
 

  Pagina 1 van 5 

 

           

    

NIEUWSBRIEF      juli 2020 
 

Save the date: 

10 september 2020 Nascholing CVRM (aanmelding via JBZH app) 
15 september 2020  Nascholing CVRM (aanbmelding via JBZH app) 
13 oktober 2020  Algemene Ledenvergadering (LET OP: omgewisseld met de Beleidsdag) 
17 november 2020  Beleidsdag (LET OP: omgewisseld met de Algemene Ledevergadering) 
16 december 2020 Inhaalavond PAOF 
 

Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: 
1. Meeloopdagen  
2. Afvalinzameling 
3. Bossche Samenscholingsdagen 
4. Vacature Kascommissie 
5. RSVP doorgeven van zorgmailadressen vóór 15 juli 2020 
6. Reminder: Opgave van extra gemaakte kosten in Covid-19 tijd 
7. Stand van zaken Medimo  
8. RSVP Inventarisatie PGO 
9. Achterwachtapothekers  

10. Nascholing CVRM Huisartsen/POH/Apothekers (inschrijving geopend) 
11. Gebruik MS Teams 
12. Mededelingen vanuit de werkgroep Diabetes 
13. Lief en Leed 
14. Inloggegevens website Concordant 
 

Meeloopdagen 
Tijdens de evaluatie van de Meeloopdagen in 2019 kwam er van velen het verzoek om een 
vervolg van deze dagen, waarbij er ook een meer inhoudelijke sessie zou zijn ism met de AIS. 
Door de uitbraak van Covid-19 hebben we de uitvoering hiervan in de agenda moeten 
verschuiven. Hierom hebben we gemeend de ALV om te ruilen met de Beleidsdag. Op deze 
manier zal er meer tijd zijn om weer bij elkaar een kijkje in de keuken te nemen. 
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Voor de Beleidsdag op 17 november zullen CGM en Pharmacom uitgenodigd worden om een 
nascholing met verdieping te aan te bieden.  
 
De uitnodiging voor de onderlinge Meeloopdagen volgt na de zomervakantie. 
 

Advies aan leden om afvalinzameling weer op te starten 
Sinds de uitbraak van Covid-19 zijn vele apotheken gestopt met het inzamelen van medicatie 
afval in de apotheek. 
Inmiddels zijn er vele versoepelingen een feit en is het advies vanuit het bestuur om de 
inzameling van medicatie en naaldencontainers weer op te pakken. Mocht u vragen hebben 
op welke manier dit veilig kan, kunt u hiervoor het bestuur benaderen. Er is een inventarisatie 
geweest van best practices in onze regio. 

 

Bossche samenscholingsdagen 

Ook dit jaar was het bestuur van Concordant gevraagd om een workshop te verzorgen tijdens 
de Bossche Samenscholingsdagen.  
Helaas heeft de organisatie in verband met de wereldwijde uitbraak van Covid de 
Samenscholingsdagen geannuleerd. Uiteraard hopen ook wij dat deze dagen in 2021 ingehaald 
worden, en zullen we graag onze bijdrage leveren aan de inhoud ervan. 
 

Vacature Kascommissie 
Gezien het feit dat Jan Andeweg in 2021 geen lid meer zal zijn van Concordant, komt er een 
vacature bij de Kascommissie. Lando Strijbosch geeft aan geïnteresseerd te zijn in deze 
vacature. Het bestuur waardeert deze aanmelding zeer, maar maak hierbij  volledigheidshalve 
de vacature bekend in deze nieuwsbrief. Indien u zich beschikbaar wilt stellen voor deze 
functie kunt u dit aangeven bij Christa Korsten. 
 

Doorgeven van zorgmailadressen vóór 15 juli 2020 
Het JBZ en tandartspraktijken vragen om een up-to-date-lijst van alle zorgmailadressen van de 
leden van Concordant.Wilt u zo vriendelijk zijn uw zorgmailadres, of andere adres waarop 
beveiligde mail wilt ontvangen, aan Christa (secretariaat@concordant.nl) door te geven.  
 

REMINDER: Opgave van extra gemaakte kosten in Covid-19 tijd 
Al deze inspanningen heeft de afgelopen periode veel van u gevraagd. De KNMP is bezig met 
het maken van een inventarisatie van alle gemaakte kosten. Wij willen u hierbij graag 
ondersteunen om daarmee een duidelijk signaal te geven aan de KNMP. Het verzoek is om een 
(eenvoudig) overzicht van de gemaakt extra kosten (denk aan de extra bezorgers, desinfectie, 
spatschermen) te mailen naar het secretariaat. De gemiddeld gemaakte kosten per apotheek 
zullen worden doorgegeven aan de KNMP. 
 

