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Wat is Vasculair Risicomanagement Primaire Preventie, VRM- PP?  
 
Het doel van dit zorgprogramma is het bevorderen van een optimale ketenzorg  
behandeling van patiënten met een verhoogd risico op HVZ. Hierdoor kan het risico 
op eerste of nieuwe ziekte door HVZ en het risico op complicaties en sterfte als 
gevolg van HVZ worden verminderd. Hierin spelen de praktijkondersteuner en de 
huisarts een centrale rol. Samen met de patiënt wordt een individueel plan gemaakt 
en  wordt de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt maximaal gestimuleerd. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de sociale kaart in de wijk waar indien nodig de 
patiënt op geattendeerd/ verwezen wordt ( leefstijlinterventie wijkgericht). 
 
Welke patiënt kan ik includeren? 
 
Patiënt voldoet aan de onderstaande criteria: 

• K86 hypertensie en medicatie daarvoor, ongeacht leeftijd (indicatie volgens 
NHG  standaard)  

• K87 hypertensie en medicatie daarvoor, ongeacht leeftijd  (indicatie volgens 
NHG standaard)  

• T93 hypercholesterolemie en medicatie daarvoor, ongeacht leeftijd  (indicatie 
volgens NHG standaard) 

• Patiënt  met risico schatting: <70 jaar met verhoogd 10-jaarsrisico op ziekte of 
sterfte door HVZ van ≥20%, of ≥10% bij aanvullende risicofactoren  

Welke patiënt hoort niet in dit keten zorgprogramma thuis?  
 

• Patiënt in zorgprogramma Diabetes Mellitus type 2  

• Patiënt in zorgprogramma VRM SP  

• Patiënt wil/ kan niet   

• Andere reden naar oordeel van de behandelend arts  

Wanneer kan ik als praktijk deelnemen aan VRM-PP 

• Praktijk neemt deel aan ketenprogramma VRM Secundaire Preventie. 

• Praktijk heeft de streefwaarde behaald van de  procesindicatoren  van alle 

deelnemende zorgprogramma’s 

• Voor start DBC VRM PP heeft praktijk middels dossieronderzoek vastgesteld wie 

in aanmerking komt voor inclusie in de keten 

• U heeft voldoende POH uren ter beschikking 

• POH  en huisarts hebben voldoende kennis van het VRM spreekuur 

• Streefwaarden  procesindicatoren VRM PP zijn uiterlijk een half jaar na 

 aanvang DBC behaald. 

• Na aanmelding  volgt er een afspraak met de stafverpleegkundige. Hierna volgt 

advies over definitieve deelname 

  

VRM-PP binnen de ketenzorg 

Hadoks biedt in 2020 ketenzorg      
programma Vasculair Risico 
management  Primaire Preventie 
aan. 
 
Indien u deelneemt aan VRM- 
Secundaire Preventie kunt u 
mogelijk deelnemen aan VRM 
Primaire Preventie.  
 
Starten kan per 1 januari, 1 april, 
1 juli  of 1 oktober 2020 

Kern van het programma is  een 
leefstijlgerichte en wijkgerichte 
aanpak.  
 
Onderdelen van het ketenzorg 
programma:  

- Zorg in de 
huisartsenpraktijk 

- Dieetadvisering 

- Stop met Roken 

- Leefstijlbegeleiding in 

groepen 

 

Patiënten met geen 
programmatische zorg vallen 
buiten het zorgprogramma.  
 
Streefwaarde procesindicatoren  
VRM SP 2017 
Bloeddruk: 80 % 
LDL bepaling: 80% 
Rookgedrag bekend: 70 % 
 
 
Wilt u meer weten? 
Via chronischezorg@hadoks.nl 
kunt u het volledige 
praktijkdocument VRM- VVR 
aanvragen 
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Wat is de meerwaarde van VRM-SP bij Hadoks? 
 

• Ondersteuning in de praktijk bij opstarten en uitvoeren VRM spreekuur door de 

stafverpleegkundige van Hadoks  

• Ondersteuning bij wijkgericht werken en samenwerking  

• Scholing gericht op VRM spreekuur: zoals  VRM lunches, Scholing , stress 

management bij VRM patiënten 
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