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1 Inleiding  

Dit document ‘Protocol deel 1’ beschrijft met name de afspraken die zijn gemaakt om tot een 
procesinrichting voor het cardiovasculair risicomanagement (CVRM) te komen. Dit betreft 

afspraken over de gestandaardiseerde controles: 
 

▪ Wanneer deze controles moeten plaatsvinden, 

▪ Wanneer wie wordt ingeschakeld, 
▪ Welke gegevens daarbij worden vastgelegd en uitgewisseld,  

▪ Hoe daarover wordt gerapporteerd 
▪ Hoe de patiënt daar zicht en invloed op kan krijgen. 

 

Protocol deel 2 beschrijft met name het medisch inhoudelijke protocol.  
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2 Huisartsen Eemland Zorg 

 

2.1 Organisatie 

Huisartsen Eemland Zorg als zorggroep is een rechtspersoon, waarin de samenwerking tussen de 
Huisartsen Coöperatie Eemland en het Meander MC bestuurlijk is geregeld en dient als 

contractpartner voor de zorgverzekeraars en zorgverleners. Binnen de stichting zijn meerdere 

huisartsen werkzaam, waarvan één medisch directeur. 
 

Met het bestaan van Huisartsen Eemland Zorg verwachten de betrokken partijen, Huisartsen 
Coöperatie Eemland en Meander Medisch Centrum, een antwoord te hebben op de toenemende 

zorgvraag op het gebied van chronische ziekten. Het standaardiseren van de zorg 

(probleemanalyse, risico- stratificatie en procesevaluatie) maakt taakdelegatie binnen de lijnen en 
zorgverschuiving van 2e naar 1e lijn mogelijk. Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) ondersteunt 

deze standaardisatie en maakt het mogelijk de zorg inzichtelijk te maken. Hiermee wordt voldaan 
aan de toenemende vraag om transparantie van de kwaliteit van zorg. Niet alleen door overhe id en 

verzekeraars, maar zeker ook door patiënten.  

2.2 Missie en Visie 

Huisartsen Eemland Zorg faciliteert transmuraal georganiseerde ketenzorg voor chronische ziekten, 

zoals diabetes, COPD en CVRM, conform de daarvoor geldende zorgstandaarden. Ook wordt de 
zorg voor (preventieve) cardiovasculair risicomanagement ondersteund. Patiënten participeren in 

de keten en er wordt gestreefd naar een optimale verhouding tussen de zorgvraag en het 
zorgaanbod.  

 

Huisartsen Eemland Zorg wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de integrale 
behandeling van chronische ziekten en de scheidslijn tussen eerste- en tweedelijnszorg 

ontschotten. De zorgvraag van de patiënt staat centraal en niet het aanbod van de hulpverlener.  
 

Ter verbetering van de kwaliteit van leven van de patiënt ondersteunt Huisartsen Eemland Zorg 
patiënten participatie en zelfmanagement. Patiënten worden betrokken bij de ontwikkeling van 

nieuwe ketens en bij evaluatie van bestaande ketens.  

 
De kwaliteit van zorg, die door de gecontracteerde hoofdbehandelaars en overige zorgverleners 

wordt geleverd, wordt aan de hand van kwaliteitsindicatoren bewaakt en teruggekoppeld aan de 
zorgverlener. Er wordt zorgvuldig omgegaan met deze data conform de geldende richtlijnen. Aan 

zorgverzekeraars wordt een transparante en geheel geanonimiseerde verantwoording afgelegd 

over de zorginhoud en bestede middelen.  
 

Huisartsen Eemland Zorg wil andere zorggroepen tot voorbeeld zijn en deze desgewenst 
ondersteunen. Door wetenschappelijk onderzoek wil Huisartsen Eemland Zorg het gevoerde beleid 

toetsen en wetenschappelijk verankeren. 
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2.3 Financiële stromen CVRM 

Voor het tarief CVRM ketenzorg (voor max 8% van de populatie) verwijzen we naar het contract 
CVRM van Huisartsen Eemland Zorg. Per geïncludeerde patiënt zal 6% van dit bedrag bij het 

bereiken van de targets aan het eind van de looptijd variabel worden uitgekeerd. Het is een 
integraal tarief en de financiering van de CVRM zorg via de POH-S-module moet worden aangepast 

of gestopt. De vergoeding kan worden aangewend voor de uren POH-S en is verder ter 

compensatie van de huisartsenconsulten die niet meer mogen worden gedeclareerd. Bij de 
berekening is uitgegaan van een POH-S inzet op CVRM van minimaal 55 minuten per geïncludeerde 

patiënt. 

