NAAM VERGADERING:

DATUM:

WERKGROEP CVRM

31 mei 2022

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

Actie door:
1.

Opening door Rob

2.

Mededeling: Jolanda Bok van thuiszorgorganisatie Zorgpartners is gestopt. Onbekend is wie
haar opvolgster is. Nicoline gaat dit navragen.
Aanvulling vanuit de fysiotherapie: de GLP1 analoog bij afvallen

Nicoline

Daphne kaart aan dat er meer patiënten komen die gebruik maken van GLP1 analoog Saxenda
om af te vallen. Voorwaarde voor vergoeding is echter dat patiënt deelneemt aan de GLi en na
3 maanden 5% gewichtsverlies behaald moet hebben. Het komt voor dat patiënten pas na 2,5
maand een start kunnen maken met de GLi zodat er nog 2 weken overblijven om het
behandeldoel te halen. Wie schrijft deze medicatie voor en wie monitort deze patiënten?
Nicoline zal dit op het POH-overleg aankaarten hoe dit in de andere praktijken wordt geregeld.
Bij Van Wiechen wordt het tot nu toe niet om die reden voorgeschreven.

Nicoline

3.

4.

5.

6.

7.

Bespreken notulen vergadering d.d. 22-2-2022 / Doornemen actielijst d.d. 22-2-2022:
. doelstellingen 2022 (zie punt 5): wordt aan gewerkt en volgende week op het POH overleg
onder de aandacht gebracht.
. het vermelden van een attentieregel op het recept voor de apotheek bij wijziging dosering
medicatie i.v.m. lagere eisen aan het LDL, gebeurt nog te weinig en blijft punt van aandacht.
. de lijst met 90+-ers die een statine gebruiken zal de apotheek voor de Parklaan aanleveren.
Shirley en Nicoline zullen hem voor praktijk Kallan en Van Wiechen uitdraaien
. de fysiotherapie ervaart nog geen voordelen van het gebruik van VIPLive.
Doelstellingen voor komend jaar:
Vooralsnog de 2 oude doelstellingen:
het streven naar een LDL < 1,8 bij pt <70 jaar met hvz.
Het oproepen van CVRM patiënten via VIPCalculus
Eventueel nieuwe doelstelling: het individueel zorgplan gaan integreren in de zorgprotocollen
mits het niet meer werk, maar wel voordeel oplevert.
Rondvraag:
Workshop 2023:
Er worden momenteel steeds meer patiënten vanuit de 2 e lijn terugverwezen naar de ha/poh
om de behandeling (deels) over te nemen. Waar liggen de grenzen voor de 1 e en wie is daarbij
verantwoordelijk. Het idee is om de kaderhuisarts CVRM van Mediis daarvoor uit te nodigen
om te kijken hoe de afspraken met de internisten/nefrologen hierover met hun zorggroep
geregeld zijn.
Afsluiting
De volgende vergadering is op

27-09-2022

Nicoline
Arts/POH
Nicoline/Shirley

Nicoline/Erwina

Nicoline

