NAAM VERGADERING:

DATUM:

CVRM

30-11-2021 12.30-13.15

NOTULEN VERGADERING:
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

Daphne, Erwina, Etienne, Leonie, Rob, Nicoline
Jolanda Bok (Zorgpartners)
Nicoline

Actie door:
1.

Opening door Rob

2.

Mededelingen en aanvullingen agenda
Leonie vervangt tijdelijk Anouk als diëtiste.

3.
4.

Bespreken notulen vergadering d.d. 28-9-21 zie punt 4
Mogelijke punten voor het FTO/DTO op 10-2-2022:
- inventariseren hoe andere praktijken hun controles CVRM vormgeven
- een korte introductie van de nieuwe module voor communicatie met de
patiënt binnen VIPLive
- eventuele veranderingen voor vergoeding fysio en diëtist per 1-1-22
- een bijdrage van de apotheek over het gebruik en vergoeding van SGLT2remmers en de PCSK9-remmers
Nicoline stuurt de informatie brief over de SGLT2-remmers naar iedereen

5.
6.

7.

Erwina zal de binnen VIPLive gebruikte protocollen ter info (en zo nodig voor
reactie) naar de diëtiste en de fysiotherapeute sturen
Problemen t.a.v. Corona:
- bij de diëtiste worden meer huisbezoeken aangevraagd
- de fysio heeft moeite om nu groepsbijeenkomsten te organiseren; zolang er
niet te veel longcovid patiënten zich melden, kan er nog wel verwezen worden.
Afsluiting – Rondvraag:
Etienne vraagt om een ander tijdstip van vergaderen; overeengekomen wordt
voortaan van 11.15-12.00 uur.
Erwina vraagt of iemand de doelstellingen voor komend jaar paraat heeft en of
deze verwerkt gaan worden. Besloten wordt om de doelstellingen standaard op
de agenda te plaatsen zodat de voortgang kan worden geëvalueerd
8
Doel 2022
.
Ook heb ik voor CVRM werkgroep doelen van 2022:

Voor 2022 is onderstaand doel geformuleerd:
1. Het aantal diabetespatiënten met HVZ onder de 70 jaar en een goed gereguleerd
LDL is nu 65%. Het doel is om te komen op het landelijk gemiddelde van 70%.
Resultaat eind 2022: Het aantal diabetespatiënten met HVZ onder de 70 jaar en een
goed gereguleerd LDL stijgt met 5% en sluit aan bij het huidig landelijk gemiddelde
van 70%.

Planning 2022

Nicoline

Daphne,
Leonie/Anouk
Nicoline
Erwina

Erwina

10 februari FTO
Di 22 februari
Di 31 mei
Di 27 sept
Di 15 november

De volgende vergadering is op 10 februari 2022 FTO/DTO

