NAAM VERGADERING:

DATUM:

CVRM

10-12-2019

10-12-2019NOTULEN VERGADERING:

Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

Rob, Roos, Reino, Etiënne, Lobke (fysio, ter vervanging van Krista), Nicoline
Jacky
Nicoline
Actie door:

1.

1

Opening door Rob en een voorstelrondje i.v.m. aanwezigheid Lobke ter vervanging
van Krista deze keer.

2.

2

Mededeling: Jacky Vermeulen van de Voedietist is voor langere tijd ziek gemeld. Er
is momenteel geen vervangster voor haar.

3.

3

Er zijn geen aanmerkingen op de notulen van de vergadering d.d. 1-10-2019

4.

4

De cvrm-scholingsavond is positief geëvalueerd; ook de disciplines zoals
wijkverpleging, diëtist en fysiotherapie vonden het zinvol om bij te wonen om zo
de invalshoek van de huisarts beter te leren kennen. Het idee is om 1x per jaar, per
werkgroep, een multidisciplinaire avond te organiseren (tevens FTO) zodat alle
disciplinaire invalshoeken kunnen worden belicht. Voor de werkgroep cvrm kunnen
we daar alvast over gaan nadenken.
Roos zal bij Knooppunt Ketenzorg het werkprotocol voor de nieuwe cvrm
standaard opvragen en naar Nicoline sturen zodat zij hem kan vergelijken met het
protocol dat ze nu zelf in gebruik heeft.

5.

5

Etiënne heeft inmiddels de overzichten van patiënten die zowel een ARB als een
ace-remmer gebruiken, als van patiënten die een combinatie van beta-blokker en
diureticum gebruiken, naar alle praktijken gestuurd zodat zij daar op kunnen
anticiperen.

6.

6

Rob heeft van de fysio nog geen overzicht ontvangen van de praktijken die een
aantekening hebben voor het behandelen van PAV. Inmiddels is bekend dat deze
behandeling niet 37x per jaar wordt vergoed uit de basisverzekering, maar 37x in
totaal per patiënt.
De fysiotherapeuten in Boskoop werken eigenlijk nog niet in het KIS, Lobke heeft
de indruk dat dit komt door onbekendheid met het systeem en het probleem dat
dan in 2 systemen geregistreerd moet worden. Belangrijk is dus om ze te
enthousiasmeren; mogelijk kan dit vanuit AOEL waar de fysiotherapeuten wel
enthousiast zijn over het werken in het KIS voor de ketenzorg.
Vital Health heeft onlangs geïnventariseerd met welke systemen de ketenpartners
werken, zodat er t.z.t. hopelijk een koppeling gemaakt kan worden met het KIS.
Samenwerking van Gezond met AOEL wordt verder uitgebreid tav het KIS; 1x per
jaar zal er iemand van VH langskomen bij de praktijken en ketenpartners om
klachten/wensen te inventariseren en op te lossen.

7.

7

Alle
werkgroepleden

Roos/
Nicoline

Krista

8.

9.

8

9

Het was de bedoeling de Prisma training HVZ komend jaar in maart voor de
preventiegroep te geven en in oktober voor de patiënten met HVZ. Omdat Ilse is
veranderd van baan, is voorlopig Marjolein Ghijsen van de Voedietist bereid
gevonden de training te geven met Nicoline. Exacte data zijn nog niet bekend.
Nicoline gaat daarover contact opnemen met Marjolein.
Roos vraagt zich af of de doelstelling “meer patiënten met hoofdbehandelaar
huisarts i.p.v. specialist” op de agenda moet komen. Deze doelstelling zal tijdens de
jaarlijkse benchmark geëvalueerd worden.

10.
De vergaderdata voor 2020 zullen worden:
3 maart van 14.00-15.00 uur LET OP: ANDER TIJDSTIP! na de kwartaallunch van SG
23 juni van 12.30-13.30 uur
8 september van 12-30-13.30 uur
de laatste datum zal t.z.t. vastgesteld worden.

Nicoline

