NAAM VERGADERING:

DATUM:

CVRM

22-2-2022 / 11.15-11.45 uur

NOTULEN VERGADERING:
Aanwezig :Daphne, Erwina, Etienne, Rob en Nicoline
Afwezig: Leonie, Jolanda
Notulist: Nicoline

Actie door:
1.

Opening door Rob

2.

Mededelingen en aanvullingen agenda:
Jolanda Bok (Zorgpartners) kan nooit op dinsdagmiddag deelnemen ivm studie

3.

notulen vergadering d.d. 30-11-2021 zijn doorgenomen.

4.

Evaluatie workshop CVRM:
Is door collega’s als positief en leerzaam ervaren, mede door het multidisciplinaire karakter
Vast gaan nadenken over de onderwerpen voor volgend jaar

5.

Doelstellingen 2022:
de mogelijkheden voor het oproepen via VIPLive van de nieuwe preventiegroep CVRM
moet nog nader onderzocht worden. Erwina zal gaan bekijken hoe het oproepsysteem
van VIPLive werkt.

iedereen

Erwina

Nicoline
-

6.

het streven naar een LDL <1,8 bij patiënten met HVZ jonger dan 70 jaar: dit is Nicoline
aan het uitzoeken en kan op komend POH-overleg ook onder de aandacht gebracht
worden van collega’s

Overige afspraken voor behandeling van het LDL:
Voor de 70+-ers die volgens de nieuwe richtlijn CVRM te strak ingesteld staan op
cholesterol verlagende medicatie wordt besloten de medicatie aan te passen.
Voor de apotheek is het prettig op het recept met de nieuwe (verlaagde) dosering
eenmalig een regel te zetten waarin wordt vermeld waarom de medicatie is aangepast.
E.e.a. zal ook op het POH-overleg besproken worden.
De lijst met 90+-ers die nog een statine gebruiken zal door Larissa nog worden
aangeleverd.

7.

VIPLive:
Fysiotherapie kan inmiddels ook in VIPLive werken, maar Daphne ziet hierin nog niet
veel relevante informatie. Het zou handig zijn als naast de onderzoeksgegevens, de met
patiënt gemaakte afspraken door alle partijen ingezien zouden kunnen worden.
De apotheker werkt momenteel niet met VIPLive maar wordt straks wel betrokken (via
Larissa) bij het ouderenzorg programma in VIPLive.

8.

Rondvraag:
Wat te doen met de wensen van de cliëntenraad?
Erwina meldt dat er personele bezettingsproblemen zijn op de Parklaan. Marieke en Marloes
vertrekken en er is 1 nieuwe praktijkondersteuner aangetrokken.
Gezien de omstandigheden wordt besloten dit onderwerp naar de 2 e helft van dit jaar te
verschuiven.

9.
De volgende vergadering is op

31-5-2022 om 11.15 uur

Nicoline

Apotheek

