NAAM VERGADERING

DATUM:

CVRM
12.30-13.30

1-10-2019

NOTULEN VERGADERING D.D. 1-10-2019

Aanwezig: Roos, Rob, Krista, Etienne, Jacky en Nicoline
Afwezig: Reina
Notulist: Nicoline
Actie door:
1.
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Opening door Rob

2.

2

Voorstelrondje omdat Jacky Vermeulen van de Voedietist voor het eerst
aanwezig is. Zij werkt in Boskoop om de woensdagochtend en zal naar de drie
aangesloten diëtistenpraktijken (collega's Voedietist, Gerrie Driessen en
Diëtistenpraktijk Boskoop) terugkoppelen.
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3.

– Voor atriumfibrillatie en hartfalen loopt er een pilot in de regio om te kijken
of deze aandoeningen geïncludeerd moeten gaan worden in de ketenzorg
CVRM. Nicoline zal vast kijken om hoeveel patiënten het eventueel zou gaan
bij praktijk Van Wiechen.
– Knooppunt Ketenzorg houdt 0.a. de richtlijnen voor CVRM bij en Roos
onderhoudt het contact met het Knooppunt.
– PAV (perifeer arterieel vaatlijden): Krista zal Rob een overzicht sturen van de
fysiotherapeuten die hier een aantekening voor hebben. Uit de
basisverzekering wordt deze behandeling voor 37x per jaar vergoed.
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Nieuwe richtlijn CVRM/deskundigheids- en kwaliteitsbevordering:
11-11 zal er een nascholing CVRM plaatsvinden waarvoor kaderhuisarts Huug
van Duyn is uitgenodigd om de nieuwe richtlijn te bespreken; ook zal er ruimte
zijn voor casuïstiek en vragen. Er is accreditatie voor de POH aangevraagd maar
dit stuit op problemen. Rob zal hierover contact met Huug opnemen en tevens
de inhoud van zijn presentatie navragen.
Aansluitend zal de benchmark 2018 besproken worden; Roos zal de landelijke
benchmarkcijfers nog naar Rob sturen.
De locatie wordt bekendgemaakt zodra bekend is hoeveel deelnemers er
komen.
Het werkprotocol met de doelstellingen zal na deze voorlichtingsavond
aangepast worden.
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Over Vital Health en Evita valt tot nu toe te melden dat de namen zijn
veranderd in VH Coördinate en Engage. Engage wordt nu in diverse
ziekenhuizen uitgeprobeerd en binnenkort zal het in Alphen uitgerold worden.
Ten aanzien van het KIS zal Boskoop nauwer gaan samenwerken met Alphen.

5.

6

De apotheek werkt ter bevordering van kwaliteit met het SFK (Stichting
Farmaceutische Kengetallen); deze zijn makkelijk uit te draaien en worden ook
vergeleken met de landelijke benchmark.
Voor 11-11 is het interessant om te kijken welke patiënten er in Boskoop nog
zowel een ace-remmer als een arb slikken en welke patiënten er naast een
beta-blokker nog een diureticum slikken. Etiënne zal gegevens naar Rob sturen.
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Verder zou er conform de nieuwe richtlijn chronische nierschade aan de
indicator e-GFR, de indicator albumine/kreat toegevoegd moeten worden.
Afsluiting: de Prisma voor patiënten met HVZ voor deze en komende week is
afgelast wegens gebrek aan deelnemers. Bij het Prisma-overleg in november
zal dit verder geëvalueerd worden.
De volgende bijeenkomst staat gepland op dinsdag 10 december.

