Infographic module indeling VVR
STROOMSCHEMA BEPALEN MODULE INDELING VVR

VVR Patiënt

Voldoet WEL aan
inclusiecritera1

Voldoet NIET aan
inclusiecritera1
Stabiel,

NIET stabiel,

geen klachten en
streefwaardes bereikt

klachten e/o streefwaardes
niet bereikt

Module 992

Module 1; Basiszorg

Module 2; Intensieve Zorg

Reguliere zorg

1x/2jr controle en vaststellen IZP,
POH en HA

1x/jr controle en vaststellen IZP,
POH en HA

Voetnoten
1
Inclusiecriteria: 18jr én medicamenteuze behandeling hypertensie (K86,K87) en/of
hypercholesterolemie (T93)
NEE
2
Module 99: bij niet voldoen aan inclusiecriteria, maar wel aanwezigheid van
risicofactoren. Valt BUITEN ketenzorgfinanciering; voorkomt dat pt uit beeld raakt.
Gebruik is facultatief
3
Module (her)instellen medicatie: alleen van toepassing indien geïndiceerd, bestaande
uit (gemiddeld) 3 contacten
4
Coachingsmodule: begeleiding door POH bij leefstijlverandering, bestaande uit
(gemiddeld) 3 contacten
Coachingsmodule4,
POH
Verrichtingen
 ECG: opslagtarief, alleen bij acute ECG s of bij verdenking ritmestoornissen.
 Objectieve bloeddruk meting: opslagtarief, bij verdenking witte jassen effect. 3
opties: 24uABPM, 1/2u meting, thuismeting
Legenda
Standaard onderdelen

Optionele onderdelen
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(Her)instellen medicatie3

Motivatie tot
leefstijlverandering/
veranderwens pt?

SMR (H-MIS), POH

Dietetiek

ZIO, versie 190207

Nadere toelichting eventuele “opplus” modules bij Module 2 (Intensieve zorg)
Een niet-stabiele patiënt, geïncludeerd in module 2, wordt in ieder geval 1x per jaar gezien voor de standaard
jaarcontrole. Afhankelijk van de klachten/veranderwens van de patiënt, kun je "opplussen" met de modules
(Her)instellen medicatie en/of Coaching en/of Stoppen Met Roken en/of Diëtetiek.


(Her)instellen medicatie: staat voor (gemiddeld) 3 contactmomenten:
 Instellen op (nieuwe/andere) medicatie incl. uitleg/educatie/instructie;
 1 controle op korte termijn (lab/meetwaarden, therapietrouw, bijwerkingen, etc);
 1 controle op langere termijn (lab/meetwaarden, therapietrouw, bijwerkingen, etc).
Uitbetaling van 3 contactmomenten aan praktijk bij (éénmalig) aanvinken van deze module in VRM_1
formulier in MediX.



Coachingsmodule: bij motivatie/veranderwens patiënt t.a.v. leefstijlverandering. Staat voor (gemiddeld)
3 contactmomenten: contactmomenten waarin de POH de patiënt begeleidt/ondersteunt/coacht in de
leefstijlverandering.
Uitbetaling van 3 contactmomenten aan praktijk bij (éénmalig) aanvinken van deze module in VRM_1
formulier in MediX.



SMR (H-MIS): een individueel traject waarin patiënt door de POH begeleid wordt in het stoppen met
roken door middel van de H-MIS (Minimale Interventie Strategie) in de huisartsenpraktijk. Staat voor 8
contactmomenten (1 intake, 4 consulten, 3 telefonische consulten).
Uitbetaling aan praktijk bij registratie van het RO_1 formulier in MediX.



Diëtetiek: individuele en gespecialiseerde dieetbehandelingen door de diëtist zonder aanspraak op
eigen risico patiënt, verwijzing via het patiëntdashboard in MediX.
Uitbetaling aan diëtist bij registratie DIET_1 formulier in MediX.

NB. De modules SMR en Diëtetiek kunnen onafhankelijk van de module Coaching en (Her)instellen medicatie worden
ingezet.

Ketenzorg VVR – infographic module indeling VVR, versie 190211

