat het apparaat weer ingeleverd moet worden weer oplopen. Deze bevindingen zijn 
niet zo onschuldig als men zou denken, en is wel degelijk geassocieerd met een verhoogd risico op 
CV events. 
De prevalentie varieert van 10-20% 
Bij patiënten met therapie resistente hypertensie moet men bedacht zijn op het mogelijk aanwezig 
zijn van een witte jassen hypertensie 
 
 Masked hypertension: 

Masked hypertension is wanneer de patiënt in de spreekkamer een normotensieve bloeddruk heeft 

maar op de 24 uurs meting een hypertensief beeld laat zien en is dus in feite een omgekeerde 
witte jassen bloeddruk. 
 
 Nachtelijke hypertensie, non dippers en het  obstructieve slaap-apnoe syndroom: 

De gemiddelde nachtelijke bloeddruk ligt ongeveer 15 mmHg lager dan de gemiddelde waarde 

overdag. Als de gemiddelde bloeddruk ’s nachts niet minstens 10% daalt dan spreekt men van een 
non-dipper. 
Deze zo genaamde non-dip status is geassocieerd met linker ventrikel hypertrofie, hart falen en 
andere cardiovasculaire complicaties. 

Een van de mogelijke oorzaken voor deze non-dip status is het obstructieve slaap apnoe 
syndroom. Dit syndroom wordt in verschillende studies aangewezen als een mogelijke oorzaak 
voor hypertensie. 
Hoewel deze non-dipping status aangetoond een verhoogd risico met zich mee brengt, is het niet 
aangetoond dat het kunstmatig induceren van een nachtelijke dip met antihypertensiva dit risico 
kan verlagen. 
 
 Verdenking op paroxysmale hypertensieve episodes: 

Bij verdenking op bijvoorbeeld een feochromocytoom zou een ABPM meer informatie kunnen 

geven. Men zou in de curve pieken kunnen zien waar het periodiek uitstorten van 
mineralocorticoïden een hypertensie maar ook een tachycardie induceren 
 
Verdenking op (medicatie geïnduceerde) hypotensieve episodes: 

Bij die patiënten die klagen over duizeligheid, collaps neiging zou het kunnen zijn dat het effect van 
de medicatie doorschiet. Misschien is er zelfs wel sprake van een witte jassen hypertensie die 
onterecht behandeld wordt. Een ABPM zou deze dalen kunnen aantonen waarop de medicatie op 

deze bevinding zou kunnen worden aangepast. 
 
 Therapie resistente hypertensie: 

Bij therapie resistente hypertensie kan men de ABPM gebruiken om te kijken naar meerdere 
factoren die reeds ook al genoemd zijn. Werking/werkingsduur  van de medicatie, witte 
jassenhypertensie etc. zijn hiervan de meest belangrijke. 
 
 Beoordelen van de bloeddruk variabiliteit: 

Redelijk recente studies laten zien dat een grote variabiliteit in de gemeten waarden van de RR 
geassocieerd is met een verhoogd risico op ischemische CVA’s. Hoewel het hier gaat om 
bloeddrukken gemeten in de spreekkamer, lijkt het voor de hand te liggen om ook variabiliteit die 

gevonden wordt bij ABPM of HBPM hiervoor te gebruiken. Hier zal nog verder onderzoek naar 
gedaan moeten worden om dit echt hard te maken.  
 
 Morning Surge: 

Bij de meeste patiënten loopt de bloeddruk gestaag op in de ochtend uren om dan bij het waken 
sneller op te lopen. Het lijkt erop dat een te forse stijging in de ochtend geassocieerd is met zowel 
cardiale als cerebrale pathologie. Echter er is onenigheid over de te gebruiken definitie. Er zijn 
momenteel 4 verschillende definities voor het bepalen van een early morning surge. De resultaten 
zijn slecht reproduceerbaar[11, 12], en de uitkomsten uit verschillende onderzoeken variëren. 

Het is momenteel moeilijk om hier een gedegen uitspraak over te doen[13]. 
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 Thuis Bloeddruk Meting (HBPM): 
De thuisbloeddrukmeting heeft de zelfde voordelen als de ABPM t.o.v. de spreekkamer 

bloeddrukmeting. Het heeft echter t.o.v. de ABPM enkele extra voordelen. 