2.3.1 Inhoud ketenzorg 

▪ Instellen controlebeleid (intake) 

▪ Behandeling & begeleiding van de doelen en indien geïndiceerd en patiënt gemotiveerd: 
o Behandeling met medicatie 

o E-Consultatie specialist (internist, cardioloog) 
o Diëtetiek 

o Stoppen met Roken (valt binnen tarief) 
▪ Vervolgcontroles  

2.3.2 Dubbelloop 

Zilveren Kruis voert jaarlijks materiële controles uit waarbij patiënten waar zowel een ketenzorg als 
een DBC van de tweedelijns specialist (zie lijst DBC in protocol deel 2) is geopend zullen worden 

teruggevorderd en ingehouden bij de huisarts. 

2.3.3 Variabele beloning 

Over de groep “intensieve zorg” worden de indicatoren; LDL, bloeddruk en rookstatus gekoppeld 

aan een geringe variabele beloning. Deze is op basis van de resultaten van de huidige pilot 
realistisch vastgesteld. Zie voor details de overeenkomst CVRM van Huisartsen Eemland Zorg. 

2.3.4 Inclusieplafond 

Om bij de ketenzorg binnen de 8% van de populatie te blijven zal een deel van de CVRM-patiënten 

buiten de ketenfinanciering moeten worden gehouden. Dit betreft primaire preventie patiënten 
vanaf 80 jaar. (Evenals conform de InEen-richtlijn patiënten zonder CVRM-medicatie, patiënten in 

de tweede lijn en patiënten die ongemotiveerd zijn deel te nemen aan ketenzorg). Het dossier van 

de primaire preventie 80 plus patiënten kan wel in Portavita worden bijgehouden. Een jaarlijks 
consult van de POHS bij de patiënten in deze groep is ter compensatie meegenomen in de 

tariefbepaling bij de wel geïncludeerde groep. De zorg van de huisarts en assistent voor patiënten 
vallend buiten de ketenzorgdeclaratie kan conform geldende consulttarieven buiten de keten 

worden gedeclareerd. 

 
Indien een huisartsenpraktijk boven de norm van 8% CVRM-patiënten binnen de ketenzorg wil 

declareren en er binnen de regio geen ruimte is om dit op te vangen, zullen niet alle patiënten 
gedeclareerd en uitbetaald kunnen worden. Zorgvuldige selectie op praktijkniveau zal dus van 

groot belang zijn. Als ondanks deze selectie de praktijk toch ruim boven de 8 % blijft uitkomen zal 
de huisarts een aantal patiënten buiten de ketenzorg moeten houden. Huisartsen Eemland Zorg 

kan bij deze selectie ondersteunen. Advies is om de secundaire preventie patiënten en de primaire 

met een hoog risico in elk geval wel in de ketenzorg te houden.  
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3 Doel van de ketenzorg CVRM  en inclusiecriteria  

 
Het doel van de ketenzorg CVRM is om de patiënten met verhoogd cardiovasculair risico in de 

praktijk in kaart te brengen en te gaan vervolgen en behandelen conform de NHG-richtlijn 
cardiovasculair risicomanagement. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en 

secundaire preventie. 

 
Alle patiënten worden aangemeld bij de start van de keten. Binnen 6 maanden na de start heeft de 

intensieve groep een volledige jaarcontrole gekregen en is de controlefrequentie van alle patiënten 
geregistreerd. Alle consulten van de POH worden geregistreerd in het EPD en consultaties vinden 

via het EPD plaats bij de gecontracteerde zorgaanbieders. 

