CVRM

DATUM: 22 JANUARI 20 19

WERKGROEP

12.30 – 13.30

NOTULEN VERGADERING D.D. 6 MAART 2018
Aanwezig:

Roos, Rob, Reino, Etienne, Nicoline

Afwezig: Krista en Ilse
Notulist: Nicoline

Actie door:
1.

Opening en tekenen presentielijst

2.

1

De notulen van de vorige vergadering op 16-10-18 worden goedgekeurd.

3.

2

Roos en Nicoline hebben samen bekeken welke documenten er op de website
van SG moeten blijven staan. Inmiddels is de website vernieuwd ; nog niet alle
documenten staan erop. De blanco benchmark formats (kwartaal en jaar) en
patiëntenbrieven met logo van SG zal Roos er zo snel mogelijk op zetten. Over
sommige documenten moet het bestuur nog een beslissing nemen.

4.

De landelijke jaarbenchmarkcijfers van InEen ontbreken nog. Roos zal ze
achterhalen zodat we Boskoop met de landelijke cijfers kunnen gaan vergelijken.
De vraag rijst vervolgens wat we met de uitkomsten gaan doen. Besloten wordt
de uitkomsten vd jaarbenchmark naar iedere huisarts en POH te sturen zodat de
praktijken zelf (zo nodig) hierop kunnen anticiperen. Zien we dat het jaar erop
terug in de cijfers?
Etienne zal kijken of er voor de apotheek een Indicator te bedenken valt die voor
CVRM interessant is en de thuiszorg kan aan de hand van de benchmarkcijfers
kijken waar aandacht voor nodig is.
Volgende bijeenkomst in mei evaluatie van dit punt!

5.

Voor de Prisma trainingen COPD en CVRM zijn Irene en Nicoline inmiddels
opgeleid. De preventie training HVZ zal in mei door Patricia en Nicoline gegeven
worden en de training voor patiënten met HVZ (Ilse en Nicoline) staat voor
oktober gepland.

6.

Opname van patiënten met atriumfibrillatie in de ketenzorg HVZ wordt voorlopig
on hold gezet omdat de zorgverzekeraar (Z&Z) niet met financiële toezeggingen
over de brug komt.

7.

We hebben gekeken naar een passend filmpje over stoppen met roken voor op
de wachtkamerschermen: “stoppen met roken loont” van Radar duurt 1.34
minuten maar is met gesproken tekst en de wachtkamerschermen zijn zonder
geluid. Roos zal kijken of het ook mogelijk is met ondertiteling ipv gesproken
tekst, omdat het filmpje als zodanig wel geschikt is.

8.

3

Vanuit SG zijn Carlo, Ingrid en Irene van plan Boskoop-breed iets op te zetten
voor het stoppen met roken.

9.

4

Dit jaar zal er nog met Vital Health worden gewerkt en dan zal er ook een keuze
gemaakt worden met welk ketenzorgsysteem we verder gaan.
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10.

11.

5

6

12.

13.

Roos is op een gebruikersbijeenkomst geweest van VH en daar werd
bekendgemaakt dat er voor patiënten een nieuw systeem genaamd Engage,
wordt uitgerold. Hoe dat verder verloopt horen we van Roos.
Aanvulling op de agenda/rondvraag:
2 interessante websites voor patienten met HVZ:
Zelfzorg Ondersteund en Harteraad
Deze kunnen in de nieuwsbrief worden vermeld en we zullen er bij de
terugkoppeling van de jaarbenchmark naar de ha een melding van maken.
Rob oppert het idee om per vergadering de punten uit het jaarplan voor HVZ op
de agenda te zetten zodat we naar een doel toe werken en de voortgang kunnen
bewaken.
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Afsluiting

De volgende vergadering is op
2019 om 12.300 uur

14 mei
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