  
Voordelen HBPM t.o.v. ABPM 
- goedkoper 
- metingen over een langere periode 
- patiënt vriendelijker 
- instructiever, patiënt heeft beter beeld bij zijn ziekte en de behandeling daarvan. Patiënten zelf 

de RR laten meten betekent dat de patiënt meer betrokken is bij zijn eigen behandeling en kan 

lijden tot beter RR controle. 
 
Methode: 
De patiënt meet gedurende 1 week,  3 maal per dag de bloeddruk. Elke meting wordt 2 keer 
uitgevoerd. Het gemiddelde van deze 2 metingen wordt genoteerd. 
De gemiddelde waarde over dagen 2 t/m 6 worden gebruikt om de gemiddelde RR uit te rekenen. 
De eerste dag wordt over het algemeen niet mee gerekend omdat patiënte eerst moeten wennen 

aan het meten. 
 

ABPM/HBPM en risico inventarisatie: 
Hoewel het aanlokkelijk is om de waarden verkregen uit een ABPM of HBPM te gebruiken voor de 
risicoschatting is dit niet de bedoeling. Het schatten van het cardiovasculaire risico is ook niet een 
van de indicaties om een ABPM of HBPM te laten verrichten. De onderzoeken waarop de 

risicoschatting is gebaseerd gebruiken allemaal de bloeddruk gemeten in de spreekkamer. Er zijn 
nog geen tools om het risico in te schatten die gebruik maken van de waarden verkregen d.m.v. 
een ABPM of een HBPM. Daar echter steeds meer onderzoeken worden verricht met de ABPM of 
met de HBPM valt dit wel te verwachten. 
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Bijlagen  
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a. Verwijscriteria 

 
 
 
Perifeer Arterieel Vaatlijden en verwijzen 
 
 Beschrijving: 

Bij perifeer arterieel vaatlijden (PAV) gaat het om manifestaties van algemeen aanwezige 

atherosclerose in de arteriën distaal van de aortabifurcatie. De diagnose PAV kan worden gesteld 
door bepaling van de enkel/armindex (E/A-index): de ratio van de met een dopplerapparaat 
gemeten systolische druk aan beide enkels (a. tibialis posterior, a. dorsalis pedis) en de 
conventioneel gemeten systolische druk aan de arm (a. brachialis). 
 
 Overwegingen: 

- Perifeer arterieel vaatlijden komt voor met of zonder typische klachten of symptomen. Bij de 
vorm met klachten of symptomen is het lokale beloop slechter.  

- Eén op de drie personen met een verlaagde E/A-index heeft klachten. Patiënten met PAV met 

of zonder klachten hebben een vergelijkbaar verhoogd risico op coronaire hartziekten en 

cerebrovasculaire aandoeningen. 
- De diagnose PAV kan met grote zekerheid worden uitgesloten als de huisarts op basis van 

anamnese en lichamelijk onderzoek geen aanwijzingen vindt voor deze aandoening. Bij goed 
pulserende voetarteriën zonder typische klachten is de kans op PAV zeer klein en is bepaling 
van de E/A-index niet nodig.  

- Op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek kan PAV slechts bij een kleine groep 
patiënten met grote zekerheid worden aangetoond. Typische claudicatioklachten alléén zijn niet 
bewijzend. 

- Voor de morbiditeit en overleving zijn de manifestaties van atherosclerose elders in het lichaam 
van meer belang dan die in de perifere vaten. 

- Het beleid bestaat uit looptraining en stoppen met roken, en daarnaast uit aanpak van 
cardiovasculaire risicofactoren.  

- De huisarts kan de E/A-index op verschillende manieren (laten) bepalen: 
o in de eigen praktijk. Dit heeft voordelen, maar veronderstelt scholing en het 

onderhouden van ervaring met het dopplerapparaat. 
o bij een vaatfunctieafdeling. Dit onderzoek vindt bij voorkeur plaats zonder verwijzing, 

bijv. via een diagnostisch centrum. 

o  Indien dit niet mogelijk is, vindt verwijzing naar een specialist plaats (vaatchirurg).  
- Bij behandeling van PAV tot en met stadium 2 (claudicatio intermittens zonder klachten in rust 

of trofische stoornissen) is conservatieve therapie de eerste keus. Dit ook kan in de eerste lijn. 
o looptraining; 
o stoppen met roken ; 
o aanpak van risicofactoren voor hart- en vaatziekten;  
o voetverzorging. 

