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CVRM: tussen wal en schip (TWES)
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ACHTERGROND KENNISREGEL

Live gang kennisregel: oktober 2022

Getest door: Wantveld

Titel: CVRM tussen wal en schip (TWES)

Aanleiding tot 
ontwikkeling:

Steeds vaker worden patiënten na een cardiovasculair event voor 
cardiovasculair risico management terugverwezen naar de eerste lijn. Echter 
niet alle terugverwezen patienten komen terecht in het zorgprogramma CVRM 
of Diabetes, zij vallen mogelijk tussen wal en schip. 

Doel kennisregel: Voorkomen dat terugverwezen CVRM patiënten ten onrechte niet worden 
opgenomen in een zorgprogramma. 

Uitkomst kennisregel: - Alle patiënten die recht hebben op CVRM, krijgen ook daadwerkelijk 
toegang daartoe. 

- De hoop is dat hiermee toekomstige cardiovasculaire events voorkomen 
worden. 



TECHNISCHE BRIEFING
We nemen je mee door het klikpad in MedicomSmart



Voorbeeld lijst: Tussen wal en schip (CVRM)











Verwerken of onderdrukken kennisregel
Kennisregel verwerken

Bij deze kennisregel is een automatische 
“afhandeling” mogelijk. De kennisregel wordt 
verwerkt als een patiënt naar aanleiding van het 
signaal wordt verwerkt en geregistreerd in Medicom. 

Kennisregel onderdrukken 

Komt de patiënt (nog) niet in aanmerking voor CVRM 
dan kan deze worden onderdrukt door op het belletje 
te klikken.

Vervolgens verschijnt er een protocol Kennisregel 
onderdrukken, de gegevens die hierin worden 
ingevuld zullen verwerkt worden in het journaal bij 
de episode die geselecteerd is. 

Het streven van deze kennisregel

De voorselectie is geen verplichting maar een 
hulpmiddel. Het zou bijvoorbeeld mooi zijn als je als 
praktijk de lijst jaarlijks een keer tot op 0 
afhandelt/onderdrukt. Optimale advies frequentie is 
afhandelen per kwartaal.



INCLUSIE CRITERIA

• Geen hoofdbehandelaar CVRM of hoofdbehandelaar is onbekend
• Actieve episode K89, K90.03 of K92.01 en registratie hoofdbehandelaar CVRM is specialist >6 maanden geleden
• Actieve episode K74, K75 of K76 en registratie hoofdbehandelaar CVRM is specialist >15 maanden geleden
• Registratie hoofdbehandelaar DM >12 maanden geleden
• Hoofdbehandelaar DM onbekend
• Registratie hoofdbehandelaar OZ >12 maanden geleden
• Registratie geen ketenzorg CVRM >12 maanden geleden



FAQ
Waar staat FAQ voor?

Dit staat voor Frequently Asked Questions.

De kennisregel is leeg wat betekent dit?

Er zijn op dat moment geen patiënten die voldoen 
aan de inclusie criteria van deze kennisregel. Er zijn 
op dat moment dus geen patiënten die op dit 
onderdeel extra aandacht nodig hebben.

TIPS VOOR GEBRUIK
• De voorselectie is geen verplichting maar een 

hulpmiddel. Het zou bijvoorbeeld mooi zijn als je 
als praktijk de lijst jaarlijks een keer tot op 0 
afhandelt/onderdrukt. Optimale advies frequentie 
is afhandelen per kwartaal.

• Deze kennisregel kan behandeld worden door de 
POH in overleg met de huisarts. 

• Na gebruik van de kennisregel zelf een tip?                      
Deel je tip via info@gzgr.nl

mailto:info@gzgr.nl


Meer weten? 
Neem contact op met:

• AlphenOpÉenLijn – Daisy de Jong (daisy.de.jong@aoel.nl)

• Rijncoepel – Jamie Pater (pater@rijncoepel.nl)

• Zorggroep Katwijk - Jannette Roubos (j.roubos@zgkatwijk.nl)

• Zorggroep Voorhout – Warmond - Jannette Roubos (j.roubos@zgkatwijk.nl)

mailto:pater@rijncoepel.nl
mailto:j.roubos@zgkatwijk.nl
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