NAAM VERGADERING:

DATUM:

CVRM

23-2-21 12.30 – 13.15

23-2-NOTULEN VERGADERING:

Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

Roos, Rob, Larissa/Etienne, Bo en Anouk, Tessa namens Fysio Topfit, Nadyne en Nicoline
Nicoline

Actie door:
1.

1

Rob opent de vergadering en we doen even een voorstelrondje omdat Bo haar
vervangster Anouk introduceert en Tessa voor het eerst aanwezig is namens
Fysio Topfit.

2.

2

Er zijn geen mededelingen en aanvullingen op de agenda

3.

3

Bespreken notulen vergadering d.d. 20-10-20 punt 5: binnen Boskoop is er nog
geen eenduidige werkwijze voor het implementeren van de nieuwe richtlijn; de
ene praktijk zet de hoog risico patiënten in Vital Health onder VVR maar niet in
ketenzorg, een andere praktijk zet zowel hoog als laag risico patiënten in VH.
Rob zal het als agendapunt op het huisartsenoverleg en Roos zal vragen hoe ze
dat in Alphen hebben geregeld.

4.

4

Terugblik FTO/DTO: dit is goed ontvangen; de vraag is om alvast na te denken
over onderwerpen / nieuwe ontwikkelingen voor het FTO/DTO van volgend
jaar.

5.

5

Nicoline zou graag een terugkoppeling zien van patiënten die zijn
doorverwezen voor deelname aan de Gli, of ze na de intake inderdaad het
traject ingaan of niet. Tessa oppert om dit ook te doen bij afsluiting van dit
traject.
Rob zal vragen of daar bij collega huisartsen ook behoefte aan is.

6.

6

− De InEen indicatoren 2020 zijn sinds gisteren bij Roos bekend. Voor 30-3
moet de gehele benchmark van alle zorgprogramma's aangeleverd zijn
en dan ontvangen we in juni de landelijke cijfers zodat we Boskoop
daarmee kunnen vergelijken. De brief waarin de wijzigingen van de
InEen indicatoren voor 2021 staan is inmiddels ook binnen. s.v.p. beide
doorsturen naar POH/ha.
− Het registreren van bewegen een verplicht veld maken; Roos neemt
contact op met Alphen.
− Ergotherapeuten toevoegen in de zorgprogramma's DM en CVRM. In OZ
staan ze al vermeld.
− de synchronisatie van het KIS met de systemen van fysio en thuiszorg is
nog steeds niet rond.

Rob / Roos

Rob / Tessa

Roos

Roos /
Marjolein

7.

7

8.

8

9.
10.

9

De apotheek kan de lijsten met nitraatgebruikers zonder bloedverdunners en
DM- en HVZ-patiënten die geen statine gebruiken exporteren naar Exel en zal
ze daarna naar de huisartsen sturen.
N.a.v. de praktijkspiegel zullen Marja en Roos gaan kijken naar de discrepantie
tussen de verwijzing als groep en de verschillende huisartsen.
Afsluiting – Rondvraag:
– Hoeveel ruimte is er nog voor doorverwijzing Gli? Voorlopig voldoende.
Daphne is hier volledig voor beschikbaar.
– Kunnen we het zorgprogramma van Knooppunt Ketenzorg al gaan gebruiken?
Nee, omdat de afspraken hierin voornamelijk met de cardiologen uit de regio
Alphen zijn gemaakt en onze patiënten voornamelijk onder behandeling zijn in
het GHZ. De vraag ligt nu bij Mediis om hun zorgprogramma te mogen
gebruiken; die zijn toegesneden op de afspraken met het GHZ.
– Inlog op Intranet voor Tessa en Anouk zal door Roos verzorgd worden.
De volgende vergadering is op

1 juni om 12.30 uur

Etiënne

Roos