 
 Consultatie en verwijzing: 

PAV is een chronische aandoening, waarbij naast de huisarts verschillende specialisten betrokken 
kunnen zijn, zodat samenwerkingsafspraken van belang zijn.  

Onderdelen van de samenwerking zijn:  
- diagnostiek; 
- afstemming van controles met indicaties voor terugverwijzing;  
- behandeling van risicofactoren;  
- aanpak van het stoppen met roken;  
- looptraining;  

- voetverzorging;  
- indicaties voor invasieve behandeling. 
 
Hierbij is niet alleen van belang onder welke voorwaarden wordt verwezen, maar ook wanneer en 
onder welke voorwaarden wordt terugverwezen naar de huisarts. Dit geldt in het bijzonder 
wanneer verwijzing plaatsvindt in het kader van diagnostiek of indien behandeling en begeleiding 
onder de juiste voorwaarden goed in de eerste lijn kunnen worden verricht. Dit kan echter per 

praktijk en per regio verschillen. 
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Conform de NHG-Standaard verwijst de huisarts zo mogelijk naar een multidisciplinair vaatteam en 
anders naar een vaatchirurg voor: 

 

- Diagnostiek: 
o als een E/A-index nodig is en die niet in eigen beheer kan worden uitgevoerd;  
o bij een gemiddelde E/A-index van 0,9 tot en met 1,0 en twijfel over de diagnose;  
o bij patiënten met diabetes mellitus en een vermoeden van PAV.  

 
- Behandeling(opties): 

o PAV stadium 2 met snelle progressie van de klachten (behandelopties evalueren);  

o PAV stadium 2 met blijvende klachten of duidelijke subjectieve invalidering ondanks 
looptraining; 

o PAV stadium 3 en 4 of een enkeldruk <50 mmHg;  
o vermoeden van embolie;  
o een aneurysma van de aorta abdominalis met echografisch een diameter van ≥ 5 cm. 
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b. Classificatie volgens Fontaine 

 
 
 

Stadium 1: typische klachten van claudicatio intermittens ontbreken. 
 
Stadium 2: er zijn typische klachten van claudicatio intermittens. Deze klachten worden wisselend 
beschreven. De patiënt omschrijft de klacht als pijn, soms als een moe en stijf gevoel of als 
krampen, meestal in de kuit. De klachten treden op bij lopen. De pijn is zelden hevig. Bij stilstaan 
verdwijnen de klachten, maar ze komen terug als de patiënt verder loopt. Als de patiënt sneller 
loopt of een heuvel op gaat, ontstaan de klachten eerder. De patiënt heeft geen klachten als hij zit 

of staat. Soms is er een eenzijdig koudegevoel in de voet. 
Stadium 2a: met een door de patiënt geschatte maximale loopafstand >100 meter. 
Stadium 2b: met een door de patiënt geschatte maximale loopafstand <100 meter. 
 
Stadium 3: er zijn ischemische klachten aan voet of been in rust en/of trofische stoornissen. 
Meestal is er sprake van hevige pijn, vooral in de voorvoet en aan de tenen. In het begin heeft de 
patiënt alleen 's nachts last door het wegvallen van de orthostatische druk. Bij veel patiënten 

vermindert de pijn als ze het been buiten het bed laten afhangen of als ze even uit bed gaan. De 
meest voorkomende symptomen zijn tekenen van een verminderde huidcirculatie, zoals koude, 
dove voeten, nagelafwijkingen, verminderde haargroei op tenen en onderbenen en slecht 
genezende huidwondjes. Soms is de voet ook wat gezwollen en erythemateus. 
 
Stadium 4: er zijn ulcera of er is dreigende necrose of gangreen aan de voet. 

