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Een terugblik op de samenwerking op het gebied van 
medische beeldvorming met name de inzet van cardiale 
echografie door de eerste en tweede lijn

• Een eerste open access-echocardiografie in het HONK gebied sinds 
2011

• Gedachtengoed: vermoedelijke hypertensie diagnostiek en 
behandeling nog onderbelicht in de eerste lijn

• Aanbod van de cardiologen: snel toegankelijke laagdrempelige 
diagnostiek 



Criteria in HONK gebied 
voor aanvraag cardiale echo:

• 1) Onbekende souffle: echo geeft aan of het 
geruis(patho)-fysiologisch is of niet

• 2) Hypertensie op zoek naar orgaanschade (LVH)



Insluitcriteria voor het maken van 
een echo bij hypertensie:

• Hypertensie én een risico SCORE op HVZ en -
sterfte tussen de 10% en 20% 

• én twijfel om medicamenteus te gaan behandelen

• LVH zal dan doorslag kunnen geven 



Insluitcriteria voor 
het maken van een 
echo bij hypertensie:

• Hypertensie én een risico SCORE op 
HVZ en- sterfte <10% én de 
aanwezigheid van minstens 1 
risicofactor:

• vader, moeder, broer, zus HVZ <60e jaar

• lichamelijke inactiviteit

• BMI > 30 

• vermindering van nierfunctie

• microalbuminurie (is op zich al reden
om te behandelen).



Aantal echo 
aanvragen • 2018 42 onderzoeken

• 2019 24 onderzoeken 
(enorme terugloop doordat de uitslagen niet 
meer terug te rapporteren zijn vanuit HIX, 
toegankelijk voor de 1e lijn was hierdoor slecht)

• 2020 23 onderzoeken

• 2021 20 onderzoeken

• 2022 60 onderzoeken



Afspraken: 

• Eerstelijns echo onderzoeken worden uitgevoerd op elke locatie van het NWZ: Alkmaar, Heerhugowaard, Schagen, 
Den Helder en Limmen.

• Wekelijks worden er ongeveer 4 plekken gereserveerd in de agenda.

• De eerstelijns echo worden binnen cardiologie gezien als niet spoed en worden daarom binnen 3 weken ingepland en 
uitgevoerd.

• De aanvraag voor de echo verloopt via de verwijsapplicatie zorgdomein.

• De echoaanvraag wordt ingepland onder een speciaal ingerichte afspraak code HAECHO in de echo agenda van het 
Noordwest.

• Cardiologen superviseren de echo en verzenden digitaal de conclusie met een advies voor follow up en/of indien  
nodig verwijzing poli cardiologie in een huisartsenbrief retour.
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Aantal verrichte eerstelijn echo’s
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Dank voor jullie 
aandacht.