 
De verplicht in te vullen vakken zijn in het EPD groen gemarkeerd. Deze zijn gebaseerd op de 

actuele dataset van InEen.  
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4 Hoofdbehandelaarschap 

 
In dit hoofdstuk worden de opleidingseisen en organisatorische randvoorwaarden beschreven voor 

de hoofdbehandelaar, die de regie heeft en verantwoordelijk is voor de reguliere controles en voor 
het verwijzen en/of aanvragen van de overige noodzakelijke controles. De projectgroep 

cardiovasculair risicomanagement van Huisartsen Eemland Zorg bewaakt dit inhoudelijk.  

4.1 Rol en verantwoordelijkheden 

De medische inhoudelijke zorgverlening van het cardiovasculair risicomanagement dient plaats te 

vinden onder de verantwoordelijkheid en regie van de hoofdbehandelaar, hetgeen contractueel 
wordt vastgelegd. De hoofdbehandelaar is altijd een huisarts. Daarbij geldt de aanvullende 

voorwaarde voor de huisarts die deze zorg levert, dat hij/zij tevens de basis huisartsenzorg kan 

bieden. De huisarts kan ervoor kiezen om bepaalde taken te delegeren aan deskundige 
praktijkondersteuner(s). 

 
De huisarts draagt er zorg voor dat hij en de onder zijn gezag werkende medezorgverleners 

beschikken en blijven beschikken over de kennis en kunde, die voor een verantwoorde verlening 
van de zorg noodzakelijk is. De huisarts en medezorgverleners voldoen aan de opleidingseisen die 

Huisartsen Eemland Zorg stelt en nemen de kwaliteitseisen in acht die binnen hun beroepsgroep 

gesteld worden en handelen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving (WBP en 
WGBO).  

4.2 Randvoorwaarden 

Huisartsen Eemland Zorg stelt een aantal voorwaarden aan de zorgorganisatie van de 

hoofdbehandelaar. Het betreft voorwaarden met betrekking tot de organisatiestructuur en het 

zorgproces. Tijdens het intakegesprek met de deelnemende praktijken komen deze voorwaarden 
aan de orde. Indien de organisatie bij aanvang niet kan voldoen aan de gestelde voorwaarden, 

worden er afspraken gemaakt over de realisatie ervan. 

4.2.1 Structuurvoorwaarden 

 
Opleidingseisen zorgverleners: 

De hoofdbehandelaar is altijd een huisarts. Overige zorgverleners in de huisartsenpraktijk hebben 

minimaal een relevante POH of verpleegkundige opleiding op hbo-niveau (zie verder 3.3 voor 
aanvullende eisen voor verpleegkundigen).  

 
Specifieke kennis Huisartsen Eemland Zorg: 

Huisartsen Eemland Zorg protocol deel 1+2 voor CVRM zijn aanwezig (digitaal). 

Indien de POH behoefte heeft aan een scholing Portavita CVRM dan is dat uiteraard mogelijk. 
Verwachting is echter dat Portavita bij het merendeel al reeds vertrouwd is. Binnen drie maanden 

na de start van de nieuwe instroom (dus niet de huidige pilot praktijken) vindt er een 
praktijkbezoek plaats van onze POH. 

4.2.2 Procesvoorwaarden 

 

Basiszorg cardiovasculair risicomanagement: 

De huisartsenpraktijk organiseert het volledige cardiovasculair risicomanagement zoals beschreven 
in Huisartsen Eemland Zorg protocol cardiovasculair risicomanagement deel 1+2.  

 
Tijd: 

Er wordt voldoende consult- en overlegtijd gereserveerd voor het cardiovasculair 

risicomanagement.  
 

Controlebeleid: 
In Huisartsen Eemland Zorg protocol cardiovasculair risicomanagement deel 2 wordt het 

controlebeleid beschreven.  
 

De intensiteit van de controles is afhankelijk van de gestelde behandeldoelen en de motivatie van 

de patiënt. Onder de reguliere zorg zullen patiënten één tot twee controles per jaar ontvangen. 
Binnen de intensieve groep zal de patiënt drie of meer maal gezien kunnen worden. Jaarlijks wordt 

tijdens de jaarcontrole de controlefrequentie bepaald en geregistreerd. 
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Indien geïndiceerd (zie hoofdstuk 4) wordt verwezen naar de diëtist of fysiotherapeut. De internist 

kan geconsulteerd worden middels een e-consultatie. De neuroloog en cardioloog kunnen 
telefonisch geconsulteerd worden. Zij werken (nog) niet in het EPD (zie hoofdstuk 6). 

