
CVRM in de praktijk
 
 
 
 
 

Anna van Ittersum, MSc. 
Verpleegkundig specialist vasculaire geneeskunde, 

Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag.
Bestuurslid NHV



Disclosures



CVRM opfrissen



CVRM, waarom? 
Er  zijn zo'n 1,5 miljoen mensen
met een chronische hart- of
vaatziekte (HVZ).
Dagelijks sterven 101 mensen aan
een HVZ.
Elke dag sterven 24 mensen
jonger dan 75 jaar aan een HVZ.

2 618 874 
mensen van 65 tot 80 jaar, 

838 661 
80-plussers

 
dat is 19,2% van de NL bevolking

(bron CBS 2021)

jan 2022

17602000 
inwoners 

Elke dag worden zo'n 650 mensen in het ziekenhuis opgenomen
vanwege een HVZ. (bron hartstichting 2021)



Bij aanwezigheid van risico factoren.

Een schatting kan overwogen worden bij 
mannen > 40 jaar en postmenopauzale 
vrouwen of vrouwen > 50 jaar.

Herhaal de schatting bijvoorbeeld elke 5 jaar 
of vaker wanneer het geschatte risico dicht bij de
behandelgrens ligt.

Doe geen risicoschatting bij mannen < 40 jaar 
en vrouwen < 50 jaar zonder bekende risicofactoren.

40+

50+

<40

<50

Bij wie CVRM?



Hoe risico inschatten?



(mogelijk) verhoogd
risico

verzamel gegevens
stel profiel op

HVZ risico schatten

Risicocatogorie voor pt
met eerder HVZ, DM,
ernstige CNS, >10%

Score - Risico tabel
patiënten 

> 40 en < 70 jaar

Het stappenplan

Bron: praktisch handleiding NHG-Standaard CVRM



Welke gegevens heb je nodig?  

Anamnese
Leeftijd;
geslacht;
roken (in pakjaren);
voorgescheidenis
familieanamnese met HVZ;
voeding;
psychosociale risicofactoren;
alcoholgebruik (in eh/dag);
lichamelijke activiteit.

Lichamelijk onderzoek
Bloeddruk; 
BMI (eventueel aangevuld met
middelomtrek).

Laboratoriumonderzoek
Lipidenspectrum (TC, HDL-C,
TC/HDL-ratio, LDL-C, triglyceriden;
nuchter glucosegehalte;
serumcreatininegehalte; 
eGFR; 
albumine/creatine ratio in de
urine.



Volgende
stap...

 
Tabel 1 CVRM-richtlijn:
Check of je patiënt in
deze tabel past.

Indien patiënt in deze
tabel genoemd is bij zeer
hoog of hoog risico, dan
geen kwantitatieve
risicoschatting nodig.



matige 
CNS

5-10%

Hoog risico



> 10%

+!!
ernsitge 

CNS

Zeer hoog risico



systolische bloeddruk, 
roken (ja/nee),
leeftijd, 
TC/HDL ratio.

Of deze stap,
bij..... primaire preventie:
Tabel 2 CVRM richtlijn,
voor de overige patiënten
van 40 t/m 70 jaar die
onbehandeld zijn. 

Gebruikt 



10-jaars CVmortaliteitsrisico Het CV risico op ziekte plus sterfte

Uitleg cijfers



Stel CVRM risicoprofiel op
en overweeg eerder te
starten met behandeling

COPD

Jicht

CACS

Artritis
Psoriatica

Overweeg het opstellen van
een CVRM risicoprofiel

ZwangerschapsDM

Hypertensie

OSASIBD

Behandeling
 kanker

Etniciteit

HIV

Zwangerschaps HT
Pre-eclampsie
PCOS

stel CVRM profiel
op en vermenig-
vuldig de SCORE-
schatting met 1,5 x

Reumatoide Artritis

Andere onafhankelijke voorspellers



Risicoschattingstools U-prevent



Nieuwe calculatoren



Risico is geschat, en nu?



Laag tot matig verhoogd risico
Tienjaarsrisico op
sterfte aan HVZ met
SCORE < 5%. Veel
personen van
middelbare leeftijd
vallen in deze
categorie. 
Jongeren met DM type
1 zonder klassieke
risicofactoren ?

Leefstijladvies
aanbevolen
Medicamenteuze
therapie zelden
aangewezen



Hoog risico

jonger dan 70 jaar

70 jaar of ouder
Niet kwetsbaar

70 jaar of ouder
Kwetsbaar

< 2,6 mmol/l

< 2,6 mmol/l
bij medicatie
bij voldoende levens
verwachting

Geen medicatie of
stop lipiden
verlagende therapie

< 140 
(eventueel < 130*)

< 150
 (eventueel < 140*)

< 150 en ≥ 70
diastolisch

De streefwaarden in deze tabel 
betreffen spreekkamermetingen.



Zeer hoog risico

jonger dan 70 jaar

70 jaar of ouder
Niet kwetsbaar

70 jaar of ouder
Kwetsbaar

Na event
< 1,8mmol/l

(ESC <1,4)   

< 2,6 mmol/l

< 2,6 bij med
bij voldoende levens
verwachting

DM, CNS, > 10%
< 2,6mmol/l

< 2,6 mmol/l

Geen medicatie of stop
lipiden verlagende
therapie

< 140 
(eventueel < 130*)

< 150
 (eventueel < 140*)

< 150 en ≥ 70
diastolisch



Leefstijl adviezen CVRM

bevorderen
zelf-
management,
leefstijl
verandering,

Motiverende
gespreksvoering:

Betrek meerdere
zorgverleners, bv
dietist, GLI.

Bied  eventuele
psycho-sociale
ondersteuning 
aan bij
psychosociale
problematiek of 
 voor
ondersteuning bij
leefstijl
verandering.
Betrek meerdere
zorgverleners.

Beweegadvies
minimaal 150
minuten per 
week matig
intensief

Voorkom lang
zitten achter
elkaar

Belangrijkste
vermijdbare
risicofactor voor
HVZ.

Stop roken.

Vermijd
meeroken
Geef of regel
begeleiding op
maat.

Adviseer
voedingconform
richtlijnen goede
voeding. 

BMI tussen de 20-
25 bij gebruik
gezonde voeding,
voldoende
beweging

Adviseer alle
ouderen te
stoppen met
roken. 

Adviseer te
bewegen volgens
de dagelijkse
norm.



Zet alle riscofactoren op
een rij.
Bespreek de
aandachtpunten.

Start met kleine
aanpassingen.
Maak realistische
doelen.

Gericht leefstijl advies



Medicatie, volg richtlijn 

Cholesterol overweeg verwijzing:
Statine intolerant: na 3 verschillende
statines met o.a. rosuvastatine 5mg 2 x
per week waarbij bijwerkingen en/of
onvoldoende LDL reductie. 
Bij verwijzing graag de geprobeerde
therapie beschrijven
PCSK-9 remmer optie na 1 event en statine
intolerantie,  FH, niet bereiken
streefwaarde,  dan verwijzen 2 de lijn
(ezetimibe is een vergoedingseis)

Bij aanhoudende lage eGFR na
start ACE of ARB,
therapieresistente hypertensie,
niet behalen van streefwaarden, 
aanwijzingen voor een secundaire
oorzaak bij een  risicofactor (bijv.
hypertensie op jonge leeftijd,
verdenking Familiaire
Hypercholesterolemie).

Bloeddruk, overweeg verwijzing:



Leefstijl aanpassen
 
 NancyAnna
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