NAAM VERGADERING

DATUM: 17-12-2019

Werkgroep Depressie
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening en voorstelrondje/welkom Leonie, Judith en Bo (e-mails en zorgplan ontvangen?)
Mededelingen/aanvullingen op de agenda
Notulen/actiepunten 21-5-2019
Zorgdomein (Oefentherapie? Diëtiste? Psychologe?)
Siilo
Bijdrage werkgroep per discipline 2020
Uitrollen zorgplan andere praktijken, de stand van zaken
Gezond Lunch praatje psycholoog/POH-GGZ
Data vergaderingen 2020
Praatje wie doet wat 2020
Wvttk
Tekenen presentielijst en afsluiting

NOTULEN VERGADERING ETIENNE MAASSEN
Aanwezig: Carlo van Tol, Roos Woudsma, Etiënne Maassen, Hanneke Suidman, Judith Kranendonk, Darrel Badal,
Leonie Porton, Tako Westra
Afwezig: Reino Klop, Ingrid Spruit, Bo de Lange
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Notulen/verslag
Tako opent de vergadering.
Vandaag zijn wij met 2 nieuwe werkgroep leden bij elkaar. Leonie zit nu als oefentherapeut
in de werkgroep ter vervanging Michelle Laroo. Leonie stelt zich voor en geeft aan dat zij
gespecialiseerd is in slaaptherapie.
Judith Kranendonk GZ-psychologe komt i.p.v. Hanneke.
Hanneke stopt in Boskoop met haar praktijk en met de werkgroep. Hanneke is al sinds het
begin zeer betrokken bij de werkgroep en haar inzet is heel waardevol gebleken. Vanuit
stichting GEZOND wordt zij daarom even in het zonnetje gezet met bos bloemen. Wij zijn
haar dankbaar ook voor manier van aanpak m.b.t. opvolging.
Tako meld vanaf volgend jaar alleen op di en do hier in Boskoop te werken.
Leonie laat ons weten dat zij het best bereikbaar is via de mail of via de telefoon.
Door ontbrekende notulen wordt dit punt verschoven naar vlg keer.
Stand v zaken m.b.t. zorgdomein Judith en Leonie (Psycholoog en oefentherapeut) zijn vanaf
januari 2020 aangesloten op zorgdomein.
Fysio en Voedietist staan ook in zorgdomein.
Zorgdomein maakt het onderling verwijzen binnen de eerste lijn eenvoudiger en de
aansluiting van Psycholoog en oefentherapeut wordt dan ook als zeer wenselijk gezien.
De werkgroep heeft gekozen voor Siilo om onderling veilig met patiënt gevoelige informatie
te kunnen communiceren. Judith geeft aan dat zij zich ook gaat aanmelden hiervoor.
Wat gaan we doen volgend jaar. Roos geeft aan dat in algemene termen wel al wat is
gecommuniceerd. Onlangs heeft Gezond een audit gehad.
Met certificering kwam naar voren dat er weliswaar een hoop mooie zorgplannen zijn, die
ook geëvalueerd worden, maar dat meetbare resultaten nog wel ontbreken.
Er komen veel ideeën naar boven bij de werkgroep leden om in 2020 mee aan de slag te
gaan rekening houdend met de wens om meer meetbare resultaten te kunnen produceren.
Judith geeft aan zich in te willen zetten om medicatiegebruik terug te dringen. Te beginnen
met meten, want meten is weten. Overweeg bij starten medicatie een psycholoog mee te
laten kijken en monitor wat voor effect het heeft op medicatiegebruik van antidepressiva.
Tako vraagt zich af of wij moeten inzetten op preventie/voorlichting of inzet op
ketenpartners deskundigheidsbevordering signaleren of juist meer inzet op al depressieve
patiënten.
Darrel geeft aan dat de fysio veel op gebied van voorlichting/uitleg kan betekenen, met
afnemen van de 4DKL lijst kan depressieve toestand meetbaar gemaakt worden. Verder ligt
er voor de fysio een taak in lifestyle, preventie.
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Screening zou bij de fysio zou momenteel beter kunnen. Er kan meer doorgevraagd worden
door de collega’s fysiotherapeuten.
Darrel geeft aan in september gestart te zijn met de opleiding psychosomatiek.
Deskundigheidsbevordering
Bij Leonie geldt de achterban geldt hier niet zo. Als oefentherapeut wil zij graag bezig zijn
met anti depressiva. Een goed stroomdiagram met verwijzing naar de diverse zorgverleners
is van belang. Het moet duidelijk zijn wat er bij de oefentherapeut kan en wanneer er
doorverwezen kan worden. Wellicht het huidige zorgplan herzien.
Verwijzing naar oefentherapeut kan beter. Komt nog niet echt van de grond.
Etiënne geeft aan dat voor de apotheker een rol weggelegd is voor inzet op monitoren
medicatietrouw in beginfase en na verloop van tijd 6 maanden, jaar.
Roos geeft aan dat het idee leeft om bij het FTO (Farmacotherapeutisch overleg van de
huisartsen met de apotheek) de benchmarkcijfers van de werkgroepen aan het FTO te willen
koppelen en (mede) daar te bespreken. Kan ook op dit onderwerp.
Hanneke ziet graag een voorlichtingsdag voor Ketenpartners. Wie doet wat met een
duidelijk stroomdiagram en dat dan bespreken.
En wat is een depressie (Hanneke)
Roos wil de focus leggen op het SMART maken van de doelstellingen in het zorgplan.
Carlo geeft aan dat het begint bij de huisarts.
Belangrijk hoeveel gebruiken er antidepressiva? en waar loopt het. Dit is de basisset.
Voor Kallan en v Wiechen? Minder verplichtend.
Carlo geeft aan dat eerst te willen focussen op de groep depressief met medicatie. Hiervan
de data helder te krijgen en deze groep goed op te volgen.
Benzoplan oppakken is ook een speerpunt.
Verder het organiseren van een info avond voor patiënten? De vraag is dan wel hoe kunnen
we ze bereiken en waar is er vraag naar?
Inzet op Leefstijl! (Zit je even minder lekker in je vel?, dan…..) Niet te zwaar aanzetten in
ieder geval.
Verder wordt er gedacht aan inzet/voorlichting op mentale rust vinden (Yoga, Mindfullness)
leren rust te nemen tijdens een informatiebijeenkomst.
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Tako geeft aan dat er helaas nogal wat verschillen zijn tussen de Boskoopse huisartsen in
hun beleid m.b.t. depressie. Huisartspraktijk v Wiechen en huisartspraktijk Kallan hebben
een POH GGZ via MediHis hoe gaan we voorkomen dat de andere praktijkhouders wat
anders doen? Liefst 1 zorgplan. Wordt aan gewerkt.

Tako

8.

Idee voor een praatje tijdens een gezondlunch gaan Tako en Judith met elkaar bespreken

Tako &
Judith

9.
10.

Nieuwe vergaderdata: 18 februari, 19 mei, 13 oktober, 15 december 2020
Voor wie doet wat lijkt het zinvol dat de volgende vergadering iedereen een korte
presentatie van 5 minuten gaat houden. Dit wordt zo afgesproken.
Geen aanvullingen.
De Presentielijst wordt getekend en Tako sluit de vergadering.
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