NAAM VERGADERING:

DATUM:

CVRM

20-10-20

NOTULEN VERGADERING:

Aanwezig: Roos, Rob, Bo, Nadine, Ralph namens Krista en Nicoline
Afwezig: Etienne
Maassen
Notulist: Nicoline

Actie door:
1.

1

Opening met voorstelrondje voor Bo en Nadine. Bo werkt voor de Voeddiëtist op
locatie de Boomgaard om de week op de woensdagochtend van 9.00-12.00 uur.
Nadine werkt sinds juni als wijkverpleegkundige voor Zorgpartners MH.
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Mededelingen en aanvullingen agenda: geen
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Bespreken notulen vergadering d.d. 3-3-20 via onderstaande punten
Het ketenzorgprogramma Hart- en Vaatziekten van Knooppunt Ketenzorg is door
de fysio goedgekeurd. De verwachting is dat ook de apotheker hier zijn akkoord
voor zal geven. Als dat het geval is kan het namelijk officieel uitgerold worden
binnen Boskoop en zal het oude werkprotocol vervallen. Verbinding wordt nog
gezocht met AOEL en de huisartsenpraktijken, maar dit lijkt nog niet te lukken.
Op 24-11 zal er een vragenrondje voor Corjan van Amerongen mogelijk zijn, dus
als er nog vragen over Vital Health zijn kun je je hiervoor aanmelden bij
Marjolein Korporaal.
De fysio werkt nog niet met VH zolang er geen koppeling is met hun eigen
programma.
De thuiszorg heeft wel toegang maar werkt er nog niet mee.
De inclusie van de hoog risico patiënten (VVR) in het CVRM zal eerst door de
huisartsen in de COBHA besproken worden. Het is handig als iedereen ze op
dezelfde wijze registreert.
Rob merkt op dat de rol van de thuiszorg in deze werkgroep niet groot is, maar
mogelijk verandert dit in de toekomst. Er loopt nog een pilot in Alphen met HFen AF patiënten.
GLI (gecombineerde leefstijl interventie): Carlo van Tol is met Ralph bezig een
werkgroep op te richten met een coach vanuit verschillende disciplines (fysio,
diëtist en psycholoog) om op deze manier een GLI aan te kunnen bieden aan
patiënten die een BMI > 30 hebben of een BMI > 25 + een hoog risico op HVZ én
een goede motivatie hebben. Deze GLI duurt 1,5 – 2 jaar en wordt vergoed.
Hiervoor kan nu al doorverwezen worden, maar de officiële introductie van de
GLI volgt nog.
Zorg tijdens Corona:
de consulten bij de huisartsen lopen terug
de fysiotherapeuten kunnen het werk niet aan en hebben extra personeel
ingehuurd
bij de diëtiste lopen de fysieke consulten wat terug; met beeldbellen wordt er
iets opgevangen
de thuiszorg kampt voornamelijk met uitval van personeel

8.

8

9.

9

10.

De nascholingsavond zal voor volgend jaar worden gepland als er ervaring is
opgedaan met de nascholing ouderenzorg in november.
De volgende vergadering zal begin volgend jaar door Roos en Nicoline worden
gepland
Afsluiting – Rondvraag
Er zijn geen vragen.

