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Zowel in de Commissie Zorginhoud CVRM als in de Doorbraakprojectgroep CVRM is gesproken over een 

brief, die door huisartsen gestuurd kan worden naar de cardioloog als er onduidelijkheid is over waar de 

CVRM zorg aan de patiënt geleverd wordt en waarom. Deze brief is als bijlage 1 bijgevoegd. 

Afspraak: De vakgroep Cardiologie heeft ingestemd met gebruik van deze brief.  

 

 

Gebruik brief “Verzoek terugverwijzing CVRM-zorg naar de eerste lijn” 

Aanleiding: Huisarts of praktijkondersteuner (POH) ziet een patiënt waarvan de CVRM zorg in principe in 

de eerste lijn zou kunnen plaatsvinden.  

Acties: Brief wordt door huisarts of POH meegegeven aan patiënt. 

 Patiënt geeft brief aan cardioloog tijdens consult. 

 Cardioloog vult brief in tijdens of na spreekuur, en stuurt deze (via het secretariaat) terug per 

post naar de huisartspraktijk. Een kopie van de brief gaat in de status. 

Als de cardioloog akkoord is met overname CVRM in de eerste lijn, wordt de patiënt 

vervolgens door de huisartspraktijk opgeroepen. 

 

Alternatief via specialistenbrief 

Als alternatief kunnen de cardiologen na afronding van een behandeling of bij ontslag van een patiënt 

standaard tekst onder hun brief naar de huisarts zetten. Uit deze standaard tekst moet duidelijk zijn waarom 

iemand wel of niet bij de cardioloog blijft. Dit zal de noodzaak voor het gebruik van de brief ‘verzoek 

terugverwijzing CVRM-zorg naar 1
e
 lijn’ verminderen. Hieronder staan een aantal voorbeelden.  

 

 

Voorbeelden tekst onderaan specialistenbrief: 
 
Status na hartinfarct 1/1/2014   
Hoofdbehandelaar vanaf nu de HA 
Controle cardioloog: geen 
 
 
Status na hartinfarct 1/1/2014  
Hoofdbehandelaar cardioloog op uitdrukkelijk verzoek van patiënt 
 
 
Status na hartinfarct 1/1/2014  met beginnend hartfalen 
Hoofdbehandelaar hartfalen: cardioloog 
Hoofdbehandelaar CVMR: HA 
 
 
Status na hartinfarct 1/1/2014 en klepstenose 
Hoofdbehandelaar CVRM: HA 
Hoofdbehandelaar klepstenose: cardioloog middels jaarlijkse controle 


