NAAM VERGADERING:

DATUM

CVRM

03-03-20

NOTULEN VERGADERING:

Aanwezig: Roos, Rob, Jet, Etiënne, Daphne namens Krista, Reino, Nicoline
Afwezig: Notulist: Nicoline
Actie door:
1.

1

Opening en presentielijst door iedereen getekend

2.

2

Geen mededelingen en aanvullingen agenda

3.

3

Geen aanmerkingen op de notulen vergadering d.d. 10-12-19

4.

4

Jet vertelt hoe het met haar gaat en dat collega Jacky is gestopt met het
werken als diëtiste. Onzeker is nog of de Voedietist verder zal gaan met de
ketenzorg in Boskoop; eind van het jaar zal hierover een besluit vallen.

5.

5

De Prismatraining voor de preventiegroep hvz zal plaatsvinden op 31 maart en
7 april van 13.30 tot 15.30. Roos checkt nog of daar een advertentie voor zal
worden geplaatst. De Prismatraining voor patiënten met hvz staat voor
november gepland. Correspondentie hierover zal met cc naar Jet plaatsvinden.

6.

6

– Jet geeft aan dat wat de diëtisten betreft het ketenzorgprogramma Hart- en
vaatziekten van Knooppunt Ketenzorg volstaat. Ook huisarts en POH kunnen
zich er in vinden. De fysiotherapie en de apotheker zullen nog feedback geven.
Rob zal het programma met de andere huisartsen bespreken. Het moet door
het bestuur worden goedgekeurd.
– De nieuwe InEen indicatoren zal Roos naar alle huisartsen sturen zodat zij
samen met de POH kunnen kijken welke patiënten voldoen aan de nieuwe
inclusiecriteria.

7.

7

Alphen Op Een Lijn (AOEL): in het kader hiervan zijn alle huisartsenpraktijken
bezocht en zijn problemen geïnventariseerd; soms kon er direct een antwoord
gegeven worden.
Anita Koole verzamelt problemen vanuit de huisartsenpraktijken en Judith
Abrahams doet dit voor de ketenzorgpartners.
Er wordt nu gewerkt aan een koppeling tussen het KIS en de systemen van
ketenpartners, met name de fysiotherapie.

8.

8

Bij verwijzing naar de fysiotherapeut moet er vermeld worden om welk
Fontainestadium het gaat: 1, 2A of 2B.

9.

9

Ideeën voor de nascholingsavond 17-11-20:
• hoe beleeft de patiënt de ketenzorg
• interactie voeding-medicatie
• fysio start binnenkort met GLI

Roos

Roos

•
•

10.
11.

10

het beter zichtbaar maken van de keten middels een reis van de patiënt
daaraan gekoppeld de uitslag van de NPA enquête hoe de patiënt de
zorg ervaart

E/A-indexmeting declareren als doppler is administratief probleem met
zorgverzekeraar. Roos koppelt dit terug.
Afsluiting – Rondvraag
Er zijn geen vragen.

De volgende vergadering is op
23-06-2020

Roos