  



 

Protocol CVRM 2012 © THOON  Pagina 49 van 63 

 

 

c. Nierfunctiestoornis en verwijzen 

 
 
 

 

 Normo/microalbuminurie Macro-albuminurie 
 

 
Patiënten > 65 jaar 

  

eGFR >60 ml/min/1,73m2   

eGFR 45 to 60 ml/min/1,73 m2   

eGFR 30 tot 45 ml/min/1,73m2   

eGFR >30 ml.min/1,73 m2   

   

Patiënten < 65 jaar   

eGFR >60 ml/min/1,73m2   

eGFR 45 to 60 ml/min/1,73 m2   

eGFR 30 tot 45 ml/min/1,73m2   

eGFR >30 ml.min/1,73 m2   
 
 

  

 Begeleiding in de 1e lijn 

 Consultatie nefroloog 

 Verwijzing naar de 2e lijn 
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d. HVZ en verwijzen 

 
 
 
Laagdrempelig bij Recidief klachten. 
 
 Status na myocardinfarct: 

Opnieuw klachten van (instabiele) angina pectoris 

 
 Status bij perifeer arterieel vaatlijden:  

Verwijs bij voorkeur naar een multidisciplinair vaatteam bij: 
- EAI-bepaling die niet in eigen beheer kan worden uitgevoerd (diagnostiek); 
- patiënten met diabetes mellitus en een vermoeden van PAV (diagnostiek); 
- EAI 0,9-1,0 (aantonen of verwerpen van de diagnose); 
- PAV stadium 2 met snelle progressie of subjectieve invalidering (zo mogelijk behandeling); 
- PAV stadium 3 en 4 of een enkeldruk <50 mmHg (zo mogelijk behandeling); 
- vermoeden op trombose of embolie (behandeling); 

- aneurysma aortae abdominalis met echografische diameter >5 centimeter. 
 
Overleg verder met vaatchirurgen. 
 
 
 Verwijsindicaties Hypertensie: 

Therapie resistente hypertensie: 
Onvoldoende controle van de RR ondanks het gebruik van 3 antihypertensiva in adequate dosering  
 

Hypertensieve crisis: 
Aanwijzingen voor maligne hypertensie/hypertensive crisis. Men dient bedacht te zijn op een 
hypertensieve crisis bij:  
- een sterk verhoging van de bloeddruk  meestal systolisch >200-220 mmHg, diastolisch >120-

130 (tenzij patiënt hier in het verleden reeds mee bekend was);  

- bloeddruk <220/120 mmHg, maar recente objectieve sterke bloeddrukstijging;  

- iedere hypertensie met klachten of bevindingen bij lichamelijk onderzoek passend bij 

hypertensive crisis, dat wil zeggen hoofdpijn, visusstoornissen, misselijkheid, braken; 

cardiovasculaire complicaties zoals dyspnoe, pijn op de borst, pijn tussen de schouderbladen; 

cerebrale complicaties zoals veranderde gemoedstoestand, sufheid, neurologische 

uitvalsverschijnselen; bij lichamelijk onderzoek vermindert bewustzijn, verwardheid, 

neurologische uitval, convulsies, aanwijzingen voor (acuut) hartfalen, en graad III of IV 

hypertensieve retinopathie.  

Indien er op grond van bovengenoemde criteria sprake is van verdenking op een hypertensieve 
crisis, dan dient patiënt direct te worden verwezen naar een ziekenhuis. Eventueel kan er al met 

een oraal middel gestart worden (nifedipine retard 20mg). Diagnostische evaluatie en therapie van 
de hypertensieve crisis valt buiten het bestek van deze richtlijn. Er is een nationale richtlijn 
beschikbaar [NIV-richtlijn Hypertensieve Crisis]. 
 