4.3 Opleidingseisen 

4.3.1 Arts  

De huisarts is als zodanig opgenomen in het desbetreffende KNMG-register en voldoet derhalve 

aan de wettelijke eisen voor (her)registratie. 

4.3.2 POH 

De POH dient in het bezit te zijn van het certificaat/ diploma van één van de officiële 
Hbo-beroepsopleidingen tot praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige.  

Voor een verpleegkundige zonder POH-opleiding geldt de eis dat hij/ zij een module CVRM heeft 

gevolgd aan één van de officiële hbo-beroepsopleidingen tot praktijkondersteuner een voldoet aan 
de specifieke eindtermen voor cardiovasculair risicomanagement, te vinden bij Competentieprofiel 

en eindtermen van de LHV Handreiking Competentieprofiel en eindtermen. (Een verpleegkundige 
met een Diabetes aantekening zal aan deze eindtermen voldoen). 

De zorgverzekeraar stelt als voorwaarde dat de POH een cursus “Motivational Interviewing” heeft 
gevolgd. Huisartsen Eemland Zorg wil de instomende praktijken een jaar de tijd geven om hieraan 

te voldoen. Deze cursus wordt door Huisartsen Eemland Zorg vergoed. 

 
Deze scholing is een verplicht onderdeel voor alle POH’s die CVRM zorg bieden en deze 

gecontracteerd hebben bij Huisartsen Eemland Zorg. POH’s met een opleiding vanaf 2011 hoeven 
geen cursus motiverende gespreksvoering te volgen. Het is mogelijk om vrijstelling aan te vragen 

indien er in de afgelopen 3 jaar een vergelijkbare MI-scholing heeft plaatsgevonden. Er moeten dan 

wel minimaal 2 dagdelen getraind zijn (dus geen colleges of lezingen). Uiteraard kun je ervoor 
kiezen om de scholing nogmaals te volgen.  

https://www.lhv.nl/service/praktijkondersteuner-competentieprofiel-en-eindtermen-poh-s
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4.4 EPD 

  
Alle consulten worden, door alle ketenpartners geregistreerd in het EPD. Consultaties van de 

specialist en verwijzing naar de diëtist vinden via het EPD plaats bij de door Huisartsen Eemland 
Zorg gecontracteerde zorgaanbieders. Het is niet verplicht om de medicatiemodule te gebruiken, 

echter voorafgaand aan een consultatie van de specialist moet de actuele medicatie zijn 

geregistreerd of verwezen worden naar de OZIS MED. 
OZIS-koppeling is voor de nieuw te starten praktijken verplicht (aanschafkosten worden door 

Huisartsen Eemland Zorg vergoed). 

4.5 Tweede lijn 

Substitutie is onderdeel van deze keten, dus om zicht te houden op het percentage patiënten dat in 

de tweede lijn onder behandeling is, is het noodzakelijk om deze ook in te voeren in het EPD en 
daarbij aan te geven dat ze bij de SPEC onder behandeling zijn. 

De huisarts is bereid om de samen met de Cardioloog van het Meander MC de patiënten te 
bespreken die onder behandeling zijn van de tweede lijn en mogelijk kunnen worden 

terugverwezen naar de huisarts. De tijd van de huisarts (en cardioloog) is binnen het tarief 
vergoed. 

4.6 No show beleid 

Helaas komt het voor dat patiënten onaangekondigd niet verschijnen voor een periodieke controle. 
Zorgverzekeraars verlangen van de hoofdbehandelaar dat hij “zich maximaal zal inspannen om 

alsnog de zorg conform het zorgprotocol te leveren.”  
 

Het EPD maakt registratie van het niet verschijnen, “no show” mogelijk, zodat Huisartsen Eemland 

Zorg dit kan monitoren en meer zicht krijgen op de kosten en het gedrag van de chronisch ziekte 
patiënt. Als een patiënt niet verschijnt voor een geplande controle wordt deze als no-show 

afgehandeld. Van de hoofdbehandelaar wordt na een “no show” verwacht dat de patiënt 2x 
telefonisch en 1x schriftelijk benaderd wordt voor een nieuwe afspraak. Dit wordt in een 

Tussentijdse Controle vastgelegd. 
 

