NAAM VERGADERING:

DATUM:

WERKGROEP COPD (via Teams)

30 november 2020 12.15-13.15 uur

NOTULEN VERGADERING:
Aanwezig: Simone Hogendoorn, Irene Zaalberg, Patricia Vermeulen, Karin Westerhoven , Roos Woudsma
Afwezig: Jeanine van Dorp (met afmelding), Larissa Dernier, Vanessa Zalm.
Notulist: Roos Woudsma

Actie door:
1.

Opening
Binnenkort gaan we een presentatie houden over het werkprotocol COPD. Simone heeft (met
een frisse blik) nog eens naar het stuk gekeken. Het is een mooi protocol, maar er kunnen nog
wat kleine puntjes op de i gezet worden voordat we het kunnen presenteren. Vandaag is de
vergadering dus helemaal gewijd aan het werkprotocol.

2.
3.

4.

Mededelingen en aanvullingen agenda
n.v.t.
Bespreken notulen vergadering d.d.
Volgende keer.
Werkprotocol
De belangrijkste besproken punten:
-ieder jaar staan in het jaarplan van Stichting Gezond voor COPD enkele doelen, die zijn
aangedragen door de werkgroep COPD. Zoals het verlagen van exacerbaties en verlagen van
medicatiegebruik. Deze doelen zouden meer in algemene zin ook in het werkprotocol moeten
terugkeren. Bijvoorbeeld op blz. 3 als subdoelen opnemen. Maar ook verwerken in de
verschillende stukjes van de zorgverleners.
-Een van de doelen van de COPD-zorg is ook het tijdig signaleren van complicaties, bijvoorbeeld
hartklachten. Daar moeten ketenpartners ook alert op zijn, en de patiënt eventueel
terugverwijzen naar PH of HA. Dit moet ook opgenomen in het werkprotocol.
-we willen graag meetbare criteria in het protocol opnemen voor het verwijzen vanuit HA naar
bijv. fysio/diëtiste: wat is een reden om iemand door te verwijzen naar de fysio, en hoe kun je dit
als huisarts dan meten? (bijv. bij hoeveel gewichtsafname verwijs je door? Bij hoeveel
spierkrachtvermindering? Bij welk veranderd beweegpatroon? En hoe kun je dit dan meten als
huisarts, of meenemen bij de anamnese? Er is bijv. een verschil tussen wat de patiënt kan en wat
de patiënt doet). We willen ook verwijscriteria in het protocol opnemen voor de apotheek:
inhalatiecontrole, verminderen medicatiegebruik.
-we willen graag ook terugverwijscriteria opnemen in het protocol: wat, wanneer en aan wie
koppel je als ketenpartner iets terug aan de huisarts? (Bijvoorbeeld als er een gewichtstoename
is, dit kan ook een teken van hartproblemen zijn. Of als er sprake is van saturatie < 92). Over het
algemeen zijn dit de rode vlaggen die bijv de diëtiste en fysio hanteren. Ook de
wijkverpleegkundige kan zaken signaleren die teruggekoppeld moeten worden aan de huisarts.
De terugkoppeling vindt vaak tussendoor mondeling plaats, maar moet ergens vastgelegd
worden (aanvulling Roos: dit kan via het KIS, Coördinate van Vital Health). Kortom: in het
stroomschema in bijlage 2 moeten de pijltjes niet alleen van boven naar beneden, maar ook
omgekeerd !
-we denken nog even na over een geschikt moment voor de presentatie. Met het oog op het
vertrek van Irene zou het leuk zijn om het eind januari te doen. Maar Karin wil graag de recente

veranderingen in indeling/vergoeding voor fysio voor COPD meenemen (waarbij er -i.t.t. de
huidige situatie- meer gekeken zal worden naar de ziektelast bij patiënten). Dat zal op zijn
vroegst half februari duidelijk zijn.
5.

Vervolg
Helaas was niet iedereen aanwezig, dus Simone zal nog contact opnemen met de apotheek, Irene
met de POH GGZ en Roos met de wijkverpleegkundige om toe te lichten wat er nog aangepast
zou moeten worden in het werkprotocol.
We plannen een extra overlegmoment op dinsdag 22 december a.s. om 12.15 uur, om de tekst
van het werkprotocol definitief te maken. We kijken dan nog even naar de inhoud van de
presentatie, en prikken een datum voor de presentatie.

6.

Data volgende vergaderingen
Roos maakt een planning voor 2021 in overleg met Irene.

7.

Afsluiting – Rondvraag
Er zijn geen vragen.
De volgende (extra) vergadering is op dinsdag 22 december om 12.15 uur via Teams.