Secundaire hypertensie: 

 
 

Secundaire oorzaken van hypertensie 
 

Obstructieve slaapapnoe3 

 

Snurken; waargenomen apnoe’s; slaperigheid overdag 

Primair hyperaldosteronisme4 
 

Hypokaliëmie (ongeacht het gebruik van diuretica) 

Chronisch nierfalen Kreatinineklaring <30 ml/min; albuminurie of 

                                                 
3
 Bij obstructieve slaapapnoe doet behandeling daarvoor de bloeddruk dalen, maar hoeveel is niet duidelijk. 

4
 Bij normokaliëmische patiënten met TRH heeft onderzoek naar primair hyperaldosteronisme 

onvoldoende nut. 
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proteïnurie; erytrocyturie 

 

Nierarteriestenose door fibromusculaire 
dysplasie5 
 

Jonger dan 40 jaar zonder andere risicofactoren voor 
hypertensie 

Hypothyreoïdie Klachten en tekenen passend bij hypothyreoïdie; 
verhoogd TSH 
 

Feochromocytoom Aanvalsgewijze hypertensie, palpitaties, zweten, 
hoofdpijn 
 

Cushing-syndroom Vollemaansgezicht; centrale obesitas; abdominale 

striae; interscapulaire vetophoping 
 

Coarctatio aortae Polsverschil tussen aa. brachiales en(of) tussen aa. 
brachiales en femorales; systolische souffle 
 

 
 
 Verwijsindicaties hypercholesterolaemie: 

Geen acute verwijs indicatie.  
Verwijzen valt te overwegen/adviseren bij  
- verdenking op een familiaire hypercholesterolaemie; 

- of niet halen van de streefwaarde (LDL < 2,5 mmol/l) bij adequate behandeling. 

 
De landelijk transmurale afspraken met betrekking tot TIA/CVA, nierschade, beleid na 
doorgemaakt myocardinfarct en acuut coronair syndroom staan op de website van het NHG. 
http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_samenwerking/k_ltas.htm   

 
  

                                                 
5
 Onderzoek naar atherosclerotische renovasculaire hypertensie heeft slechts in beperkte gevallen zin, 

aangezien het opheffen van een nierarteriestenosen door atherosclerose niet evident beter is dan 
medicamenteuze behandeling. Bij nierarteriestenosen door fibromusculaire dysplasie doet angioplastiek de 
bloeddruk echter vaak in belangrijke mate dalen. 

http://nhg.artsennet.nl/kenniscentrum/k_richtlijnen/k_samenwerking/k_ltas.htm
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e. Bijzonderheden per geneesmiddelengroep 

 
 
 
 

 
 Trombocytenaggregatieremmers: 

Aan alle patiënten met HVZ die niet op grond van comorbiditeit, zoals atriumfibrilleren of 
structurele hartafwijkingen, in aanmerking komen voor antistolling, wordt acetylsalicylzuur (1 dd 
80 mg) voorgeschreven. Mensen met een TIA of een  herseninfarct dat niet het gevolg is van een 
cardiale emboliebron komen behalve voor acetylsalicylzuur tevens in aanmerking voor tweemaal 
daags 200 mg dipyridamol met gereguleerde afgifte, mits de bijwerkingen dat toelaten. Voor 
doseringen in de acute fase direct na het ontstaan van een hartinfarct, herseninfarct of TIA, wordt 
verwezen naar de vigerende richtlijnen voor huisartsen en specialisten over deze onderwerpen. 

Voor patiënten zonder HVZ is er onvoldoende bewijs om standaardbehandeling met 
acetylsalicylzuur te adviseren 
 
 Antihypertensiva: 

Alle in Nederland geregistreerde bloeddrukverlagende geneesmiddelen hebben gemiddeld een 
vergelijkbaar bloeddrukverlagend effect. Bij de keuze voor een specifiek middel wordt vooral 
rekening gehouden met de comorbiditeit, de specifieke kenmerken van de patiënt en de 
voorgaande ervaringen van de patiënt met bloeddrukverlagende middelen en verder uiteraard met 
potentiële bijwerkingen, interacties en contra-indicaties. 

 
Wanneer de streefwaarde met drie verschillende antihypertensiva in de maximale dosering niet 
wordt gehaald, spreekt men van therapie resistente hypertensie. 
 
Tijdens de instelling op medicatie wordt de bloeddruk twee- tot vierwekelijks gecontroleerd. 
 
 Bij hypertensie én diabetes mellitus en/of hart- en vaatziekten:  

Patiënten met hart- en vaatziekten en verhoogde bloeddruk (≥140 mmHg) worden behandeld met 
antihypertensiva, waarbij de voorkeursgroep afhangt van de aandoening.  