Wanneer de patiënt gedurende 2 jaar na inclusie of jaarcontrole niet komt voor de volgende 

controle, moet het controlebeleid worden aangepast naar ‘geen programmatische zorg’. De 
management rapportage lijst van het proces kan helpen om deze dossiers op te sporen.  
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5 Overige zorgverleners 

Overige zorgverleners bieden een onderdeel van de ketenzorg en hebben geen 
verantwoordelijkheid voor het geheel van de behandeling. Er is wel sprake van een gedeelde 

verantwoordelijkheid met de andere zorgverleners voor het wat betreft de bepaling en uitkomsten 
van de voor hun beroepsgroep relevante indicatoren. 

5.1 Diëtist  

5.1.1 Rol en verantwoordelijkheden 

Indicaties voor een verwijzing naar de diëtist kunnen zijn: obesitas, hypertensie, 

hypercholesterolemie of nierfunctiestoornissen. 

5.1.2 Structuurvoorwaarden 

1. Opleidingseisen diëtist 

De diëtist heeft een afgeronde hbo-opleiding Voeding en Diëtetiek. 
 

2. Specifieke kennis Huisartsen Eemland Zorg 
Huisartsen Eemland Zorg protocol cardiovasculair risicomanagement deel 1+2 zijn aanwezig 

(digitaal). Alle diëtisten hebben de EPD-training gevolgd.  
 

3. Kwaliteitsregister 

De diëtist is ingeschreven in het kwaliteitsregister voor diëtisten. Een belangrijke voorwaarde voor 
deze inschrijving is dat de diëtist een samenwerkingsverband heeft met andere diëtisten waarin 

afspraken zijn gemaakt voor vervanging bij afwezigheid. 

5.1.3 Procesvoorwaarden 

▪ De voedingsadviezen zijn gebaseerd op de recente Voedingsrichtlijnen bij cardiovasculair 

risicomanagement CBO en/of NHG.  
 

▪ Na de aanvraag via het EPD moet de diëtist de patiënt binnen maximaal 1 week benaderen 
en een afspraak maken. De patiënt wordt op consult gezien binnen 4 weken. 

 
▪ De diëtist behandelt patiënt conform de gebruikelijke richtlijnen diëtetiek en declareert 

rechtstreeks bij Huisartsen Eemland Zorg. 

▪ In het EPD wordt door de diëtist vastgelegd: 
o De hoofdpunten van elk consult  

o De met de patiënt besproken onderwerpen 
o De samenvatting en conclusie bij beëindiging van de begeleiding 

o Inzage in het dossier wordt bij beëindiging behandeling geblokkeerd (en/of bij > 1 

jaar geen consult) 
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6 Patiënt  

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is het stimuleren van zelfmanagement en het 
vergroten van de kennis over cardiovasculair risicomanagement. Dit kan onder meer door het 

stimuleren van bloeddrukmetingen thuis door de patiënt, ofwel met een eigen, gecontroleerde, 
bloeddrukmeter ofwel met een door de praktijk uitgeleende. Een andere mogelijkheid is patiënten 

stimuleren tot het gebruik van stappentellers, elektronische devices en apps die de dagelijkse 

beweging bijhouden.  
Voor goede zorg is ook een evenwichtige relatie tussen de patiënt en zijn zorgverleners nodig. 

Huisartsen Eemland Zorg wil dit stimuleren door de patiënt zelf toegang te geven tot het medisch 
dossier, waardoor hij/zij inzicht en invloed krijgt in het proces van de behandeling. 

6.1 Digitaal logboek 

Alle patiënten kunnen direct inzage in hun eigen dossier krijgen, middels een door de patiënt en 
behandelaar ondertekend aanvraagformulier. Het persoonlijke dossier wordt het Digitaal Logboek 

genoemd. Behandelaars, uitgevoerde en geplande controles, behandeldoelen, actuele 
meetwaarden en laboratoriumwaarden zijn zichtbaar voor de patiënt. Hij ziet op we lke 

zorgonderdelen hij recht heeft en welke adviezen er gegeven zijn. Dit alles gaat via een beveiligde 
internetverbinding en is beveiligd met een wachtwoord. 