Stand van zaken Medimo 
Afgelopen weken is ook Vivent met meerdere teams aan de slag gegaan met de ETDR van Medimo. 
Mochten er nog zaken zijn waar je tegenaan loopt die niet apotheek specifiek zijn en wellicht praktisch 
zouden kunnen zijn voor de hele regio, geef dat dan per mail door aan Christa. 
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PGO 
Uiterlijk in 2020 kan elke Nederlander vanaf de computer, tablet of smartphone zijn eigen medische 
gegevens inzien via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Per 1 juli 2020 moet u uw patiënten 
kosteloos elektronische inzage bieden in de geleverde zorg. 
Vanuit de ketens / AIS zijn er diverse initiatieven en ook in de regio zijn de huisartsenzorggroepen 
hiermee bezig. 
 
Het bestuur wil graag bij u inventariseren wat de stand van zaken hierover is in uw apotheek. 
Zou u hiervoor een mailtje met daarin kort de lokale stand van zaken kunnen sturen naar Christa 
(secretariaat@concordant.nl) met als onderwerp PGO. 
Aan de hand voor deze inventarisatie kunnen wij bepalen welke actie gewenst is vanuit het bestuur. 
 

Achterwachtapothekers  
Er worden 2 nieuwe kandidaten voor de achterwachtdienst gevraagd. Dit komt neer op 4 weken dienst 
per jaar. De vergoeding voor een week dienstwaarneming bedraagt € 1.750,00 excl BTW.  
 
Taakomschrijving: 
Tijdens de dienst gaat de dienstdoende apotheker om ongeveer 22.00 uur naar het JBZ om de recepten 
van de avond na te kijken (Tijdsbeslag max. 1,5 uur).  
Elke ochtend worden de recepten van de afgelopen nacht gecontroleerd. Deze worden per fax 
verstuurd naar de apotheek van de dienstdoende apotheker. 
 
Op weekend- en feestdagen is hij op een zelf te bepalen moment in het JBZ om de recepten van die 
nacht, ochtend en middag na te kijken (Tijdsbeslag 1,5 tot 2,5 uur)  
De dienstdoende achterwachtapotheker dient 24/7 telefonisch bereikbaar te zijn. 
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Christa. 

   

Nascholing CVRM (Inschrijving geopend) 
Op 10 en 15 september (2 identieke avonden) aanstaande organiseert Zorggroep Chronos voor 
apothekers, huisartsen en praktijkondersteuners een nascholing over CVRM. Accreditatie is 
aangevraagd. Unieke kans om samen met de zorgverleners in je directe omgeving deze nascholing te 
volgen en daar in je lokale samenwerkingsverband over af te stemmen en/of gezamenlijke afspraken 
te maken.  
 
Inschrijving verloopt via de JBZ-H app op je mobiel, via de knop Scholing. Deelname van harte 
aanbevolen! 
 

Digitale bijeenkomsten/gebruik MS Teams 
Indien een groep besluit om de intervisiebijeenkomst ZONDER begeleiding onderling toch, via 
bijvoorbeeld Teams, door te laten gaan, neemt de groep hiertoe zelf het initiatief.  
Concordant heeft een business account aangekocht waardoor het waarschijnlijk mogelijk is dat alle 
groepen via dit Teamsaccount hun bijeenkomst kunnen organiseren. Hiervoor dient u contact op te 
nemen met het secretariaat. 

  

Het zou fijn zijn als de groep aan Christa door wil geven hoe men dit op zou willen pakken. Op deze 
manier kunnen we onderling tips en tricks delen.  
De presentielijst kan nadien ook aan Christa doorgegeven worden zodat deze voor de accreditatie 
ingevoerd wordt.  
 

https://www.trouw.nl/home/een-dossier-van-en-voor-de-patient~a653f678/
mailto:secretariaat@concordant.nl
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Mededelingen vanuit de werkgroep Diabetes 
Zelfmeting bloedglucosewaarden bij patiënten met diabetes zonder insuline 
Tijdens de ALV van november 2019 heeft collega Kees van Amerongen gevraagd wat het standpunt 
van de werkgroep diabetes is m.b.t. zelfmeting van bloedglucosewaarden bij patiënten met diabetes 
die geen insuline gebruiken. 
 