Bij patiënten met angina pectoris, doorgemaakt myocardinfarct of hartfalen op basis van coronaire 
hartziekte zijn bètablokkers geïndiceerd.  

Bij patiënten na coronaire revascularisatie (door percutane coronaire interventie of coronaire 
chirurgie), na een hartinfarct en patiënten met hartfalen op basis van coronaire hartziekten wordt 
de prognose verbeterd met angiotensine-converterend-enzymremmers (ACE-remmers). 
Bij diabetes mellitus en TIA/herseninfarct verminderen ACE-remmers het risico van hart- en 

vaatziekten.  
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Klinische conditie 

 

Voorkeursmedicatie (separaat of in combinatie) 

Jonge leeftijd (<50 jaar) 1. ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB)  
2. Toevoeging bètablokker (als verdragen).  
3.Toevoeging diureticum of calciumantagonist 
 

Oudere leeftijd (>70 jaar) 
zonder orthostatische 
hypotensie 
 

Diureticum, calciumantagonist. Start low, go slow. Keuze o.b.v. 
comorbiditeit en comedicatie 

Ouder leeftijd (>70 jaar) met 
orthostatische hypotensie 

ACE-remmer, calciumantagonist. Start low, go slow. Keuze o.b.v. 
comorbiditeit en comedicatie 
 

Chronisch, stabiel hartfalen 1. ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB)  
2. Toevoeging diureticum  
3. toevoeging bètablokker 
 

Chronische nierschade 
(inclusief microalbuminurie) 

ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB) 

DM ACE-remmer (bij kriebelhoest ARB) 
 

Atriumfibrilleren Bètablokker 
 

Astma/COPD Diureticum 
 

Negroïde afkomst  1. Calciumantagonist of diureticum 
2. calciumantagonist èn diureticum 
 

 
 
 Cholesterolverlagers (statines) 

Voor simvastatine, pravastatine, atorvastatine, rosuvastatine en fluvastatine is aangetoond dat zij 
het risico van (nieuwe manifestaties van) HVZ verminderen. Als bijwerking van statines is 
myopathie ( CK >3x bovengrens van de normale waarde) gerapporteerd, hoewel dit niet vaak 
(0,1-0,5%) voorkomt. Myalgie, spierpijn zonder verhoogde CK waarde, lijkt uit observationele 

studies in ongeveer 10% van de gevallen voor te komen. Waakzaamheid bij het voorschrijven van 

statines wordt geadviseerd bij ouderen, kleine en magere patiënten, patiënten met chronische 
ziekten die meerdere organen aantasten zoals chronische nierinsufficiëntie en patiënten die veel 
verschillende medicijnen gebruiken. 
 
Geadviseerd wordt de behandeling te starten met simvastatine (40 mg). Na enkele weken tot ten 
hoogste drie maanden wordt het LDL gecontroleerd. De LDL-streefwaarde is <2,5 mmol/l. Bij 
onvoldoende resultaat kan men switchen naar een meer potente statine (atorvastatine of 

rosuvastatine).  
Bij bijwerkingen kan met switchen naar een willekeurige andere statine. 
Er is nog weinig systematisch onderzoek verricht naar wat de beste strategie is als de LDL-
streefwaarde niet haalbaar is. Daardoor zijn de adviezen hierover noodzakelijkerwijs gebaseerd op 
‘expert opinion’. 
 
Het is onduidelijk of medicamenten (fibraten, nicotinezuur) die het HDL verhogen en/of het 

triglyceridegehalte verlagen, de incidentie van HVZ’en verminderen. De commissie beveelt aan 
terughoudend te zijn met de toepassing van deze medicamenten. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Protocol CVRM 2012 © THOON  Pagina 54 van 63 

 

Stappenplan statinetherapie: 
 

Stap 1 Start simvastatine 40 mg/d (of lager indien geringe LDL-verhoging) 

