NAAM VERGADERING COPD WERKGROEP

DATUM:03-02-2020

AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening
Bespreken notulen vorige vergadering d.d. + actiepunten
Mededelingen/aanvullingen op de agenda
Kick off werkprotocol: presentatie
FTO/DTO
Rondvraag en Afsluiting/ tekenen presentielijst

NOTULEN VERGADERING
Aanwezig: Larisa (apotheek) Karin (fysio) Irene (POH) Patricia (diëtist) Janine (wijkverpleging) Darian (huisarts)
Afwezig: Roos (met afmelding)
Notulist: Patricia
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Notulen/verslag
Opening om 12.21 Sluiting 13.06
Prisma/Disco
Notulen
Karin: Heeft schema oor werkprotocol aangepast. Verwijscriteria zijn aangepast, Karin mailt
het schema naar de werkgroepleden.
Tako, POH GGZ heeft zijn inzet aangepast; Irene mailt door
Flyer COPD netwerk Fysiotherapie Midden Holland, Karin geeft door aan Irene
Irene: Ergotherapie: Maaike Kling samen met Jose Temming, wil mogelijk aansluiten bij
COPD. Karin heeft contact gehad met ergotherapie over activiteiten weging, heeft over 2
weken afspraak. Volgende bijeenkomst uitnodigen?
Logopedie samenwerken, ademen rond eten. Jorien Kapaan, Clariet Goethart. Logopedie
Kappaan (http://www.logopediepraktijk-waddinxveen.nl/over-ons/)
Karin vraagt na wat zij voor mensen met COPD kunnen betekenen.
Mededelingen
3.1 Volgende vergadering op andere datum. Irene mailt nieuwe datum
3.2 Prisma: Brainstorm over titel: Houdt je longen gezond? Of Verbeteren long COPD: houdt
je longen gezond!
COPD, wat kan je er zelf mee?
Brief wordt iom marjolein aangepast, en verstuurd naar patiënten. Flyer wordt uitgedeeld
zodat hulpverleners kunnen flyeren. 18 feb en 3 maart 19.00-21.30 uur in de Plataan
3.3 Stoppen met roken 2-9-16 april gepland. (19.00-21.00 uur Plataan)
3.4 Werkprotocol COPD ligt bij bestuur gezond. Het blijft een document in ontwikkeling.
Verandering / aanpassingen inbrengen in de groep
Kick off 17 maart bij de lunch
Werkprotocol wordt gepresenteerd Idee om dit met een casus te doen.
Wie doet wat met deze patiënt.
Iedereen vertelt wat over zijn rol. POH heeft de regie.
Belangrijk: Zoveel mogelijk publiek betrekken. En tijdbewaking.
PP gezond logo als basis gebruiken
Verwijscirteria en wat doe je. Zelfmanagement van de patiënt als uitgangspunt.
Laten zien wat de disciplines kunnen betekenen bij COPD (ook als dit buiten de casus valt)
Darian en Irene starten met inleiding
FTO/DTO
Diagnostisch therapeutisch overleg. En evt specialist uit 2e lijn. Radioloog klinisch chemicus.
Ziektebeeld bekijken en afspraken maken over medicatie /
Breder trekken, mogelijk POH erbij, gaat om benchmark cijfers. Nog niet duidelijk hoe de
bijscholing er verder uit ziet. Inhoud en hoe en wanneer wordt vervolgd.

Actie door

Datum af

Karin
Irene
Karin

Karin

Allen

Irene en
Marjolein
mailen
format,
zelf 2 dia’s
maken

Na 1 week
de sheets
maken
Voor 17
feb
doormailen
naar Irene.
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Rondvraag
Karin: benieuwd naar Vital Health, Wat is wenselijk dat er wordt ingevuld. Begin en
eind-rapportage.Komt in het HIS
Er wordt gekeken of er een training VH komt voor zorgverleners. Wordt vervolgd.

Karin en
Irene

