NAAM VERGADERING:

DATUM:

COPD werkgroep

11 maart 2019

NOTULEN VERGADERING:
Aanwezig: Darian, Irene, Jeanine, Karin, Patricia, Roos
Afwezig: Apotheek (mk)
Notulist: Jeanine

Actie door:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Opening
Karin Westerhoven stelt zich voor
Mededelingen en aanvullingen agenda
Aanvulling: Deskundigheidsbevordering (wordt punt 8)
Bespreken notulen vergadering d.d. 10-12-2018
-Module ouderenzorg komt ook in Vital Health. Er komt een apart team hiervoor. In Vital
Health kan dan met een bericht de verwijzing worden meegestuurd.
-Disco: Irene gaat in Juni meekijken in Alphen
-Notulen Jaarplan 2019: Lijst opstellen wie er bij de Specialist loopt. Ook navragen bij de
andere huisartsen. Boskoop breed aanpakken.
Vragen of er een aanspreekpunt is per praktijk poh/assistente
Coördinatie ligt bij Irene. Zij neemt contact op om de lijst te verzamelen
Benchmark 2018
-Opgevallen is dat uit het KIS geen informatie is gekomen. Irene gaat uitzoeken hoe dit
komt.
-Rookstatus is per praktijk besproken
-Idee om het bij de HIS in te voeren bij de meetwaarden
Vraag van Darian: Weten alle huisartsen dit?
Stoppen met roken cursus
Ingrid Lodder heeft een opzetje gemaakt voor de smr cursus
Bedoeling: Eerst een algemeen avondje houden en daarna de cursus volgen?
10 mei: Gezondheidsmarkt. Misschien de cursus hierbij meenemen?
Fysio:
COPD basisverzekering per 01-01-2019
Er is een verandering in het vergoedingssysteem. Voorheen vanaf Cold2 een levenslange
indicatie voor fysio. Nu: Cold1 niets, Cold2+4 aantal exacerbaties+ZH opname 52 of 70
behandelingen. Score MRC, CAT.
Dit bepaald de huisarts. Aantal behandelingen worden dan bepaald.
Fysio gaat hierin ws wel begeleiding geven ter aanvulling. ( ligt in de planning)
De informatie hierover komt in de nieuwsbrief van Stichting Gezond Boskoop
Werkprotocol COPD:
Irene heeft een aantal toevoegingen. Dit gaat zij samenvoegen en verspreiden

Deskundigheidsbevordering:
Liggen er behoeftes om een scholing te volgen?
Verdieping COPD…..
Rol het uit naar de achterban. Liggen er ideeën? Vragen over het levenseinde?
9. Rondvraag
Er zijn geen vragen
10. Afsluiting

Irene
Irene
Patricia

Roos ?
Irene

8.

De volgende vergadering is op 11 juni 2019 om 12.15 uur

Allen