In de KNMP-richtlijn Diabetes (p.114) wordt hierover het volgende geschreven: 
De meerwaarde van zelfcontrole bij diabetespatiënten die geen insuline gebruiken is twijfelachtig:  

1. de kosten zijn aanzienlijk terwijl er slechts een bescheiden daling van het HbA1c optreedt.  

2. Bovendien heeft het voor de patiënt weinig zin om de bloedglucose te meten, als dit niet 

gevolgd kan worden door gedragsverandering of medicatieaanpassing en/of als de 

zorgverlener de veranderingen in de therapie baseert op de HbA1c-uitslag.  

Ook volgens de ‘Multidisciplinaire richtlijn over zelfcontrole’ is er geen bewijs dat bloedglucosemeting 
bij mensen met type 2 diabetes zonder insulinetherapie in het algemeen leidt tot verbetering van 
klinisch relevante uitkomsten.  
 
Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor: 
➢ Patiënten die ten gevolge het gebruik van SU-derivaten regelmatig last hebben van 

hypoglykemieën en vanwege hun beroep zich veel in het verkeer begeven; 
➢ In de overgangsfase van orale therapie naar insulinetherapie 
➢ Bij verdenking van ontregeling (hoog/laag), met evaluatie na een afgesproken periode (bijvoorbeeld 

max. 3 maanden) 
➢ Bij zwangerschap en eerder meegemaakt zwangerschapsdiabetes 
➢ Bij zwangerschapswens, tot maximaal 2 jaar 
➢ Bij gebruik van overige bloedglucose beïnvloedende medicatie (zoals corticosteroïden), voor zolang 

de ontregeling duurt. 
 
Bij niet alle uitzonderingen die hierboven vermeld staan worden de materialen uit de basisverzekering 
vergoed. De Werkgroep Diabetes van Concordant adviseert bovenstaand advies aan te houden. 
 
Veel gemaakte fouten bij het gebruik van Ozempic® (GLP-1 agonist) 
Bij het voorschrijven en afleveren van Ozempic® zijn er een aantal valkuilen: 
1. Er is een startverpakking met 1 pen waarin 4 doseringen van 0,25mg zitten. De startdosering is 1x 

per week 0,25mg. Normaal gesproken moet daarna verhoogd worden naar 0,5mg 1x per week 

tenminste 4 weken en daarna kan zo nodig verhoogd worden naar 1 mg 1x per week. Dit zijn 

andere pennen! Het risico zit erin dat het recept door de arts herhaald wordt uit het HIS waardoor 

bij een tweede uitgifte weer de startverpakking met de dosering van 0,25mg wordt 

voorgeschreven. Als bij een tweede uitgifte weer de 0,25mg pen wordt voorgeschreven is het 

verstandig dit bij de voorschrijver te controleren. 

2. Iedere pen (ongeacht de sterkte) van Ozempic® bevat 4 doses. Als er op een (start)recept 4 stuks 

wordt voorgeschreven wordt 1 pen bedoeld en niet 4 pennen. 

 
Insuline lispro Sanofi 
Sanofi heeft m.i.v. 1 mei 2020 een biosimilar van Humalog op de markt gebracht, insuline lispro Sanofi. 
Dit is zowel als patroon als Solostar beschikbaar. Op dit moment is er geen preferentiebeleid voor deze 
biosimilar van Sanofi. De AIP van de  verschillende merken is identiek wat betreft patronen en 
wegwerppennen, waarbij de wegwerppennen per 5 stuks ongeveer 3 euro duurder zijn. 
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Lief en Leed 
Mutaties leden 
Op 1 juni 2020 is Lisa Shao Pan aangesteld als 2e apotheker bij de apotheken Rosmalen, Berlicum, 
Empel en Van Amerongen.  
Per 1 juli 2020 heeft Dennis Siersma afscheid genomen van Apotheek Van Amerongen Siersma. Yvonne 
van der Pol is aangesteld als beherend apotheker. 
 
Nieuwe apotheek het Quadraat in Wijk en Aalburg 
Medio juni is apotheek het Quadraat in Wijk en Aalburg verhuisd naar het gezondheidscentrum 
d’Alburcht. Wij wensen de apothekers en hun team veel succes en een fijne werkomgeving in het 
nieuwe pand.  
 

Website Concordant 
 

 
Inlogcode : leden 
Wachtwoord : @cncrdnt 
 


