NAAM VERGADERING COPD WERKGROEP

DATUM:11-06-2019

AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Bespreken notulen vorige vergadering d.d. + actiepunten
Mededelingen/aanvullingen op de agenda
Prisma cursus
Benchmark
a. 3 indicatoren ( medicatie/medicatiegebruik)
Werkprotocol COPD
Rondvraag en Afsluiting/ tekenen presentielijst

NOTULEN VERGADERING
Aanwezig: Iris Haverkamp (Fysio), Roos Woudstra (kwaliteit), Irene (poh), Darian (huisarts) verlaat)
Afwezig: Jeanine (mk.), Apotheek (zk)
Notulist: Patricia (diet)
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Notulen/verslag
Opening 12.15
Roos: graag ook notulen e.d. doorsturen naar Iris, volgens afspraak gaan notulen e.d. naar
Margot, zij zorgt voor verspreiding binnen FT.
Notulen en actiepunten:
Patricia staat per ongeluk bij punt 4
6. Vergoeding FT: Cat lijst wordt toegevoegd aan VH. Eerst MRC en bij hoge score volgt CAT.
8. Scholing: Irene Spirometrie scholing, Roos kijkt of deze in Boskoop kan.
Algemene onderwerpen:Levenseinde, depressie bij chronisch ziek zijn, mensen met
verstandelijke beperking, hoe kan je die “goed”behandelen, CVRM, nieuwe richtlijn.
FT wil graag gegevens spirometrie Karin/Iris kijken wat er zichtbaar is in VH, Koppelen terug
wat zij zien in VH naar Irene
Geen aanvullingen op de agenda.
Lijst ICS-gebruikers nog niet uitgedraaid door apotheek
Prisma COPD, staat in oktober gepland. Patiënthandleiding 75% klaar, Flyer en poster vrijwel
klaar.
Stoppen met roken 1e bijeenkomst is geweest, was succesvol. 11 deelnemers, volgende
bijeenkomst 3 extra deelnemers.
Benchmark
Landelijk 25% bij specialist, in Boskoop 20%. Goed resultaat.
Cijfers over invullen lijsten/rookgegevens/ laag. We verwachten dat dit beter wordt door de
aanpassingen in 2018 in VH.
Verbeterplan voor inhalatie techniek.
Inhalatietechniek mogelijk lage cijfers door: patienten die geen puf gebruiken?
Komen mensen niet op spreekuur? Of niet goed geregistreerd?
Plan: uitdraai maken van mensen waarbij inhalatie techniek niet gecontroleerd is en
nazoeken wat de oorzaak is. Afhankelijk van uitkomst een gericht verbeterplan
maken
Werkprotocol
Criteria doorverwijzen naar longarts:
Geen landelijke criteria, Mediis kijken of in overleg met Longartsen
Darrian geeft aan:
Gold3+ en/of meer dan 2 exacerbaties
Blijven hoesten, blijvend benauwd. (op papier goed in praktijk niet goed)
Andere bijkomende zaken.
Fysio: Werkwijze fysio aanpassen
Vraag aan thuiszorg: thuiszorg, apotheek en POH GGZ wat doen zij bij COPD en verwijscriteria
mailen. Ook Fysio en Diëtist mailen verwijscriteria.
Tiffeneau score wordt niet beoordeeld, wel de Z-score en GOLD
Rondvraag

Actie door
Roos en
iris

Datum af
zsm
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Iris Irene
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Irene

Allen

Fysio
Allen

Binnen 2
weken.

Karin en Iris kunnen zij samen komen? Nee, 1 persoon per discipline, om en om is wel
mogelijk.

Volgend overleg:
Maandag 16 september 12.15-13.15 uur (notulist Fysio)
Woensdag 26 november 12.15-13.15 uur (notulist ?)

