
 

 

Verslag ledenvergadering Concordant 31 maart 2016 

Aanwezig: 

Bestuur: 

J. Andeweg voorzitter, B. Hinskens, M. Menheere, B. Albers, J. van Roosmalen, D. 

Bolhuis en K. Weijkamp (notulen) 

Gasten: 

Martijn Kijkuit, projectleider JBZ/Coöperatie ICT NBNO (zorgconect) 

Peter Schell, Stichting privicyzorg, presentatie datalekken 

Leden: 

C. Aalders, E. van Acker, K. van Amerongen, F. Brennikmeijer, R. Groeneveld, M. 

Hachmang, I. Hagemans, A. Krijger, B. de Laat Donders, A. Lamfers, H. El Messlaki, 

B Mouthaan, H. Nooijens, K. Ruizeveld de Winter, D. Siersma, L. Strijbosch, R. van 

Waes 

De presentaties van Martijn Kijkuit en Peter Schell zijn bijgevoegd. 

1. Opening en welkom 

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. 

 

2. Verslag vergadering 26 november 2015 

Het verslag wordt zonder verdere wijzigingen goedgekeurd en vastgesteld. 

3. Financiële verantwoording 2015- jaarcijfers 
Bart geeft toelichting op op het financiële jaarverslag 2015. Hij gaat met name in 
op extra kostenposten zoals de vergoedingen voor de verschillende 
werkgroepen, de liquidatie van de OZIS en de dure opleiding tot kaderapotheker. 
Verder geeft hij aan dat de uitstaande posten van verschillende 
handelsdebiteuren zijn toegenomen. Hij denkt echter dat alle openstaande 
vorderingen op termijn voldaan zullen worden. 
Het bestuur stelt voor de winst toe te voegen aan de algemene reserves. 
Mieke Hachmang geeft namens de kascommissie aan dat het bestuur wat eerder 
had kunnen handelen inzake de betalingsachterstanden. De voorzitter geeft het 
dilemma aan waar het bestuur mee zit, streng zijn ten opzichte van “iedereen bij 
de club houden”. 
De kascommissie heeft verder geen opmerkingen geeft decharge aan de 

penningmeester en het bestuur. Het voorstel om de winst toe te voegen aan de 

algemene reserves wordt aangenomen. 

Karel Weijkamp wordt benoemd tot nieuw lid van de kascommissie in plaats van 

Mieke Hachmang. 



 
 

 

4. Bestuursmededelingen en ontwikkelingen. 

Bestuur heeft een presentatie gehad van CMG aangaande “zorgverband”. 

CMG zorgverband ondersteunt de ketenzorg dementie Den Bosch e.o. 

Dit is later nog uitgebreid naar ondersteuning van kwetsbare ouderen. Het 

bestuur heeft informatie verkregen en beraad zich op welke rol Concordant hierin 

kan spelen. 

Het bestuur heeft een onderhoud gehad met twee wijkverpleegkundigen 
aangaande de communicatie en aflevering van verbandmiddelen voor chronisch 
gebruik. Uit dit gesprek bleek dat er nog wel het een en ander te verbeteren valt.  

 
Mieke en Lando zijn bij het “lipidendebat” geweest. Het blijkt dat er nog steeds 
veel te veel dure statines worden voorgeschreven. Er wordt voor gepleit om 
patiënten met Crestor 5 mg zoveel mogelijk om te zetten. 
Kees van Amerongen pleit voor meer invloed van de apotheker bij het 
voorschrijven.  
Bart geeft aan dat wij afgerekend worden op indicatoren waar wij geen invloed op 
hebben. 
Jan zegt dat de zorggroepen steeds meer gaan sturen in het voorschrijven bij de 
huisartsen. 
 

5. Voortgangsrapportage commissies  

Verbandmiddelen  

Francion verteld dat de commissie verschillende keren bij elkaar is geweest. Zij 

heeft een enquête gehouden over een PAOF-nascholing verbandmiddelen. 

Marjo Ferree is bereid deze te geven. De nascholing zal de nadruk leggen op 

praktische zaken. De nieuwe standaard zal behandeld worden en er komen 

voorstellen doen voor betere logistieke afspraken. 

Farmaceutische samenwerking 

Marjolein geeft nogmaals aan om problemen met specialisten en het ziekenhuis 

te melden bij Christa. Zonder concrete melding valt er niets te doen. (Zoveel 

mogelijk feiten noteren. Om wie gaat het, wanneer was het, welke specialist, 

welk medicijn, welke afspraak) 

Er komt een selectiekaart voor kwetsbare patiënten die in ieder geval een Opt-in 

moeten hebben.  

Er komen nieuwe afspraken met de trombosedienst. Er komen stoprecepten voor 

acenocoumarol en Clopidrogel. 

 



 
 
 
 
Er komt een nieuw formulier overdracht naar andere apotheek met Opt-in en 
lab4apo toestemming. 
Patiënten die met cytostatica behandeld worden gaan gemeld worden aan de 
apotheek. 
Speciale projecten die het JBZ opstart worden ook gemeld aan de apotheek. 

 
Vivent 
Er komt een nieuw protocol voor de samenwerking met de thuiszorg. Diederik 
wijst nogmaals op de toedieningslijsten voor de zonodig en op aanvraag 
medicatie. De thuiszorg moet deze gebruiken. 
Francion wijst nogmaals op het afleveren van veiligheidsnaalden als daarom 
gevraagd wordt. De thuiszorg is verplicht deze naalden te gebruiken. 

 
Astma/COPD 
Er komt een ASTMA formularium in september.  
Het aangepaste COPD-basisprotocol wordt rondgestuurd. 
De werkgroep zoekt een stagiair (farmakunde of farmacie) om de protocollen te 
evalueren en te kijken hoe er mee gewerkt wordt. 
Maartje is benaderd door de KNMP om samen met LAN een werkgroep te 
vormen om de verschillen devices te onderzoeken/evalueren. 
De longartsen willen wel graag weten of de patiënt omgezet wordt op een nieuwe 
device 

 

ICT 
Jan geeft aan dat het JBZ gekozen heeft voor chipsoft en dat het op 24 juni “life” 
gaat. Op deze datum wordt voor het hele ziekenhuis overgegaan op elektronisch 
voorschrijven. Concordant heeft aan tafel gezeten en dit heeft geresulteerd dat er 
in het systeem een veld komt voor de huisapotheek.  

 
6. Rondvraag  

Er is gevraagd hoe het gaat met de intervisie. 

Jan meldt dat de intervisie goed ontvangen is. Mensen zijn over het algemeen 

goed aanwezig en men is enthousiast over de begeleiding. 

Hij geeft verder aan dat er een evaluatie met de begeleiders zal plaatsvinden en 

er komt een enquête over hoe mensen het ervaren hebben en hoe ze verder 

willen. 

 

Jan sluit de vergadering  