 

Het digitaal logboek maakt het mogelijk vragen te stellen via extra beveiligd berichtenverkeer. Het 
behandelteam kan, wanneer het bericht gelezen wordt, in het dossier kijken alvorens te 

antwoorden. Het berichtenverkeer middels het digitaal logboek is geschikt voor niet-dringende 
vragen met betrekking tot cardiovasculair risicomanagement. Het behandelteam zal die op een 

rustig moment kunnen beantwoorden. Bij twijfel zal er mondeling overleg zijn.  

6.2 Individueel zorgplan 

Er ontstaat een individueel zorgplan, door de interventies en plannen die door de zorgverlener in 

het EPD worden ingevoerd. Dit sluit aan op de voornemens die door de patiënt worden ingevuld in 
het digitaal logboek. 
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7 Samenwerking huisarts en specialist 

Doelstelling van Huisartsen Eemland Zorg is om de zorg voor cardiovasculair risicomanagement, 
daar waar mogelijk, bij de huisarts plaats te laten vinden. Hiertoe zijn samenwerkingsafspraken 

gemaakt met de internisten, nefrologen, cardiologen en neurologen. Verder zijn afspraken met de 
vaatchirurgen en reumatologen in voorbereiding. Deze afspraken zijn gemaakt in werkgroepen 

onder begeleiding van één van de medisch coördinatoren van het MCCE en zijn te vinden op de 

website van het MCCE onder het tabblad “werkafspraken”. 
In het kader van het CVRM-behandelingsprotocol worden deze werkafspraken in de looptijd van de 

keten in samenspraak met de Huisartsen Eemland Zorg opnieuw tegen het licht gehouden en waar 
nodig geactualiseerd. De werkafspraken dienen inhoudelijk conform de NHG-richtlijn 

cardiovasculair risicomanagement te zijn.  

 
In de werkafspraken worden de grenzen voor behandeling in de 1e lijn, dan wel noodzaak tot 

beoordeling (consultatie) ofwel verwijzing naar de 2e lijn aangegeven.  
 

7.1 Consultatie 2e lijn 

In de werkafspraken en in protocol deel 2 wordt beschreven wanneer de specialist geconsulteerd 

dient te worden. De internist kan geconsulteerd worden middels een e-consultatie. De neuroloog 

en cardioloog kunnen telefonisch geconsulteerd worden. Zij werken (nog) niet in het EPD. Bij een 
e-consultatie dient het EPD zo volledig mogelijk ingevuld te worden (denk aan relevante 

voorgeschiedenis, medicatiemodule (OZIS MED), informatie over medicatie-intoleranties). De 
huisarts kan dan bij het niet bereiken van de streefwaarden en in alle andere gevallen, waarbij 

behoefte bestaat aan overleg met de 2e lijn een vraag voorleggen.  

7.2 Verwijzing naar 2e lijn 

Indien vragen betreffende diagnostische problemen, dan wel het niet bereiken van behandeldoelen 

ondanks adequate therapie middels (e-)consultatie niet kunnen worden beantwoord, kan de patiënt 
conform de bovengenoemde werkafspraken (tijdelijk) worden verwezen naar de 2e lijn. Hierbij 

moet het hoofdbehandelaarschap (tijdelijk) worden gestaakt. 
 

Wanneer bij aanwezigheid van een van de omstandigheden, die een nadere analyse 

rechtvaardigen, de patiënt niet verwezen wordt naar bijvoorbeeld de 2e lijn, wordt dit in het 
dossier genoteerd met de daarbij behorende motivatie. 

 

http://www.mcce.nl/werkafspraken.html
http://www.mcce.nl/werkafspraken.html
http://www.mcce.nl/werkafspraken.html
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8 Kwaliteitsmanagement 

Als hoofdcontractant (zie hoofdstuk 2.3) is Huisartsen Eemland Zorg medeverantwoordelijk voor de 
kwaliteit van de geleverde zorg conform de algemeen aanvaarde professionele standaard. Om de 

indicatoren te kunnen monitoren heeft Huisartsen Eemland Zorg een 
kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkeld. 