Stap 2 Controleer na 4-13 weken LDL 

Stap 3 a. LDL ≤ 2,5 mmol/l: continueer simvastatine ≤ 40 mg/d 

b. LDL > 2,5 mmol/l: switch naar atorvastatine ≥ 20 mg/d of rosuvastatine ≥ 10 
mg/d 

Stap 4 Controleer 3 maandelijks LDL tot streefwaarde bereikt. Zo nodig aanpassing 

statine(dosering) 
 

Stap 5 LDL ≤ 2,5 mmol/l: evalueer jaarlijks therapie. Controle lipiden alleen op indicatie 
 

Bijwerking 
of interactie 

1. Staak of verlaag (tijdelijk) dosering statine. Bij verdenking toxiciteit of langdurige 
interactie: controleer CK en transaminasen. Zie verder noten 37 en 38 
 
2. Bij milde spierklachten zonder toxiciteit: evalueer klachten enkele weken na staken 
 

3a. Geen relatie met statine: herstart statine 
 
3b.Relatie met statine: herstart eventueel lagere dosering of switch naar fluvastatine 
≤ 40 mg/d, pravastatine ≤ 80 mg/d cq. rosuvastatine ≤ 40 mg/d (zie noten 37 en 
38) 
 

 
 
 Leverfunctie stoornissen bij statine gebruik: 

Leverfunctiestoornissen komen voor bij 01 – 1,5% van de gebruikers van statinen. Tijdens 
behandeling met statines is controle van de transaminasewaarden in het algemeen dan ook niet 
nodig. 
 

Men kan overwegen de transaminasewaarden te controleren in de volgende situaties: 
- bij gebruik van hoge doseringen van een statine; 
- bij co-medicatie die de concentratie van statine in het lichaam sterk kan doen toenemen (in het 

algemeen middelen die invloed hebben op CYP450 afhankelijk metabolisme. Interactie met 

zulke medicijnen leidt overigens eerder tot myotoxiciteit dan tot hepatotoxiciteit; 
- bij complexe comorbiditeit zoals type 2 DM en verminderde nierfunctie; 
- bij klinische verdenking op toxiciteit; 

- bij relevante comorbiditeit (leverziekte, alcoholmisbruik dient men wel de leverenzymen te 
controleren.  

 
Bij stijgingen van ALAT en/of ASAT >3x bovengrens van de normaalwaarde kan men de 
statinetoediening staken, en hervatten in lagere dosering of een andere statine voorschrijven na 
normalisatie van de leverenzymen.  
 
 Myopathie bij statine gebruik 

Myopathie wordt gedefinieerd als het hebben van klachten (myalgie) en tegelijkertijd een stijging 

van de CPK waarde. Dit komt voor bij 0,1 – 0,5% van patiënten. Dit in tegenstelling tot myalgie 
(spierpijn, spierstijfheid zonder spierschade), dit laatste komt voor bij 9 - 20% van de gebruikers. 
De ernstige bijwerking rhabdomyolyse is uitermate zeldzaam en is beschreven bij 0,023% van de 
gebruikers. 
 

Waakzaamheid bij het voorschrijven van statines wordt geadviseerd bij ouderen, kleine en magere 
patiënten, patiënten met chronische ziekten die meerdere organen aantasten zoals chronische 

nierinsufficiëntie en patiënten die veel verschillende medicijnen gebruiken. 
 
Bij myopathie zou men het CPK kunnen bepalen. Bij waarden >5x  bovengrens van de normale kan 
men de statinetoediening staken, en hervatten in lagere dosering of een andere statine 
voorschrijven na normalisatie van het CPK.  
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NB: myotoxiciteit is ook beschreven bij normaalblijvende CPK waarden. Anamnese is dus 
belangrijk. Let op bij onverklaarde spierpijn, spierzwakte of spierkramp vooral als deze gepaard 

gaat met malaise of koorts. 

 
Indien een statine niet kan worden ingezet, kan overwogen worden om te behandelen met 
middelen als fibraten, harsen en nicotinezuuranalogen en ezetimibe. Men moet zich echter 
realiseren dat hier weinig evidence is op harde eindpunten. Daarnaast gaan deze middelen vaker 
gepaard met bijwerkingen 
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f. Verslaglegging bij CVRM 
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g. DKL vragenlijst 
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