
 

 

 

Online  
 

1.  Opening 

Aanwezig: Larisa, Erwina, Gert, Margôt, Patricia 

Gert  

2.  
 

Mededelingen en aanvullingen agenda 

Hoe is terugkoppeling achterban gegaan? 

Debora ten Voorde (Buurtzorg) stopt met de werkgroep omdat ze gaat studeren. 

Erwina heeft met Nanda (Buurtzorg) gesproken. Zij komt bij de volgende  vergadering, Fijn! 

 
 
 

3.  Bespreken notulen vergadering d.d. 8 juni 2022 

Geen opmerkingen 

 

4.  Nieuwe POH in werkgroep laten deelnemen:  

Heleen, kan z.s.m. starten. Volgend overleg 7 december 11-12 uur. Gert sluit kort 

met Heleen 

POH overleg is verzet vanwege vakanties. 4 okt is POH overleg.  

 

5.  Doelstellingen DM 2022 / 2023 

1. Het aantal diabetespatiënten met HVZ onder de 70 jaar en een goed 
gereguleerd LDL is nu 65%. Het doel is om te komen op het landelijk 
gemiddelde van 70%.  
Resultaat eind 2022: Het aantal diabetespatiënten met HVZ onder de 70 jaar 
en een goed gereguleerd LDL stijgt met 5% en sluit aan bij het huidig landelijk 
gemiddelde van 70%.   
 
Resultaat eind 2023: Het aantal diabetespatiënten met HVZ onder de 70 jaar 
en een goed gereguleerd LDL stijgt met 5% en sluit aan bij het huidig landelijk 
gemiddelde van 70%.   
 

Deze doelstelling laten we staan, zodat deze groep aandacht blijft krijgen. 

2. Voetonderzoek.  
Resultaat eind 2023: 50% van de mensen met DM heeft een voetonderzoek 
gehad. 
 
HA Parklaan scoren laag. Oorzaak: personeelstekorten. In 2023 wordt een 
inhaalslag gemaakt. Doel naar 50%. 
 
Vraag: Hoe komt de Sims classificatie  die de podotherapeut bepaald terug naar 
de HA. Edifact bericht? Tijdens de workshop bespreken met Ilka Heuvelman.  
 

3. Bewegen. Huidig: 56% van de mensen met DM voldoen aan de norm gezond 
bewegen. 44% niet. 
Resultaat eind 2023: Het aantal diabetespatienten dat de norm gezond 
bewegen haalt is gestegen naar 65%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Margôt 

NAAM VERGADERING:     DATUM:  

WERKGROEP DM  7 september 2022: 11.00 – 12.00  

Agenda VERGADERING:    



Middel: Doorverwijzen naar de GLI. In de GLI gaan mensen stap voor stap meer 
bewegen. 
Eind 2023: Nagaan wat de resultaten van de GLI zijn voor de mensen met DM. 
Hoeveel mensen zijn er verwezen, met welk resultaat (bewegen, gewicht, 
medicatie) 
NB: Mensen kunnen naast de GLI gewoon de adviezen van de diëtist krijgen! 

 
 

6.  Indicatoren in VIPLive samen naar kijken: wat gaat goed en waar is meer aandacht voor 

nodig? 

Overleg met POH Parklaan staat gepland om meer in te zoomen.  

 

7.  Doornemen actielijst: 

• Larisa stuurt alle huisartsen Boskoop breed, lijsten van patiënten die geen 
statines gebruiken n.a.v. de doelstelling om er focus op te houden. 
Huisartsen kunnen dit dan met de POH terugkoppelen. 
Boskoopse apotheek volgt nog. - Loopt 

• Tijdens POH-overleg statines gebruik als agenda punt meenemen tijdens 
controle spreekuur. Gedaan, wordt goed opgepakt, afgehandeld 

• Gert vraagt of dat het mogelijk om tijdens het spreekuur de GLI en aan te 
vinken in een protocol? Erwina gaat dit uitzoeken of dat dit mogelijk is in de 
protocollen van Medicom. 
(is niet mogelijk, overleg gehad met VIP Calculus), Afgehandeld 

 
Acties lopen en zijn afgehandeld 

 

 
Larisa  
 
 
Erwina  
 
 
Erwina  

8.  Workshop 15 september voortgang/afspraken: 
Voorlopig programma: 

• 16.00-16.15 Cijfers Boskoop breed  

• 16.15-16.30 Saxenda, cijfers apotheek en voorschrijven/vergoedingen 

• 16.30-16.45 bewegen en voeding, Margot/Patricia 
Cijfers gewicht en beweegnorm uit KIS 

• 16.45-17.00 voeten SIMS classificatie en nieuwe inzichten. Ilka Heuvelman 
geeft presentatie 

• 17-18 oogarts Fundus bespreking vanuit Ksyos  samen met een oogarts 
/opticien. Met HA bespreken of tele consultaties via Ksyos zinvol is 

 
We lopen de presentatie door, zien er prima uit. Belangrijk om goed aan de tijd te 
houden! Een kwartier is kort en we zijn enthousiast om veel te vertellen 

 

 
 
Gert  
Larisa  
 
Patricia en Margot 
 

 Ilka Heuvelman 
 
Oogarts Luuk van 
der Noll 

9.  Nieuwe doelstellingen  2023 Zie punt 5 

 

 

10.  Lopende projecten: NIS VIPLive en sociaal domein 

Geen nieuwe dingen, volgt 

 

11.  Terugkoppeling achterban  

Punt wat blijft terugkomen. Vanuit bestuur/gezond worden de notulen van de 

werkgroepen doorgestuurd naar de zorgproffesionals die niet in de werkgroep 

zitten. Na een half jaar volgt evaluatie. Binnen het intranet zijn ook de notulen na te 

zien. Alle aangesloten zorgverleners kunnen de notulen zien. 

Vast agenda punt 

12.  Nieuwe vergaderdata 2023  



Voorstel: 

Woe 8 maart 11-12 uur 

Woe 7 juni 11-12 uur 

Woe 6 september 11-12 uur 

Woe 6 dec 11-12 uur 

 

13.  Afsluiting – Rondvraag  

Geen 

 

Vast agenda punt  

 Data volgende vergaderingen:    

Woensdag 7 december 11.00 – 12.00 (Online) 

 

 