8.1 Indicatoren  

De praktijken hebben continu inzicht in de indicatoren middels de managementrapportages in het 
EPD en de mogelijkheid gebruik te maken van Portavita Analytics. 

8.2 Feedbackrapportages 

Jaarlijks krijgen de praktijken een terugkoppeling waarin zij zien hoe hun eigen proces en 

uitkomsten zich verhouden tot de andere (geanonimiseerde) praktijken. De minder presterende 

praktijken zullen worden besproken in de projectgroep, met als doel deze zorg te verbeteren en zo 
nodig zal er extra ondersteuning worden aangeboden aan de praktijk. Praktijken kunnen te allen 

tijde deze extra ondersteuning zelf aanvragen bij de Huisartsen Eemland Zorg. 

8.3  Communicatie 

Huisartsen Eemland Zorg heeft een website waar alle belangrijke stukken bij het onderdeel 
“zorgverleners” terug te vinden zijn: 

▪ Protocollen 

▪ Handleidingen 
▪ Patiënten folders 

 
Nieuwsbrieven en belangrijke veranderingen c.q. storingen in het EPD worden via de mail 

verzonden. Vragen kunnen te allen tijde gesteld worden aan het stichtingsbureau en zij zorgen 

ervoor dat de vraag bij de juiste functionaris terecht komt. 
 

info@huisartseneemland.nl 
 

0900-5552288  
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9 Privacyreglement 

 

9.1 Reikwijdte van het reglement 

Het reglement is van toepassing op de registratie van patiëntgegevens in het Portavita systeem 
voor Huisartsen Eemland Zorg en met inachtneming van de van toepassing zijnde KNMG-richtlijnen 

en de bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit reglement is een onderdeel van 

het contract en met het ondertekenen van het contract gaat u tevens akkoord met dit reglement 
en legt u deze verplichting ook op aan de bewerkers en medewerkers die onder uw toegang 

hebben verkregen tot Portavita. 
 

9.2 Verantwoordelijke 

Houder van de persoonsregistratie is Huisartsen Eemland Zorg. De patiëntgegevens worden door 
Portavita ten behoeve van Huisartsen Eemland Zorg opgeslagen in een database, welke op twee 

afzonderlijke locaties wordt bewaard. Portavita garandeert dat zij, anders dan genoemd in artikel 
5, de door haar opgeslagen data niet zal verstrekken aan derden en op een adequate wijze zal 

beschermen tegen eventuele inbreuk door derden.  
 

9.3 Doelstelling van de registratie en opgenomen patiëntgegevens 

▪ Verantwoorde zorgverlening aan patiënten 
▪ Verslaglegging aan de hoofdbehandelaar (huisarts of specialist) 

▪ Klachtenbehandeling 
▪ Kwaliteitsbevordering 

▪ Facturering 

 

9.4 Bewaartermijn 

De patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren 
waarvoor de gegevens worden verwerkt. De bewaartermijn is  conform de geldende wetgeving 15 

jaar en kan worden verlengd om de continuïteit van de zorg te waarborgen. De patiënt heeft het 
recht om een verzoek in te dienen om zijn gegevens eerder te laten vernietigen.  
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9.5 Toegang tot en omgang met gegevens 

9.5.1 Toegang tot de gegevens hebben 

▪ De behandelaars die direct betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt te weten 

huisarts, POH en doktersassistentes. 
▪ De overige behandelaars in de keten op verzoek van de hoofdbehandelaar te weten 

specialist, diëtist en fysiotherapeut. 

▪ Administraties van bovengenoemde (mede) behandelaars ten behoeve van de planning 
▪ De helpdesk van Huisartsen Eemland Zorg ten behoeve van implementatie, ondersteuning 

en begeleiding bij het gebruik van het EPD door huisartsen en POH’s op praktijkniveau. 
▪ Commissie kwaliteit van Huisartsen Eemland Zorg ter verbetering van de kwaliteit van de 

patiëntenzorg 

▪ Medewerkers van Portavita voor het bewaren van de gegevens en uitsluitend op verzoek in 
patiëntgegevens voor begeleiding van de helpdesk van Huisartsen Eemland Zorg op ICT-

gebied. 
▪ De financiële administratie, bijgehouden in Calculus, voor het factureren bij de 

zorgverzekeraar. 
▪ De zorgverzekeraar en/of andere onderzoeksinstanties kunnen alleen na goedkeuring van 

de directie, geanonimiseerde patiëntgegevens ontvangen 

 

