NAAM VERGADERING

DATUM: 19-2-2019

Werkgroep Depressie
AGENDA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Mededelingen/aanvullingen op de agenda
Notulen/actiepunten 11-12-2018
Kaartjes 4 van Marwijk (Ingrid)
Deskundigheidsbevordering (Roos)
Zorgplan andere huisartsen?
Communicatie voor verwijzingen (en terugkoppeling)
Medicatietrouw
Wvttk
Tekenen presentielijst en afsluiting

NOTULEN VERGADERING HANNEKE SUIDMAN
Aanwezig: Roos Woudsma, Carlo van Tol, Etiënne Maassen, Hanneke Suidman, Michelle Laroo, Daan den Heijer
(stagiaire Michelle), Diana Noordman, Reino Klop, Ingrid Spruit, Tako Westra
Afwezig: Miranda van Gemeren
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Notulen/verslag
Tako opent de bijeenkomst. Wij maken kennis met Diana Noordman, zij is de opvolgster van
Ilse Hogervorst.
Miranda van Gemeren heeft zich afgemeld voor verdere deelname aan de werkgroep. Voor
zover bekend is zij ook gestopt bij fysiopraktijk Topfit.

Actie door

Datum af

Op de website van het MCP staat onder het kopje ‘patiënten informatie’ het
voorlichtingsstukje ‘depressie’. Wil iedereen nalezen of de informatie klopt, anders
doorgeven aan Roos.
De notulen van 11 december 2018 worden zonder verdere opmerkingen goed gekeurd.
Ingrid heeft de kaartjes met de vier vragen van Van Marwijk meegebracht. Zij heeft de
kaartjes bij haar collega’s van TOM uitgedeeld. Door eerst de vragen op het kaartje te
beantwoorden kunnen patiënten zich gerichter melden bij de huisarts. Iedereen neemt
enkele kaartjes mee voor eigen gebruik en achterban.
Deskundigheidsbevordering: Roos noemt dat er binnen de verschillende werkgroepen
behoefte is aan deskundigheidsbevordering voor de deelnemers. Hoe zit dat in onze
werkgroep. Wij hebben wel onze eigen ‘specialisten’: Ingrid, Hanneke en Tako. Is er behoefte
aan scholing voor de achterban? Dit in het kader van vroegtijdige signalering depressie.
Iedereen zal zijn achterban polsen. Eventueel kan er dan scholing worden gegeven.
Zorgplan andere huisartsen: bij de huisartsen Kallan en van Wiechen zijn de Poh’s
gedetacheerd vanuit Medius. Zij hebben een ‘andere’ manier van werken. Ook een eigen
keteninformatieprogramma. Tako gaat overleggen met de Poh’s om meer duidelijkheid te
verkrijgen. Via Marja zal het contact worden gelegd.
Communicatie en terugkoppeling verwijzingen: we inventariseren hoe we nu communiceren
en wat wenselijk is.
Van MCP naar TOM via Zorgdomein, terugkoppeling via Zorgdomein naar MCP niet
mogelijk.
Reino: MCP naar Thuiszorg via Zorgdomein, van Thuiszorg naar MCP per beveiligde
email.
Michelle en Hanneke rapporteren vanuit Zorgmail naar het MCP, voor aanmelding
is een fysieke verwijsbrief nodig, kan aan patiënt worden meegegeven. Zorgmail kan
de verwijsbrief niet ontvangen.
Diana: werkt ook met Zorgmail, Zorgdomein is aanwezig maar niet duidelijk hoe dit
systeem werkt.
Wenselijk is een uniform systeem, er wordt gepleit voor Zorgdomein.

Allen

21 mei

Allen

21 mei

Tako

21 mei

Verder zijn Roos en Marja in overleg over de beveiliging van de communicatie.
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Medicatietrouw
Wvttk: GLI of te wel Gecombineerde Leefstijlinterventie. Carlo brengt dit onderwerp in en
vraagt zich af of dit iets is voor onze werkgroep. Het principe van zo’n programma is
preventie. Staat op de lijst van de zorgverzekeraars. Je moet je ervoor certificeren om voor
vergoeding in aanmerking te komen. Carlo zou willen dat iedereen in de groep er iets mee
doet. Dit onderwerp zal terug keren tijdens andere bijeenkomsten.
Vastlopen in de ketenzorg door niet houden aan de procedure in de keten, door overleg
moment over te slaan. Onlangs actueel: huisarts verwijst depressieve patiënt óók naar
psychiater terwijl patiënt in behandeling is in de basisggz. Administratieve rompslomp tot
gevolg.
We tekenen de presentielijst en sluiten af.
Volgende bijeenkomsten (let op, data zijn gewijzigd ten opzichte van vorige keer):
-

21-05-2019 notulist Etiënne Maassen
10-09-2019 notulist Ingrid Spruit
17-12-2019 notulist Reino Klop

