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Systeem / Tool

Trigger / event

Nieuwe patient met 
risicofactoren VVR

Vaststellen diagnose 
(CVRM/VVR) en 

mate van risico; zeer 
hoog/hoog/matig/licht

3

Automatische processtap

Diagnose   
vastgesteld en 

geregistreerd in HIS

HIS

Samen beslissen 
m.b.t. behandelplan 
en medicatiebeleid

4

Beleid en behandel-       
plan vastgesteld, en 

duidelijkheid over   
medicatie

HIS

Samen beslissen over 
deelname 

zorgprogramma CVRM 
en mogelijke 

interventies, evt. 
plannen vervolgconsult

6

Samen beslist over 
deelname -> patient 
gaat deelnemen en 

vervolgconsult 
gepland

Nieuwe patient met 
HVZ

Periodieke 
controle/follow-up 

uitgevoerd

Overleg / consulteren 
kaderarts of verwijzen 

naar specialist

11

Overleg/consult     
met kaderarts 

geweest of verwezen 
naar specialst

Verwijzen patient ikv 
leefstijl  m.b.v. VIP 

Live

12

Patient verwezen

HIS

VIP Live / 
Minddistrict

V

V

Plannen consult met 
POH

5

Vervolgconsult 
gepland

HIS

Voorbereiden 
jaargepsprek: 

versturen vragenlijst 
en aanvragen lab op 

maat

7

Opkomend 
jaargesprek

VIP Live

Vragenlijst verstuurd 
en lab op maat 
aangevraagd

HIS / VIP Live

Jaargesprek   
gevoerd

Edifact 
retourbericht

Verwerken 
specialistenbrieven (o.a. 

aanpassen 
hoodsbehandelaarschap), 

informeren POH en 
uitnodigen patient voor 

spreekuur

2
Specialisten-         

brieven verwerkt, 
hoofdbehandelaar- 

schap aangepast, POH 
geinformeerd en patient 

uitgenodigd voor 
spreekuur

HIS

HIS

Bieden van 
begeleiding

14

begeleiding geboden

(terug) Verwijzen 
patient naar huisarts - 

zeer hoog risico 
(HVZ) patienten

1

Patient naar huisarts 
verwezen

XOR

XOR

Uitgeven middelen 
voor Thuismeten en 
instrueren patient 

over gebruik

15

Middelen en 
instructies gegeven

Opschonen 
patientenlijst VVR 

middels 
oproepagenda en 

lege dossiers

16

Patientenlijst 
opgeschoond

VIP Live

Jaarlijks momentUitvoeren 
tussentijdse en 
voorbereidende 

metingen

8

Metingen uitgevoerd

patient komt voor 
periodieke 

controle/follow-up of 
jaargesprek

XOR

Triagetool

XOR

Samen beslist over 
deelname -> patient 
gaat niet deelnemen; 

reguliere HA zorg

Uitvoeren periodieke 
controle/follow-up en 
registreren uitkomst 

in HIS

10

Uitvoeren 
jaargesprek en 

registreren uitkomst 
in HIS

9

VIP Live

Bespreken stoppen 
met roken 

(intern/extern/zelfmgt) 
(zie stoppen met 

roken proces)

13

Stoppen met roken 
besproken volgens 
stoppen met roken 

proces

VIP Live
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