NAAM VERGADERING:

COPD

NAAM WERKGROEP

DATUM: 29 september 2020
DATUM EN TIJD INVULLEN

NOTULEN VERGADERING:
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

Patricia (diëtist) , Roos (st. Gezond), Irene (poh), Simone (huisarts), Jeanine (wijkvp)
Larissa (apotheek), Karin (fysio)
Jeanine

Actie door:
1.

Opening
De vergadering is deze keer via Zoom.

2.

Mededelingen en aanvullingen agenda
Ergo punt 4 komt te vervallen. Doorschuiven naar de volgende keer?

3.

4.
5.

2a. Notulen d.d. 3 februari 2020
● Logopedie samenwerken, ademen rond eten.
Navragen wat zij voor mensen met COPD kunnen betekenen.
( blijft staan omdat Karin nu afwezig is)
● Werkprotocol ligt nu bij het bestuur
● Punt 5 FTO/DTO
Huisartsen willen dit ws digitaal doen. Roos gaat de mail opzoeken.
Zorgverzekeraars willen alleen geen belangenverstrengeling van de farmaceut.
● Vital Health wordt steeds beter gebruikt
Rondje:
Hoe gaat het met iedereen?
Patricia: Veel telefonisch en videobellen, ook wel spreekuur. Huisbezoek gaat met mondkapje.
Het is nog een beetje zoeken…..
Jeanine: Thuiszorg werkt nu met mondkapje. In het begin veel afzeggingen/afschaling van
thuiszorg. Nu trekt het weer wat aan.
Roos: Werkt thuis. Is pas 1 x in het gezondheidscentrum geweest. Vooral beeldbellen.
Kunnen we ondersteuning bieden?
Irene: Veel telefonische consulten gedaan. COPD zorg was ook gestopt. Mondkapje wordt
opgedaan. Veel COPD cliënten hebben angst. Veel achterstallig werk nu.
Hoe wordt de zorg voor COPD patiënten weer opgepakt?
-Niet teveel mensen tegelijk
-De nieuwe situatie is best lastig
-Thuiszorg blijft lastig. De COPD cliënten blijven toch angstig.
vervalt
Jaarverslag:
o Aantal pat met ICS
Is het wel nodig wat zij voorgeschreven kregen? Apotheek heeft nog geen cijfers gekregen.
o Aantal patiënten in beeld bij de specialist
2018-51
2019-71 (Parklaan = 55 mensen)
o Samenwerking FT
Roos weet niet of dit uit het jaarplan of jaarverslag komt.
*Loopt het nu goed met de nieuwe vergaderingsregels?
Karin vragen na te gaan hoeveel patiënten er binnen Boskoop zijn?
Karin: Hoe gaat het met het KIS?
Simone schuif aan:
Simone heeft de cijfers van de apotheek.

Roos?

Karin

Roos

Karin

2019 - 957 patiënten met COPD 5,5 ics gebruik ( aan Larissa vragen lijst uit te draaien, nakijken
en ook bij de Boomgaard navragen) )
Het lijken geen individuele patiënten. Volgens Irene zijn het in 2019- 245 patiënten.

6.

7.

Landelijke benchmarktcijfers zijn er nog niet.
COPD met inhalatie med. zijn er 91 binnen Boskoop
-Eerst kijken over wie gaat het?
Kijken wie we over kunnen hevelen, terug naar de Huisarts.
-Lijst met huisarts bespreken over de patienten die bij de specialist in behandeling zijn.
Presentatie werkprotocol COPD
I.v.m. de Corona-maatregelen is dit in het voorjaar vervallen, hoe kunnen we dit alsnog
organiseren?
Roos en Marja zijn zoekende over hoe we de lunch en met name het informatieve stuk kunnen
oppakken. Misschien opnemen o.i.d? Roos en Irene gaan overleggen hoe dit vorm te geven.
Afsluiting – Rondvraag
Patricia: Moeten we nog iets met COVID/COPD ?
-Er is een Poli in het GHZ
-Fysio heeft een speciaal programma
-Diëtiste wordt gevraagd i.v.m. de extra eiwitten die nodig zijn.
Vanuit de Zorgverzekeraar is er een herstelperiode voor de diëtist en de fysio.

8.
9.
10.

De volgende vergadering is op

datum en tijd invullen ?

Larissa

Roos
Irene

