
Bijlage 1 RCH15.027a CVRM Indicatoren

Nr Meting Naam Memocode Nr Antwoorden (id) Eenheid Prioriteit

1 Hoofdbehandelaar CVRM CVHB (KZ) 2815

huisarts (48)

specialist (49)

overig/onbekend (212)
!

2
Controlebeleid CVRM (overschrijft reden geen 

programmatische zorg patient weer in Care2U)
HVCB (KZ) 2413

1x per 2 jaar (421)

1x per jaar (54)

2x per jaar (422)

3x per jaar  (423)

4x per jaar (301)

elke twee maanden (424)

elke zes weken (425

elke maand (426)

overig (210)                                           

Geen programmatische zorg (500)

!

3 Reden geen programmatische zorg (CVRM) HVRZ (KZ) 2414

patient wil niet (58)

In of naar een ander zorgprogramma 

(501)                                                     No 

show(502)                        

op initiatief arts (60)

overig/ onbekend (212)

!

4 Bloeddruk meting
! (geldt 

alleen 

voor VVR)

5 Roken ROOK (AQ) 1739

ja (1)

voorheen (4)

nooit (3)
!

6
Lichaamsbeweging volgens norm gezond 

bewegen NNGB (AQ) 3239

voldoet aan norm (405) 

minder dan norm (406) 

inactief (407) 

onduidelijk (8) 

!

7 LDL cholesterol LDL (B) 542

mmol/l

! (geldt 

alleen 

voor VVR)

8 Kreatinine klaring MDRD formule (GFR) KREMO (FB) 1919 ml/min/1,73 !

Systolische bloeddruk RRSY(KA) 1744
mmHg ! 

Systolische bloeddruk thuismeting RRSY(KA) MH 2055 ! 
Diastolische bloeddruk RRDI (KA) 1710

mmHg ! 
Diastolische bloeddruk thuismeting RRDI (KA) MH 2056 ! 

Polsritme POLR (AQ) 2102

regulair (201)

irregulair (202)

Gemiddelde systolische bloeddruk (24u 

meting) RRGS (KAMH) 2659
mmHg

9 Lengte LNGP (AO) 560 m

10 Gewicht GEW (AO) 357 kg

11 Quetelet QUET (AO) 1272 kg/m2

12 Buikomvang OMVA (DH) 1872 cm

13 Glucose nuchter GLUCBNU 372 mmol/l

14

Hart/ vaatziekten in naaste familie <60 jaar HVZF (KQ) 2131

nee (2)

ja (1)

onduidelijk (8)

15

DM2 bij naaste familie DMFM (TQ) 1648

nee (2)

ja (1)

onduidelijk (8)

Registratie inclusie - en exclusie zorgprogramma

Zie codes indicatoren onder bloeddruk meting

Bloeddrukmeting

Overige indicatoren: anamnese / lichamelijk onderzoek / evaluatie en streefdoelen

CVR Indicatoren RCH Midden Brabant

Landelijke benchmark indicatoren (verplicht)

CVRM Indicatoren RCH Midden Brabant RCH15.027



Bijlage 1 RCH15.027a CVRM Indicatoren

Meting Naam Memocode Nr Antwoorden (id) Eenheid Prioriteit

16

Familiaire hypercholesterolomie (Comorb) FHC (TQ) 2156

nee (2)

ja (1)

onduidelijk (8)

17 Hartkloppingen (anamnese)

(K74/K75/K76/K89 /K90 /K77/K78 /K83) HKLP (KQ) 3258

afwezig (5)

aanwezig (6)

onduidelijk (8)

18 Kortademigheid (anamnese)

(K74/K75/K76/K77 /K78 /K83) DYSP (RQ) 1659

nee (2)

ja (1)

onduidelijk (8)

19 Perifeer (enkel) oedeem pitting

(K74/K75/K76/K77 /K99) POED (LE) 3007

nee (2)

ja (1)

onduidelijk (8)

20 Orthopnoe, benauwd bij platliggen

(K74/K75/K76/K77) ORPN (RQ) 3010

nee (2)

ja (1)

onduidelijk (8)

21 Visusklachten

(K89) VIPB (FQ) 1760

nee (2)

ja (1)

onduidelijk (8)

22 Vermoeidheid (anamnese hartfalen)

(K77/K78/K99/K83) VMHF (KQ) 3256

afwezig (5)

aanwezig (6)

onduidelijk (8)

23 Seksuele stoornissen SKST (TQ) 1752

niet van toepassing (314)

nee (2) 

ja (1)

onduidelijk (8)

24 Cholesterol totaal CHOL (BMT) 192 mmol/l

25 Cholesterol HDL ratio CHHD (B) 181

26 HDL cholesterol HDL (B) 446 mmol/l

27 Triglyceriden TRIG (B) 1377 mmol/l

28 Albumine (micro) / kreatinine urine ALBK (UMI) 40 mg/mmol

29 Kreatinine KREA(B) 523 micromol/l

30 Advies stoppen met roken gegeven ADMI (AQ) 1814 ja (1)

31

Motivatie stoppen met roken MOSR (AQ) 2405

gemotiveerd (275)

overweegt te stoppen (277)

ongemotiveerd (276)

onduidelijk (8)

32 Advies lichaamsbeweging gegeven ADLB (AQ) 1816 ja (1)

33 Alcohol gebruik ALCO (PQ) 1591 EH/dag

34 Totaalscore FiveShot Vragenlijst 5SHT (PQ) 2423 0-7 numeriek

35 Bloeddrukverhogende voeding/ medicatie HYVM (KA) 2064

geen (101)

drop (230)

overmatig alcoholgebruik (231)

oestrogenen (232)

contricosteroiden (233)

NSAID's (234)

overig (210)

36

Therapietrouw medicatie (preventie HVZ) HVTM(KQ) 2198

voldoende (17)

onvoldoende (18)

onduidelijk (8)

37 Advies gezonde voeding gegeven ADVD (AQ) 2137 ja (1)

38 Advies Natriumbeperking gegeven ADNB (AQ) 3254 ja (1)

39 Advies vochtbeperking gegeven ADVB (AQ) 3253 ja (1)

40 opvolgen voedingsadvies (prev HVZ) HVTV (KQ) 2199

voldoende (17)

onvoldoende (18)

onduidelijk (8)

41 Risico HVZ volgens CVRM richtlijn RHVZ(KQ) 2223

0% - 4% (groen) (265)

5%-9% (geel) (266)

>10 % (rood) (267)

kan niet berekend worden (268)

42 Risico HVZ volgens CVRM richtlijn 2012 RH12(KQ) 3241

0% - 9% (groen) (408)

10%-19% (geel) (409)

>20 % (rood) (410)

kan niet berekend worden (268)

43 Klachten vragen patiënt (preventie HVZ) KLHZ(KQ) 2134 Tekst

44 Advies griepvaccinatie gegeven ADGV (AQ) 1815 ja (1)

45 Aanvullende gegevens plan (preventie HVZ) HVPE (KZ) 2058 Tekst

CVRM Indicatoren RCH Midden Brabant RCH15.027


