NAAM VERGADERING:

DATUM

CVRM

14-05-19

NOTULEN VERGADERING:

Aanwezig: Roos , Rob en Nicoline
Afwezig: Krista, Reina, Etiënne en diëtiste
Notulist: Nicoline

Actie door:
1.

1

Opening door Roos

2.

2

Mededelingen en aanvullingen agenda: i.v.m. de lage opkomst wordt het
bespreken van de notulen van de vorige vergadering doorgeschoven naar de
volgende bijeenkomst

3.
4.

3
4

Bespreken notulen vorige vergadering/doornemen actielijst: doorgeschoven
Nieuwe richtlijn cvrm
n.a.v hiervan moet het volgende aangepast worden in zorgplan en
werkprotocol:
 het zorgplan zal de volledige NHG-standaard CVRM worden.
 de doelstellingen zullen worden geformuleerd n.a.v. de jaarlijkse
benchmark en worden opgenomen in het werkprotocol
 het werkprotocol zal bestaan uit : 1. doelstellingen, 2. NHG CVRM
verkorte kaart, 3. aanvullingen van de overige zorgverleners

5.

4

Deskundigheidsbevordering:
n.a.v. de nieuwe NHG standaard CVRM is het goed om een keer een
kaderhuisarts CVRM uit te nodigen (Huug van Duyn => Roos ). Handig is om dit
te koppelen aan een FTO en daarbij gelijk de jaarbenchmark te evalueren.
Het is de bedoeling dat de jaarbenchmark van de werkgroepen
DM,CVRM,COPD ieder jaar binnen een afzonderlijk FTO besproken zal worden.
Hierbij zullen ook de POH uitgenodigd worden en zo mogelijk iemand uit het
betreffende vakgebied voor deskundigheidsbevordering.
Het eerste FTO is gepland op 6 juni a.s. waarin DM centraal zal staan.

6.
7.

5
6

8.

7

9.

8

Personeelswijzigingen de Voedietist: nog niets over te melden
Jaarlijkse benchmark: vergeleken met de landelijke cijfers valt op dat Boskoop
minder scoort op het aantal rokers dat is vastgelegd en de mate van beweging
die is vastgelegd; dit lijkt een administratieve kwestie. Ook valt op dat er
relatief veel patiënten bij de specialist onder behandeling zijn.
Vital Health/Engage: Engage zal pas in het najaar uitgerold worden; overleg
VH-SG vindt volgende week plaats
Punten jaarplan:
 HF en AF in ketenzorg: Roos zal Huug van Duyn vragen hoe dat in regio
Noord-West Nederland loopt. Na de kick off is er hier niets meer over
vernomen.
 Patiëntenvoorlichting: Prisma en SMR staan in de planning

Nicoline

Rob/Roos

10.

 verwijzing PAV is met de fysiotherapeuten afgesproken.
Afsluiting – Rondvraag
Er zijn geen vragen.
De volgende vergadering is op
DINSDAG 1 OKTOBER 2019
om 12.30

