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Met goede LV functie
Zonder rest ischemie (bij stabiele AP NYHA I – II na 1 jaar terug naar huisarts)
Zonder matig-ernstig kleplijden
Die geen ernstige ritmestoornissen > 24 uur post-infarct hebben gehad
Waarbij geen problemen worden ondervonden bij het instellen van adequate secundaire
preventiemaatregelen. 

Het verzoek aan de huisarts om de controles over te nemen.
ECG bij ontslag
Het verwachte beloop
Medicatie

Voor 3 maanden voor geschreven
Overzicht van de medicatie met gebruiksduur

Resultaat hartrevalidatie

De cardiologen vertellen de patiënt dat de controles worden overgenomen door de huisartsenpraktijk.
Patiënt neemt binnen 6 weken contact op met de huisartsenpraktijk.
Zo nodig neemt de huisartsenpraktijk binnen 3 maanden contact op met de patiënt. 
Bij klachten neemt de patiënt contact op met de huisartsenpraktijk. 

Zolang de patiënt onder controle is bij de cardiologen verzorgt de poli cardiologie de recepten voor
herhaalmedicatie
Bij terug verwijzing naar de 1e lijn zorgt de poli cardiologie voor een recept voor de eerste 3 maanden na het
beëindigen van de controles aldaar. 
Bij ontslag uit poliklinische controle is de standaard statine therapie simvastatine 40 mg, behalve in het geval
van een sterk verhoogd cardiovasculair risico.
Bij het voorschrijven wordt gebruik gemaakt van het “West-Fries Formularium” (in ontwikkeling) 

Zolang de patiënt onder controle is van de cardiologen ontvangt de huisartsen praktijk jaarlijks een bericht
hierover. 
Na de laatste poli controle ontvangt de huisarts binnen 2-4 weken een brief. 
Indien de patiënt 6 weken na ontslag nog geen contact heeft gezocht met de praktijk voor een afspraak of
zijn gemaakte afspraak niet nakomt zal de huisartsenpraktijk contact opnemen. Voor de eerste controle op
de huisartsenpraktijk wordt het LDL gecontroleerd. Het lab-formulier meegeven bij het maken van de
afspraak. 

De cardiologen zijn beschikbaar voor telefonisch overleg.

1. Terugverwijzing naar huisarts

NYHA I – II (onder adequate therapie)
Redelijke LV-functie
Op korte termijn (2 jaar) geen interventie wordt verwacht. 

A. STATUS NA PCI/CABG/MI

1. Verwijscriteria:
a. Verwijzing van huisarts naar cardioloog
·volgens de richtlijn NHG standaard “Acuut coronair syndroom”

b. Terugverwijzing naar huisarts
In principe 12 maanden na het event bij patiënten: 

2. Informatieoverdracht bij terug verwijzing naar eerste lijn:
Kort na ontslag uit poliklinische controle ontvangt de huisarts een ontslagbrief met daarin onder meer: 

3. Voorlichting aan patiënt

4. Medicatie:
De recepten voor herhaalmedicatie worden verzorgd door de arts waar de patiënt onder controle is:

5. Procesafspraken:

6. Consultatie:

B. STATUS NA STABIELE AP

Patiënten met stabiele angina pectoris kunnen in de eerste lijn worden gecontroleerd en behandeld mits: 
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