Functionaris Aard van de gegevens 

 NAW Volledige Medisch (CVRM 

gerelateerd) 

Beperkte relevante 

medische gegevens 

Huisarts, POH, Specialist X X  

Diëtist, fysiotherapeut, 

doktersassistent 

X  X 

Planning, administratie X   

Commissie kwaliteit   X 

Helpdesk Huisartsen Eemland 
Zorg 

X X  

Portavita  X   

Financiële afdeling en 
Zorgverzekeraars  

X   

 

9.5.2 Omgang met de gegevens 

▪ De personen die toegang hebben tot de patiëntgegevens nemen uitsluitend kennis van 
deze gegevens voor zover dit voor de uitvoering van hun taak noodzakelijk is.  

▪ De personen die toegang hebben tot de patiëntgegevens zijn verplicht de gegevens 
waarvan zij kennisnemen, geheim te houden. 

▪ Er wordt voldoende technische en organisatorische waarborgen geboden ter beveiliging 

tegen verlies of onrechtmatig gebruik van de inlogcode, wachtwoord en patiëntgegevens. 
▪ De behandelend arts is verantwoordelijk voor het voorafgaand informeren van de patiënt 

over de verwerking van zijn gegevens door Huisartsen Eemland Zorg en zijn rechten op 
inzage, correctie en verzet. 

▪ De personen die toegang hebben tot de patiëntgegevens zijn niet gerechtigd om zonder 
overleg of afstemming met de behandeld arts patiëntgegevens ter inzage te geven of 

afschriften aan derden te verstrekken.  

▪ Deze persoon brengt na bijzonder overleg of afstemming met de behandeld arts geen 
inhoudelijke wijzigingen aan en/of verwijdert geen gegevens, tenzij het onmiskenbaar 

foutieve administratieve gegevens betreft.  
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10 Bijlage Klachtenreglement 

 
De Zorggroep Huisartsen Eemland Zorg is aangesloten bij de Klachtenregeling Huisartsenzorg 

Midden-Nederland. De klachtencommissie is opgericht om alle klachten over huisartsen te 
behandelen. De klachtencommissie onderzoekt en beoordeelt ook klachten over aangesloten 

zorggroepen. Klachten over andere disciplines dan huisartsen, zoals diëtisten, fysiotherapeuten, 

etc. dient u in te dienen bij de Klachtenregeling voor de betreffende beroepsgroep. 
De klachtencommissie is onafhankelijk. De klachtencommissie heeft als taak te bepalen of een 

klacht gegrond is. Ook kan de klachtencommissie een aanbeveling doen. De klachtencommissie 
kan géén schadevergoeding toekennen. 

 

Aan de advisering, bemiddeling en behandeling van klachten door de klachtencommissie zijn geen 
kosten verbonden. Informatie over de klachtencommissie en haar werkwijze kunt u vinden op 

www.klachtenregelingmiddennederland.nl  
 

De huisarts heeft contractueel toestemming aan Huisartsen Eemland Zorg gegeven om op verzoek 
van de Klachtenregeling Huisartsenzorg naam en relevante gegevens betreffende de klacht aan de 

Klachtenregeling Huisartsenzorg te verstrekken. Indien een huisarts in het kader van 

werkzaamheden voor Huisartsen Eemland Zorg wordt aangeklaagd via de Klachtenregeling 
Huisartsenzorg, informeert de huisarts de directeur van Huisartsen Eemland Zorg over de tegen 

hem/haar gerichte klacht.  
 

Klachten kunnen alleen schriftelijk ingediend worden bij de huisarts, Huisartsen Eemland Zorg of 

de klachtenregeling:  
per post: Postbus 20056, 3502 LB Utrecht 

per e-mail: klachtencommissie@klachtenregelingmiddennederland.nl  

 

 

 

 

 

 

http://www.klachtenregelingmiddennederland.nl/
mailto:%20klachtencommissie@klachtenregelingmiddennederland.nl

