NAAM VERGADERING:

DATUM: 1-6-21

CVRM

12.30-13.30

NOTULEN VERGADERING:

Aanwezig: Rob-huisarts, Anouk-diëtist,Tessa-fysiotherapeut, Nadyne-thuiszorg, Nicoline-POH
Afwezig: Etienne-apotheker
Notulist: Nicoline
Actie door:
1.

1

Opening:
Rob opent de vergadering
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2

Mededelingen en aanvullingen agenda:
Omdat Roos onlangs afscheid heeft genomen van Stichting Gezond en er nog
geen vervanger is, is er geen vertegenwoordiging vanuit Stichting Gezond deze
vergadering. Vanmiddag is er een sollicitatieronde.
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3

4.
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Bespreken notulen vergadering d.d. 23-2-21/ actielijst:
− De huisartsen/POH stellen terugkoppeling van de behandeling die de
patiënt bij fysiotherapeut ondergaat ten alle tijde op prijs (inclusief GLi).
Dit kan via de edifact.
De fysiotherapeut wil bij verwijzing naar de Gli graag de volgende informatie:
gewicht, lengte, BMI en de motivatie van de patiënt.
Het is tevens van belang dat de patiënt de goede voorlichting krijgt ten aanzien
Nicoline koppelt
van de Gli, d.w.z. dat het gaat om advies en informatie op het gebied van
dit terug naar
beweging.
HA/POH
De diëtiste kan het Gli consult via Vital Health of via de zorgmail terugkoppelen
naar de huisarts. Hoe de diëtiste naar de fysiotherapeut moet terugkoppelen is
nog onduidelijk.
− Het registreren van beweging in VH zal niet verplicht worden omdat
Alphen dit niet wil. Uit de landelijke benchmarkcijfers die in juni bekend
worden, zal moeten blijken of we in Boskoop echt onvoldoende
registreren.
− Ergotherapie ook gecontracteerd voor DM en CVRM? Marjolein is nog
Marjolein
bezig om dit uit te zoeken.
− De discrepantie in het aantal verwijzingen als huisartsengroep en de
SG
verschillende huisartsen zal nog door Marja en de opvolger van Roos
worden bekeken.
FTO/DTO:
Rob geeft aan met Nicoline de nieuwe richtlijn CVRM helemaal uit te werken
zodat deze door alle huisartsenpraktijken in Boskoop op dezelfde wijze wordt
geïmplementeerd. Dit zal een onderwerp voor het FTO/DTO van begin volgend
jaar worden.
Daarnaast is het goed om vanuit een andere discipline een onderwerp te
Anouk en ?
bespreken. Diëtiste en thuiszorg gaan bij de achterban kijken wat er leeft op het
gebied van CVRM.
Het CVRM is en wordt met de nieuwe richtlijn behoorlijk uitgebreid met de groep
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patiënten die een hoog tot zeer hoog risico op HVZ hebben. Daarbij zal de
discussie over cholesterol wellicht toenemen. Nicoline stuurt een bericht van
Langerhans over de echte waarheid achter cholesteroltabletten naar Anouk en
Rob ter info.
Naar aanleiding van de audit bij SG is het een goed idee om voor het volgende
CVRM overleg iemand uit de cliëntenraad uit te nodigen die HVZ of een hoog
risico hierop heeft zodat we ook van de kant van de patiënt eens horen wat er
leeft.
Afsluiting – Rondvraag
Nadyne geeft aan dat dit haar laatste CVRM vergadering is en dat zij per 1 juli
een nieuwe uitdaging in het ziekenhuis op cardiologie heeft gevonden.
Tessa geeft te kennen dat ook zij gaat vertrekken en door Daphne zal worden
vervangen.
Er zijn geen vragen.
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De volgende vergadering is op 219-21 van 12.30 tot 13.30 uur

Nicoline

Marjolein

