NOTULEN DIABETES WERKGROEP

9 SEPTEMBER 2020

AGENDA:
Notulist: Roos
1. Opening
2. Mededelingen
a. Welkom aan Marieke de Ruyter
b. FTO diabetes (?)
3. Stand van zaken: hoe is het met iedereen?
4. Verslag vorige vergadering + actiepunten
5. Opstarten DM-zorg: hoe verloopt dit?
a. No-show
b. Verplichte velden vital health
6. Plannen nieuwe vergaderdata 2021
7. Rondvraag
8. Afsluiting
DIABETES WERKGROEP

9 SEPTEMBER 2020

12.15-13.15 UUR

Aanwezig: Marieke de Ruyter, Patricia Vermeulen, Debora ten Voorde, Roos Woudsma (notulen), Gert Zevenbergen
Afwezig: Larissa Dernier, Iris Haverkamp
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2.

Notulen/verslag
Opening:
We vergaderen deze keer via Teams. Roos licht toe dat dit voor deze keer het
handigst was, zelf werkt zij vanuit huis. Voor de volgende vergadering gaan we
kijken of dit weer live kan, en op welke locatie. Stichting Gezond heeft een
vergaderruimte in Medisch Centrum Boomgaard.
Mededelingen:
Welkom aan Marieke, de nieuwe POH in Medisch Centrum Parklaan (opvolger
van Raisa). Marieke vraagt of Roos deze keer wil voorzitten, omdat alles nog
nieuw voor haar is. Er zijn afmeldingen ontvangen van Larissa en Iris. Iris zou het
verslag maken, dit zal Roos deze keer overnemen.
Het FTO met als thema Diabetes (waar ook de benchmarkcijfers besproken
zouden worden, en een scholing zou plaatsvinden) is helaas komen te vervallen.

3.

Rondje langs alle deelnemers:
Marieke is vorige week gestart, en zich aan het inwerken. Zij werkt de hele week,
behalve donderdagmiddag, en gaat zich naast de overige ketenzorg vooral
bezighouden met Ouderenzorg. Zij is niet bekend met MDO’s, en wil graag
praktische en nuttige vergaderingen.
Patricia ziet als diëtiste veel mensen met DM, overgewicht, COPD.
Doorverwijzingen en de terugkoppeling loopt via het KIS Vital Health. Patricia
koppelt informatie uit de werkgroep terug aan haar collega’s die in Boskoop
werken.
Debora is wijkverpleegkundige bij Buurtzorg, en onderhoudt ook contact met de
collega’s bij de Vierstroom en Zorgpartners. Op dit moment zijn er niet veel
cliënten met DM bij Buurtzorg.
Gert geeft aan dat hij als huisarts de afgelopen maanden niet bezig is geweest
met de zorgplannen etc. Het waren/zijn gekke en onzekere maanden, de
huisartsen zijn veel met hun eigen team bezig geweest met de steeds wisselende
maatregelen rondom COVID-19, op dit moment is het deurbeleid bijvoorbeeld
een lastig punt. De patiënten worden wel gezien, de basiszorg en de ketenzorg
(zoals DM) loopt wel, maar er is geen ruimte voor extra dingen.

Actie door

Gert geeft aan dat hij het contact met en ondersteuning van Stichting Gezond
mist. Roos geeft aan dat Gezond graag hoort aan welke ondersteuning dan
behoefte is.
4.
5.

Verslag vorige vergadering:
Wordt niet besproken.
Opstarten DM-zorg: No show/verplichte velden in Vital Health
De diëtiste doet veel telefonische/video-consulten, sommigen mensen komen
toch liever niet naar de praktijk. Daarbij kun je dan geen meetwaardes (zoals
gewicht) controleren. Sommige patiënten willen overigens juist wel graag
komen. Nu en dan vinden huisbezoeken plaats. Bij de POH komen wél veel
patiënten naar de praktijk, dus vinden wel controles, voetonderzoeken etc.
plaats. Voorlopig laten we de velden in Vital Health nog even zoals ze zijn: de
informatie die bekend is kan gewoon ingevuld worden. Maar we maken de
velden nog even niet verplicht (omdat je anders vastloopt in het programma als
je bepaalde gegevens niet hebt). Dit betekent dat we minder goede
benchmarkcijfers zullen hebben, maar dit zal bij alle zorggroepen het geval zijn.
We moeten wel zorgen dat alle patiënten in beeld blijven. Raisa keek voorheen
bijvoorbeeld een keer per jaar of iedereen in beeld was (en op controles kwam).
Het is goed om contact met elkaar te hebben, wanneer één van de
ketenpartners denkt dat er iets mis is met een patiënt.
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Rondvraag
Roos wil graag, naar aanleiding van de opmerkingen van Gert, weten waar de
werkgroep behoefte aan heeft. Kan Gezond bijvoorbeeld in Boskoop
ondersteunen bij het uitrollen van (meer) thuismeten door patiënten? Dit is
wellicht handig nu de zorg meer op afstand is, en betekent ook het bevorderen
van zelfmanagement bij patiënten. Marieke en Gert geven aan hier geen
behoefte aan te hebben, de meeste patiënten komen naar de praktijk, en uitleg
aan de patiënten over thuismeten zal meer tijd kosten dan het oplevert. Debora
geeft aan zelfmanagement bij patiënten wel belangrijk te vinden.
Patricia zou graag eens nadenken met de werkgroep over de ontwikkelingen op
lange termijn: komen er meer diabeten, meer kwetsbare ouderen? Betekent dit
ook meer huisbezoeken? Hoe gaan we dat aanpakken? (kortom een
beleidsmatige visie op de toekomst over 5 jaar).
Roos noemt de ontwikkeling naar ziekte-onafhankelijke zorg. Op patiënt-niveau
gebeurt dit al, t.z.t. zullen wellicht de verschillende zorgprogramma’s in elkaar
geschoven worden. Stichting Gezond volgt deze ontwikkeling.
Er wordt nog gesproken over een toename aan mentale problemen bij
patiënten: hun activiteiten vervallen, de uren thuiszorg zijn verminderd (of
patiënten kiezen hier zelf voor). Roos zal contact opnemen met Tom in de Buurt,
om na te vragen in hoeverre zij de activiteiten weer coronaproof opstarten.

8.

Vergaderdata 2020 (12:15-13:15):
- 9 December Debora

