NAAM VERGADERING:

DATUM:

CVRM

28-09-21

NOTULEN VERGADERING:

Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

Rob, huisarts; Erwina, Stichting Gezond; Anouk, Voediëtist; Daphne Fysio Topfit; Like,
huisarts in opleiding; Jacques Cazemier, cliëntenraad; Nicoline, praktijkondersteuner
Etienne, apotheek; Jolanda Bok, Zorgpartners
Nicoline

Actie door:
1.

1

Opening door Rob;
aanvullingen op de agenda: zie punt 7

2.
3.

2
3

Voorstelronde:
Erwina introduceert zichzelf als nieuwe kwaliteitsmedewerker van Stichting
Gezond;
Anouk deelt mee dat ze volgende maand met zwangerschapsverlof gaat en
vervangen zal worden door Leonie.
Daphne: fysiotherapeut en betrokken bij de Gli
Nicoline: praktijkondersteuner huisarts (POH)
Rob, huisarts
Like is sinds 1 september als huisarts in opleiding voor een jaar in de praktijk bij
Rob
Jacques is afgestudeerd in de digitale electronica, wandelt sinds zijn pensioen bij
AV47, heeft in 1989 een stent geplaatst gekregen en is sindsdien onder controle
hiervoor.

4.

4

Bespreken notulen vergadering d.d. 1-6
Daphne wil weten of start Gli en doel van de behandeling voldoende is om terug
te koppelen. Er volgt na 8 maanden ook een tussentijdse rapportage en na
afloop een eindverslag. Dit is prima. Als het goed is komt dit via de edifact
binnen.
Daphne zal aan Fysio Groene Hart vragen dit op dezelfde wijze terug te koppelen
naar de huisarts.

5
5.

6

Gastspreker Jacques geeft kort weer hoe zijn controle er uit ziet 1x per jaar:
− er is een gesprek bij de praktijkondersteuner met een vragenlijst, er
wordt een ecg gedaan, labuitslag wordt besproken en hij wordt gewogen.
Op de vragen die hij heeft, krijgt hij direct terugkoppeling vd POH, maar
op de uitslag van het ecg die de huisarts moet geven of vragen over lab
afwijkingen, is het soms lang wachten
− andere disciplines spelen in zijn geval geen rol
− hij is tevreden over het feit dat hij zich goed voelt en jaarlijks gemonitord
wordt
− wil graag een combinatie afspraak huisarts-POH,
− zou graag digitaal met de huisarts of andere disciplines binnen de zorg
willen communiceren. De functionaliteit binnen MGN wordt nu niet door

Daphne

zijn huisarts ondersteund. Ook pleit hij ervoor om niet te krampachtig
met de AVG om te gaan. De fysio en de dietiste handelen kleine,
algemene vragen per e-mail af.
− Pleit voor meer reclame voor het bestaan van de cliëntenraad en SGB
zodat er meer FB komt van patiënten.
Er zijn dus een aantal punten waarop de zorg voor patiënten verbetering behoeft
en die zullen worden meegenomen voor het FTO/DTO!
Voor wat betreft de reclame: er is reeds een start gemaakt met de
wachtkamerschermen.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

7

Aanvulling:
Het keteninformatiesysteem Vital Health gaat op korte termijn vervangen
worden door VIPLive. Hiermee wordt de communicatie met patiënt
waarschijnlijk een stuk makkelijker.

Afsluiting – Rondvraag
Er zijn geen vragen.
De volgende vergadering is op
30-11-2021 0m 12.30 uur

Werkgroep
CVRM

