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NIEUWSBRIEF       november 2019 
 

 

Save the date en/of meld u aan:  
11-11-2019 Geaccrediteerde KNMP Workshop Consulting Fort Isabella 10.00-12.00 uur 
26-11-2019 Algemene Ledenvergadering Fort Isabella 
19-11-2020 10-jarig bestaan Concordant. In november 2020 zal dit jubileum gevierd worden. 

Heeft u ideeën, geef ze door secretariaat@concordant.nl   
 

Recall ranitidine 
Zoals bekend is in overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het CBG besloten om alle 
ranitidine bevattende producten met onmiddellijke ingang uit de markt terug te roepen.  
De ZANOB/JBA is in overleg met de oncologen over een (eventueel) alternatief voor de toepassing als 
premedicatie ter preventie van overgevoeligheidsreacties. Voor vragen en/of opmerkingen rondom 
deze specifieke patiëntengroep, kan er contact opgenomen worden met de dagapotheker JBZ (8274). 
 

Gesprek reumatologen JBZ 
Uit het gesprek met de reumatologen van het JBZ en de werkgroep PR, zijn een aantal 
verbeterpunten/acties gekomen. Deze delen we graag met u: 

 Statine niet stoppen door apotheker 
Onafhankelijk van de sterkte, mag de apotheker geen advies geven om te stoppen of 
waarschuwen voor bijwerkingen. Dus de apotheker wijkt daarbij dan af van de standaarden.  

 Foliumzuur 

Patiënten geven aan dat de huidige (preferente) tabletten van 5 mg niet door te 
breken/knippen zijn. Reumatologen geven aan dat het niet uit maakt uit hoe het tablet 
ingenomen wordt. Als men dagelijks één deel van het tablet inneemt en de volgende dag het 
resterende deel, zodat er in 2 dagen totaal één heel tablet van 5 mg ingenomen wordt, is het 
goed. Dagelijkse inname bevordert de therapietrouw.  

 Jaarrecept MTX 
Duidelijk afgesproken is dat de reumatologen zelf per kwartaal of halfjaarlijks eerst een 
controle doen voordat een recept meegegeven worden. Er kan voor dergelijke medicatie dus 
nooit een jaarrecept worden afgegeven. De apothekersassistentes hoeven patiënten dus niet 
terug te sturen naar de reumatoloog met de vraag om een jaarrecept. 

 Nifedipine omzetten naar Amlodipine bij de ziekte van Raynaud 

Door het leveringsprobleem worden veel patiënten omgezet maar het effect van het 
medicijn is echt anders. Op dit moment kan men nog variëren met de sterktes maar dat raakt 
ook uitgeput.  

 

Gesprek tandartsen 
Uit het gesprek met de tandartsen uit bestuur tandartskring ’s-Hertogenbosch en de werkgroep PR, 
zijn een aantal verbeterpunten/acties gekomen. Deze delen we graag met u: 

 Staken/veranderen van antistolling bij ingrepen 
Over het algemeen neemt de tandarts niet de verantwoordelijkheid om te stoppen van 
antistolling. Tandartsen koppelen het terug naar de huisartsen en specialisten die de 
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antistolling hebben voorgeschreven. Voor de groep patiënten die DOAC gebruikt is het bijna 
nooit nodig de antistolling te staken. Men schrijft dan een tranexaminezuur mondspoeling 
voor. Afgesproken wordt dat iedereen de ACTA richtlijn volgt. 

 Beleid bij intoleranties (voornamelijk penicillines) 
De tandartsen vragen niet standaard om een actueel medicatie overzicht (AMO) 
Regelmatig wordt een medicijn voorgeschreven waarvan achteraf blijkt dat de patiënt 
overgevoelig is. Afgesproken wordt dat apothekers deze medicatie, zonder te bellen, bij 
intolerantie mogen omzetten naar 2e keus clindamycine. 

 Standaard afspraken over omzetting naar alternatief bij geregistreerde allergie Profylaxe 
Beleid endocarditis Profylaxe 
Voorheen was de standaard 3 gram Amoxi. De nieuwe standaard is gewijzigd naar 2 gram. 
Afgesproken wordt dat als er toch een recept van 3 gram ingeleverd wordt, dit door de 
apotheek standaard omgezet kan worden naar 2 gram. Hierbij moet dan duidelijk aan de 
patiënt doorgegeven worden dat dit de nieuwe richtlijn is (vooral voor alle patiënten die 
jarenlang al 3 gram gebruiken). 
Als er bewust 3 gram voorgeschreven wordt, dient de tandarts een uitroepteken (!) op het 
recept te plaatsen zodat de apotheker weet dat er niet over gebeld hoeft te worden. 

 Beleid bij pijnstilling en contra indicaties (voornamelijk voor NSAID’s) 
Als patiënt Ibuprofen bruis moet gebruiken (bijv. vanwege slikproblemen) kan de tandarts 
“Medische Noodzaak” (MN) vermelden, dan wordt de medicatie niet omgezet door de 
apotheker.  
Bij gebruik van ASA80 mag pijnstilling omgezet worden naar Naproxen.  
Afgesproken wordt dat de tandartsen voortaan Naproxen voorschrijven, tenzij er ernstige 
bezwaren zijn. Dan wordt er contact opgenomen met de apotheker. 

 AMO door patiënt laten opvragen bij apotheek  
De tandartsen zullen voortaan op hun uitnodigingsbrief en in het gesprek aangeven dat 
patiënten voorafgaande aan hun bezoek aan de tandarts een AMO op moeten vragen bij de 
apotheek. 

 Foto’s van recepten naar patiënt onbeveiligd mailen 
Tandartsen zullen geen digitale recepten meer via de (telefoon van de) patiënt of 
handgeschreven recepten aanleveren.  

 

Jaarrecepten psychiater 

Omdat psychiaters zelf de controle willen behouden bij juist gebruiker van oa Lithium, zal er geen 
verzoek worden geaccordeerd door de artsen bij de aanvraag voor een jaarrecept. De labwaarden 
worden bij RvA bepaald door het lab JBZ, maar niet altijd gedeeld via Lab4Apo. Dit heeft onze 
aandacht. 
 

Werkgroep Insomnie in het Jeroen Bosch Ziekenhuis 
Er zijn regionale samenwerkingsafspraken gemaakt over het behandelen van patiënten met 
Insomnie. De afspraken worden ook opgenomen in de JBZ-H werkafspraken app.  
Vanwege genoemde medicamenteuze behandeling (volgens NHG), worden deze afspraken 
voorgelegd aan de kaderapotheker. Aangezien Concordant geen kaderapotheker Insomnie heeft, is 
Mariska van Laarhoven aangeschoven bij deze werkgroep.  
Indien iemand van de leden van Concordant ook affiniteit heeft met insomnie en inhoudelijk naar de 
werkafspraken zou willen kijken, kan zich melden bij het secretariaat@concordant.nl  

 

Website Concordant 
 Inlogcode : leden 
Wachtwoord : @cncrdnt 
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