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NIEUWSBRIEF      september 2020 
 

Save the date: 
13 oktober 2020  Beleidsdag uitnodiging volgt spoedig met onderwerp en aanmeldmogelijkheid 
17 november 2020  Algemene Ledenvergadering (TEAMS) 
16 december 2020 Inhaalavond PAOF 
 

Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: 
1. Woordje van de voorzitter 
2. Zorgmail Secure e-mail 
3. Week van ons water 
4. Meeloopdagen  
5. Reminder RSVP: Doorgeven van zorgmailadressen  
6. Reminder RSVP: Opgave van extra gemaakte kosten in Covid-19 tijd 
7. Reminder RSVP: Inventarisatie PGO 
8. Uitnodiging voor workshop KNMP-richtlijn Astma 20 november 
9. Uitnodiging voor workshop KNMP-richtlijn GDV 13 november 
10. Bureau Concordant 
11. Lief en Leed 
12. Mutaties leden 

 

Woordje van de voorzitter 
2020 lijkt het jaar te zijn van een oneindigende zomer, maar spoedig zal het dan toch echt herfst 
worden. Buiten moeten wachten voor de apotheek wordt daarmee een stuk minder prettig, uw 
personeel zal mogelijk steeds vaker als plaatsvervangend BOA moeten optreden. 
2020 gaat ook de boeken in als het jaar waarin alle fysieke bijeenkomsten ineens verdwenen, en waar 
we elkaar bijna uitsluitend per TEAMS spraken. Een periode die wij als bestuur ook uitdagend vinden, 
om contact te blijven houden met de leden en de juiste ondersteuning te kunnen bieden. Op de 
achtergrond echter blijven wij druk bezig met de farmaceutische zorg in de regio, en kijken we hoe we 
bijvoorbeeld kunnen helpen bij testbeleid, invulling geven voor thuiszittende assistentes en ons zo 
goed mogelijk voorbereiden op een mogelijke 2e golf. 
Wat ook verdwenen is, zijn alle festiviteiten rondom 10 jaar Concordant. Maar wat in het vat zit, 
verzuurt niet: dit jaar zullen we ons 10 jaar bestaan niet (uitgebreid) vieren, maar in de toekomst willen 
we zeker de activiteiten alsnog plaats laten vinden. 
In navolging van NHG, zijn ook wij van mening dat in 2020 fysieke bijeenkomsten (intervisie / 
werkgroepbijeenkomsten) plaats dienen te vinden via Teams. Ondersteuning hiervoor is er vanuit het 
secretariaat. Concordant heeft een business account aangekocht waardoor het mogelijk is via dit 
Teamsaccount een bijeenkomst te organiseren. 
Zoals aangegeven missen wij nu uw input, zoals deze mogelijk was tijdens onze bijeenkomsten. We 
zullen de komende periode persoonlijk contact met u opnemen, om bij te praten en behoeften te 
peilen. 
 
De afgelopen periode hebben een aantal collega’s Concordant verlaten. Hierdoor zijn er vacatures 
ontstaan in een aantal werkgroepen, te weten werkgroep ICT, Werkgroep Diabetes en Werkgroep 
Externe contacten. Indien u interesse heeft in een van deze werkgroepen, of meer wil weten over deze 
werkgroep, neem dan even contact op met Christa (secretariaat@concordant.nl). 

mailto:secretariaat@concordant.nl
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Zorgmail Secure e-mail volgens de NTA 7516 standaard  
Er is een mail verstuurd van de Enovation Group in het kader van de naleving van de NTA 7516 
richtlijnen met betrekking tot het vellig mailen van vertrouwelijke informatie.  
Er zijn drie concrete handelingen nodig:  
1. Een aantal eisen die u moet implementeren gerelateerd aan Zorg Mail  
2. Een aantal eisen die u moet implementeren die losstaan van Zorg Mail  
3. U dient de NTA zelfverklaring ondertekend te retourneren.  
Op dit moment is onduidelijk wat er allemaal precies wel en niet moet gebeuren. Wel is duidelijk dat 
apotheken veelal hetzelfde moeten ontwikkelen zoals protocollen etc.  
Vanuit BrabantFarma en Concordant willen wij jullie ondersteunen bij de implementatie van de NTA 
7516 norm. Hierover volgt binnenkort nadere berichtgeving. 

