Middels deze nieuwsflyer vragen wij graag uw aandacht voor de volgende onderwerpen. Klik op het
onderwerp voor meer informatie, of ga naar onze website https://www.ketenzorgfriesland.nl/

Algemeen


Terugblik bijeenkomst GLI
Op donderdag 21 maart vond een informatieavond voor verwijzers over de gecombineerde
leefstijlinterventie (GLI) plaats, op ons stafkantoor in Heerenveen. Het aantal geïnteresseerden
was boven verwachting.



Ziektelastmeter beschikbaar in Vital Health
De kwaliteit van leven en de ervaren kwaliteit van zorg van patiënten met COPD verbetert als de
ziektelastmeter voor COPD wordt ingezet. De ziektelastmeter COPD betrekt patiënten bij de
behandeling waardoor zowel de patiënt als de behandelaar meer grip op de behandeling en het
ziekteproces krijgt.



Vervolgverwijzing voor diëtist – belangrijk aandachtspunt
Vanuit de diëtisten hebben we het signaal ontvangen dat het aanvragen van een
vervolgverwijzing via de berichtenmodule van VitalHealth niet altijd goed verloopt.



Aanmelden en afmelden Vital Health account
Doordat de privacy wetgeving steeds strenger wordt is het nodig om voor het aan- en afmelden
van een Vital Health account een formulier te gebruiken.



Ramadan – diabetes en vasten
Begin mei begint voor de ongeveer 900.000 moslims in Nederland de vastenmaand Ramadan.
Voor mensen met diabetes die willen vasten is dit een bijzondere uitdaging en niet zonder risico’s.
De Nederlandse Diabetes Federatie adviseert mensen met diabetes en zorgverleners: ga ruim
voor de Ramadan in gesprek, bijvoorbeeld over een aangepast medicatieschema.

Belangrijke ontwikkelingen DM2 en CVRM


Ervaring met HbA1c filterkaartje – door Judith Steen
Als er tussentijds alleen een HBA1c bepaald moet worden, kan dit via een filterkaartje. Dit
filterkaartje wordt samen met een aanvraagformulier opgestuurd naar het laboratorium, zodat de
patiënt niet alleen voor het HbA1c naar het laboratorium hoeft.



Nieuws uit de expertgroep CVRM:
o Hydrochloorthiazide en huidkanker; De baten/risico balans van hydrochloorthiazidebevattende producten blijft positief.
o Vooruitblik nieuwe richtlijn CVRM.
o Secundaire preventie HVZ
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