
NAAM VERGADERING:     DATUM:  

WERKGROEP CVRM  27 september 2022 

NOTULEN VERGADERING:    

 
Aanwezig: Erwina, Daphne, Leonie, Shirley, Etienne, Filberto, Rob en Nicoline 
Afwezig: -  
Notulist: Nicoline   
 
 

  Actie door: 

1.  Opening door Rob 
 

 
 

2.  
 

Mededelingen: introductie van Filberto van thuiszorgorganisatie Zorgpartners, op dinsdag, 
donderdag en vrijdag werkzaam in Boskoop  
Aanvullingen agenda:  vanmiddag vindt overleg plaats met Mediis over de komende CVRM 
workshop 
 

 
 

Rob/Erwina 

3.  Er zijn geen aanvullingen/opmerkingen op de notulen van 31-5 
 

 

4.  Oproepen van de nieuwe preventiegroep CVRM:  
is geïmplementeerd 
Voortgang doelstellingen CVRM-HVZ:  
Boskoop heeft nog niet de doelstelling gehaald om het LDL van patiënten < 70 jaar < 1,8 te 
brengen naar 80% , staan Boskoop breed op 67.5%.  
Wat positief is dat de 70% wel wordt gehaald en dat er vooruitgang in zit. 
.  

 
 
 

POH 

5.  De indicatoren van VIPLive laten zien dat beweging, voeding en rookgedrag slecht geregistreerd 
worden. De vraag is of dit jaarlijks opnieuw ingevuld moet worden. Registratieprobleem? 
Ook de ACR scoort niet hoog, maar die kan (nog) niet in het protocol van Mediiis ingevuld 
worden. 
Positieve Indicator: het aantal rokers in Boskoop is opvallend laag. 
 

          POH/ 
 

Erwina 

6.  De voorwaarden voor vergoeding van Saxenda (GLP1) is per 1 juli veranderd:  
een jaar deelname aan een erkende GLi en daarbij niet tot nauwelijks afvallen.  
De tabletvorm Mysimba geeft o.a. bijwerking van depressie en gewichtstoename.  
Bij voorschrijven moet het formulier voor vergoeding voor apotheek ingevuld worden.  
In de komende workshop zullen de regels voor deelname aan de GLi nogmaals aangekaart 
worden. 
Vraag is hoe wijzigingen in vergoedingsrichtlijnen in de toekomst gecommuniceerd gaan 
worden; kan dit  b.v. via SGB? 
Bijkomend probleem: er kan niet via VIPLive naar de fysio verwezen worden voor de GLi en 
omgekeerd kan fysio geen start/stopdatum GLi doorgeven via VL aan verwijzer zodat bij 
verwijzer niet bekend is wanneer aan de voorwaarde voor vergoeding voldaan is.  
 

 
 
 
 

Daphne 
 

Erwina 
 

Allen 

7.  Doelstellingen 2023: 

• het streven naar een LDL < 1,8 bij patiënten  <70 jaar met HVZ 

• Het oproepen van CVRM patiënten via VIPCalculus: kijken naar de mogelijkheid  

• Het individueel zorgplan gaan integreren in de zorgprotocollen mits het niet meer werk, 
maar wel voordeel oplevert. 

 
Acties : 

• De nieuwe richtlijn is geïmplementeerd in de huisartspraktijken in Boskoop en er is 
afgesproken hoe we de nieuwe preventiegroep gaan oproepen, VIA VIP Calculus 

• Bij 80% van de patiënten met HVZ en jonger dan 70 jaar is de LDL < 1,8 

• Onderzocht is of wij het individueel zorgplan wel of niet gaan integreren 

          allen 
 
 

8.  Brainstormen over inhoud workshop van dinsdag 28 februari 2023 

• Zowel de internist als de nefroloog als Tjarda, kaderhuisarts Mediis, zullen tijdens de 
workshop iets over hun vakgebied vertellen mbt CVRM; ook het 

 



verantwoordelijkheidsaspect bij behandeling door verschillende artsen zal aan bod 
komen  

• Etienne praat ons bij over vergoeding Saxenda 

• Daphne praat ons bij over voortgang GLI en vergoeding 

• Rob bespreekt de indicatoren CVRM 
 

Definitief programma wordt tijden ons overleg van 15 november gemaakt. 
 

9.  Etienne/Larissa levert per praktijk nog de lijsten met 90+-ers aan die een statine gebruiken. 
 

Etienne/Larissa 

10.  De terugkoppeling van het besprokene in de werkgroepen is niet goed geborgd. We zoeken naar 
een vaste structuur zodat alle disciplines en organisaties op de hoogte worden gehouden. 

 
Erwina/allen  

Vergaderdata werkgroep CVRM 

• 15 november om 11.15 uur MC Boomgaard 
 
Vergaderdata 2023 

• Dinsdag 14 februari     11.15 – 12.00 uur MC Boomgaard  

• Dinsdag 30 mei             11.15 – 12.00 uur MC Boomgaard  

• Dinsdag 5 september   11.15 – 12.00 uur MC Boomgaard  

• Dinsdag 14 november  11.15 – 12.00 uur MC Boomgaard  
 

• Dinsdag 28 februari Workshop 16.00 – 18.00 online via Zoom meeting. 
 
 

 


