NOTULEN DIABETES WERKGROEP

11 SEPTEMBER 2019

AGENDA:
Notulist: Erik
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag vorige vergadering + actiepunten
4. DM challenge: stand van zaken
5. PRISMA voor insuline patiënten
6. Doelen DM werkgroep 2020
7. Benchmark
a. Indicatoren Ineen en indicatoren Boskoop
8. Rondvraag
9. Afsluiting
a. Plannen data 2020
DIABETES WERKGROEP

11 SEPTEMBER

12.15-13.15 UUR

Aanwezig:
Afwezig:
Notulen/verslag
1 Aanwezig Gert, Patricia, Raisa
Erik afwezig. Roos en Raisa overleggen over aanwezigheid Erik
Apotheek afwezig
2. Geen mededelingen
3. Verslag: Bijeenkomst zorgcentrum externe contacten geweest, niet veel uitgekomen
Cijfers FTO juni : Lijst 2e lijn zou worden uitgedraaid, Raisa vraagt POH overleg of het gelukt
Nagaan hoe terugkoppeling / check of het echt gebeurd is.
Buurtzorg: niets terug gehoord over insuline opdraaien
Gezond scholing: Ligt bij Gezond

4. Dm Challenge: Persbericht is geschreven
Zaterdag naar Den Haag: Raisa vraagt Carlo, Gert en Raisa werken op de HAP
Vanessa vragen om te lopen, Raise mailt Vanessa
Woensdag Gert ? .
Donderdag Patricia
Vrijdag Carlo ?
T shirts zijn er, staan op kamer Raisa
Stempellkaart Raisa vraagt Marjolein om te printen.
5. Prisma 4 deelnemers, nog even werven.
Raisa vraagt Marjolein om vanuit gezond te mailen aan artsen zodat zij ook mensen kunnen
wijzen op de prisma
Idee om speciaal voor DM + insuline te geven, in prima overleg inbrengen en met trainers
overleggen of we er 1 plannen voor 2020
6.
 Uitzoeken of patiënten terecht hoofdbehandelaar specialist hebben (landelijk 9,26 %
Boskoop 18%) Start met uitzoeken en dan kijken of en waar verbetering mogelijk is.
 LDL bij patiënten <80 jaar beneden de 2,5 dmv statine gebruik (verbeterplan statine
handhaven) Nu 70% Door de jaren heen van 58% naar 70%. Streven naar 75%.
 Jaarlijkse deelname aan DM-challenge
 Minimale aantal fundusfoto’s behalen (>90%)
7

Benchmarkt.
Urine controle: Als mensen urine niet hebben in geleverd volgende controle laten doen.
Opnemen in protocol
Fundus foto: Score is lager, mogelijk doordat de jaarcontroles in de zomer wat minder worden
uitgevoerd.

Actie door

Vanuit de WG diabetes houden we de ineen criteria aan. Als er iets geks/speciaals is kunnen
we een nieuwe toevoegen. Voorlopig heeft dat geen meerwaarde.
9 Rondvraag: Carlo doet leefstijl opleiding. Mogelijk kunnen we nog in de consulten iets met
positieve gezondheid.
Positieve gezondheid scholing boskoop breed?
Geen rondvraag
9. Afsluiting
Vergaderdata 2019 (12:15-13:15):
- 11 december notulist : dan evalueren werkprotocol Graag vooraf doorlezen
Notulen naar Raisa, zodat zij de nieuwe data voor 2020 erbij kan zettem
Werkprotocol bijvoegen.

Roos/
gezond?

