NOTULEN DIABETES WERKGROEP

13 MAART 2019

AGENDA: 13 MAART 2019
Notulist: Patricia
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag vorige vergadering + actiepunten
4. NDF symposium: diabetes jaargesprek
5. DM challenge
6. Benchmark
7. Rondvraag
8. Afsluiting
DIABETES WERKGROEP

13 MAART

12.15-13.15 UUR

Aanwezig: Gert, Raisa, Roos, Patricia (verslag)
Afwezig: Larisa, Erik, Debora
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Notulen/verslag
Opening
Extra agendapunten:
Fundusfoto (Staat bij punt 6 Benchmark)
Deskundigheidsbevordering (Punt 7a verslag)
Ondersteunende keuzetabellen (komt ook in POH overleg) Punt 7a
Mededelingen:
- We missen de andere werkgroepleden. St. Gezond benaderd thuiszorg
- Prisma: Wachtlijst Extra DM, mogelijk wordt er een extra cursus gepland, wordt
nagevraagd aan Marja
- Stoppen met roken cursus, wordt mei/juni gegeven (Ingrid en Irene)
Notulen vorige vergadering: Geen opmerkingen
NDF symposium Diabetes jaargesprek, Raisa stuurt door, dan kijken of er meerwaarde is voor
deze scholing.
DM Challenge loopt. Zorgverleners die willen mogen meelopen. ‘
22 maart overleg
2 april is kick off, presentatie is klaar
Wandelgroep loopt 5 kilometer, geen ambities voor 10 kilometer
Aandachtspunt is nieuwe lopers. Kijken of ze route kunnen inkorten.
Er is een wandeltrainer die de nieuwe deelnemers wil trainen naar 5 kilometer.
10 mei gezondheidsmarkt. Een aantal mensen van de wandelgroep promoten de groep op de
gezondheidsmarkt.
Totaal aantal patiënten benchmarkdatum: 557 (Boskoop breed)
Roken:
- 49 patiënten roken
- 17 willen SMR
- 75 keer SMR advies gegeven (?) Vermoedelijk dubbeltelling, 2x advies stoppen met
roken gegeven.
Fundus: 109 patiënten hebben geen fundus < 2 jaar. 80% aandachtspunt POH, staat niet
altijd goed in Vital Health, koppeling niet 100% goed.
Raisa: Uitdraai maken van mensen zonder fundusfoto, aan de hand daarvan vervolgactie. Dit
ook in POH overleg bespreken
Nierfunctie:
- 556 patiënten eGFR bepaald
- 5 patiënten eGFR < 30
- 27 patiënten eGFR 30 – 45
- 49 patiënten eGFR 45 – 60
- 543 patiënten micro-albuminurie bepaald (urine)

Actie door

Roos

Raisa

Fundusfoto
Raisa

POH overleg
Raisa

Internist:
- MCP: 51 patiënten bij de internist. Hiervan 10 patiënten geen recente brief.
- 2 patiënten niet in KIS (zorgweigeraars)
Verwijsformulier Ksyos moet aangepast BSN gaat er vanaf
7.a
- Deskundigheidsbevordering zorgverleners Boskoop. Hebben we ideeën, zo ja dan
kan gezond faciliteren. Overkoepelende zaken. Hoe kan de begeleiding in laatste
levensfase zijn, palliatief beleid, omgaan met chronisch ziekten, therapietrouw
- Keuzetabellen, van ineen, POH overleg. Indien nuttig en handig plastificeren en
verspreiden naar POH
7.b
- Rondvraag:
- Raisa verzorgt in het zorgcentrum een scholing voor verzorgende/verpleegkundige
over voetcontrole samen met podotherapeut (Natasha van Podotherapie Groene
Hart hart.
Dit naar aanleiding van een overleg om de DM zorg in het zorgcentrum beter af te
stemmen. Er zijn mappen aangemaakt met insuline schema
- Voor de DM Wandelchallenge is voorlichting van podotherapeut gewenst op di
middag 4 juni Raisa vraagt Natasha.
8. Afsluiting
Vergaderdata 2019 (12:15-13:15):
- 12 Juni
- 11 september
- 11 december
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