 

Aandacht voor terugbrengen ongebruikte geneesmiddelen tijdens ´De Week 
van Ons Water’ 
Het terugbrengen van ongebruikte geneesmiddelen naar de apotheek staat centraal tijdens ‘De Week 
van Ons Water’ van 10 tot 25 oktober. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Ons 
Water vragen in deze periode aandacht voor geneesmiddelenresten in het milieu en de schadelijke 
gevolgen daarvan. Apothekers kunnen tijdens ‘De Week van Ons Water’ het Nederlands publiek 
bewuster maken om ongebruikte geneesmiddelen terug te brengen naar de apotheek en niet door de 
gootsteen te spoelen of bij het gewone huisvuil te doen.  
Vanuit Concordant zijn we samen met het waterschap Aa en Maas en gemeente ’s-Hertogenbosch 
bezig om een bewustwordingscampagne kunnen lanceren in deze periode. U zult hier binnenkort meer 
informatie over ontvangen, en hopen dat alle apotheken hieraan willen meedoen. 
 

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 in samenwerking met CGM en 
Pharmacom. Door de uitbraak van Covid-19 hebben we de uitvoering hiervan in de agenda moeten 
verschuiven.  
Ook het voornemen om tijdens de Beleidsdag een fysieke nascholing nav de meeloopdagen te aan te 
bieden wordt door Covid-19 ontkracht. Bekeken wordt wanneer we de meeloopdagen en de 
nascholing volgens de RIVM maatregelen veilig kunnen opstarten. 
 

REMINDER: Doorgeven van zorgmailadressen  
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 ) doorgeven.  
 

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. 

 

REMINDER: 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. 

https://www.trouw.nl/home/een-dossier-van-en-voor-de-patient~a653f678/
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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. 
 

Uitnodiging voor workshop KNMP-richtlijn Astma 20 november 
De astmaketenzorg wordt in een plaatselijke setting verleend maar in de regel in een regionaal 
verband georganiseerd. Denk daarbij aan huisartsenzorgroepen en apothekerszorgcoöperaties. De 
KNMP organiseert praktijktoetsen waarbij zowel de inhoud als wat er nodig is voor een haalbare 
regionale organisatie onderzocht wordt voor de ontwikkeling en vaststelling van de aanbevelingen van 
deze richtlijn. 
Deze praktijktoetsen zullen in de vorm van regionale, face-to-face workshops (max. 10 deelnemers) 
worden gehouden. Op vrijdag 20 november van 10.00-12.00 uur is er een workshop in Van der Valk 
Eindhoven, met aansluitend lunch. Aanmelden kan via Ingrid Mogge: i.mogge@knmp.nl. 
Zie voor meer informatie en data: https://www.knmp.nl/actueel/agenda/agenda-items/workshop-
toepassen-knmp-richtlijn-astma-zuid 
  

Uitnodiging voor workshop KNMP-richtlijn GDV 13 november 
De KNMP richtlijn Zorg voor mensen met een geïndividualiseerde distributievorm (2013) is in 
herziening. Vanuit een eerder knelpuntenanalyse en nieuwe wetenschappelijke inzichten is een 
aanzienlijk aantal aanbevelingen van deze richtlijn opnieuw geformuleerd, bijvoorbeeld de 
aanbevelingen over het signaleren en het includeren van de patiënt voor de GDV, het tussentijds 
wijzigen van de GDV als ook de monitoring en evaluatie van het gebruik en de farmacotherapie. 
De KNMP organiseert praktijktoetsen die in de vorm van regionale, face-to-face workshops (max. 10 
deelnemers) worden gehouden. Op vrijdag 13 november van 10.00-12.00 uur is er een workshop in 
Van der Valk Eindhoven, met aansluitend lunch. Aanmelden kan via Ingrid Mogge: i.mogge@knmp.nl.  
Zie voor meer informatie en data: https://www.knmp.nl/actueel/agenda/agenda-items/workshop-
toepassen-knmp-richtlijn-gdv-zuid 
  

Bureau Concordant 
Het bestuur heeft besloten momenteel geen kantoorruimte te huren. De opslagcontainer is 
leeggemaakt. Het bureau wat in de Pioenroosstraat te Rosmalen stond is voor de liefhebber 
(ongemonteerd, zie foto 3) op te halen in Apotheek van Amerongen na overleg met Christa.  

       
 

Lief en Leed 
Op 24 juli 2020 is Ella Arts geboren, dochtertje van Jeroen en Femke Arts-Mandemaker. 
Het bestuur wil hen ook vanaf deze plaats feliciteren met deze heugelijke gebeurtenis en wenst hen 
veel geluk voor de toekomst.  
 

mailto:secretariaat@concordant.nl
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https://www.knmp.nl/actueel/agenda/agenda-items/workshop-toepassen-knmp-richtlijn-astma-zuid
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https://www.knmp.nl/actueel/agenda/agenda-items/workshop-toepassen-knmp-richtlijn-gdv-zuid
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Mutaties leden 
Per 1 september 2020 heeft Antine Krijger afscheid genomen van Apotheek Berlicum. Het bestuur 
bedankt Antine voor haar inzet voor Concordant en wenst haar veel succes in haar nieuwe werkkring. 
 


