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Verslag ledenvergadering Concordant 24 november 2016  
 
 
Aanwezig: · 
Bestuur:  
Jan Andeweg, voorzitter, Bart Hinskens, Karel Weijkamp, Marjolein Menheere, Bas Albers, 
Joost van Roosmalen en Diederik Bolhuis 
 
Leden:  
Chantal Aalders, Esther van Breugel, Eveline van Acker, Kees van Amerongen, Francion 
Brenninkmeijer, Rianne Groeneveld, Mieke Hachmang, Inge Hagemans, Antine Krijger, 
Barbara de Laat, Bert Mouthaan, Henk Nooijens, Dennis Siersma, Lando Strijbosch, Roel 
van Waes, Frank Bloemendal  
 
1. Opening en welkom 
 De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom  
 
2. Verslag vergadering 31 maart 2016 

Het verslag wordt met dank aan Karel Weijkamp ongewijzigd goedgekeurd en 
vastgesteld.  

 
3. Bestuursmededelingen en ontwikkelingen. 
 
4. Voortgangrapportage en zaken die spelen:  

Commissie Verbandmiddelen  
8 juni is er een nascholing georganiseerd omtrent verbandmiddelen. Spreker: 
wondverpleegkundige Marjo Ferree van Vivent thuiszorg. 
Tijdens deze nascholing is er aandacht besteed aan de regionale richtlijnen Ulcus 
Cruris en Decubitus. 
Daarnaast was er ook aandacht voor de specifieke wondbedekkers, schuimverbanden 
etc. 
Bij veel verbandmiddelen maakt het de wondverpleegkundige niet uit welk merk 
verband er wordt geleverd door de apotheek. Als het maar snel geleverd kan worden. 
Er zijn een paar uitzonderingen, het voorstel is om dit lijstje met uitzonderingen in 
december op de website van Concordant te plaatsen bij de overige formulieren. 
Het betreft o.a.: 
Urgo K2 (zie richtlijn Ulcus Cruris,  best practices zwachtelen vw ‘bolletjes’ op verband 
en 2 laags druk 
Aquacel: hydrofiber, een gelijkwaardige vervanger is niet beschikbaar 
Kaltostat vw hemostatische werking, bevat Ca+Na 
Mepilex bij oncologische wond; speciale safetac-technologie, waardoor verband niet 
kleeft aan wond 
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Bij alle overige producten maakt substitutie niet uit, en mocht er in een specifiek 
geval wel een bepaald merk/vorm verband noodzakelijk zijn dan wordt dit 
aangegeven middels een attentieregel op het recept. 

  
Uit overleg met Vivent (Marjo Ferree en Angelique Vugts) en JBZ (Dermatologie, 
Adrienne van de Geest en Henk Rijken zijn de volgende knelpunten naar voren 
gekomen: 
Voorschrijven: 
➢ Thuiszorg is betrokken bij wond en vraagt via huisarts verbandmateriaal aan; 

huisarts(assistente) kiest in het computersysteem het verkeerde product vw de 
ruime keuze in het bestand 

➢ Huisarts noteert indicatiecode B4; specialist moet 1-malig per wond 
verbandformulier van verzekeraar invullen 

 
Contracten: 
➢ Niet alle apotheken hebben een contract voor verbandhulpmiddelen (geen contract 

bv apotheek Schellekens, Maaspoort, Geerke, Lans, Antonius) 
➢ Bepaalde ‘goedkope’ polissen sluiten de apotheek als leverancier uit bv VGZ Goed 

Verzekerd (voorheen Natura Selectief) 
 
Afleveren: 
➢ Apotheken en/of in samenwerking met groothandel substitueren ALTIJD; er wordt 

gebruik gemaakt van een automatisch substitutie-programma 
➢ Apotheek levert niet snel genoeg, speciale verbanden komen pas na 4 tot 5 

werkdagen; apotheek laat patiënt ten onrechte (?) betalen itt Combicare en 
Bosman: ( leveranciers van verbandhulpmiddelen voor chronische wondzorg)  

 
Verdere afspraken en wensen 
➢ Opstellen van een vragenlijstje in apotheek volgens ALTIS-model, omdat apotheek 

moet beoordelen of een wond chronisch is en een zorgplan t soms geëist wordt 
door zorgverzekeraar 

➢ Problemen verder in kaart brengen. Vivent stuurt de problemen, die in de praktijk 
worden ervaren door naar Ilse  

➢ Regionale afspraken bespreken met zorgverzekeraar; de regionale 
thuiszorgorganisatie werkt graag samen met de regionale zorgverlener 

➢ Apotheek heeft toegang tot het patiëntenportaal ‘wondverzorging’ , is onderdeel 
van ketenzorg 

➢ Toekomst: samenwerking met WEC via Denise Hermans, dermatologie 
➢ Brandwond: 1e graad een hydraterende crème, veel vocht bv een hydrofiber, weinig 

vocht een niet-klevend verband bv Melolin; NIET: zilverbehandeling 
Francion de presentatie van Marjo Ferree over de wijzigingen in het protocol 
Brandwonden aanleveren zodat alle apothekers hieraan tijdens hun FTO aandacht 
kunnen besteden en dat iedereen dezelfde informatie doorgeeft (ook aan de HA-
assistentes) en afspraken maakt.  

➢ Blaren: > 6 mm doorprikken, blaardek eraf halen, dan bv een hydrofiber met 
daaroverheen een extra gaasverband 

Vanuit de vergadering wordt gevraagd of het mogelijk is rechtstreeks afspraken te 
maken met de thuiszorg in verband met vele voorschrijffouten die in de 
huisartsenpraktijk (vaak door de assistente) gemaakt worden.  
Besloten wordt dat dit punt op bestuurlijk niveau zal worden besproken.  
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Commissie Astma COPD/werkgroep Formularium (Evelien van Acker) 
De commissie is van samenstelling gewijzigd. Barbara de Laat en Emma Vogels zijn 
uit de commissie en worden vervangen door Chantal Aalders en Lieke Goumans.  

• Protocollen 
De werkgroep Astma COPD heeft de protocollen aangepast . De uitgeprinte versie 
kan na de vergadering meegenomen worden. Tevens worden alle protocollen op de 
website van Concordant geplaatst. 

 

• Inhalatiekoffer 
Aangepaste lijsten tbv de inhalatiekoffer liggen uitgeprint klaar en staan op de 
website. De nieuwe devices worden niet meer centraal beschikbaar gesteld maar 
dienen door de apotheek zelf aangevraagd te worden  
De commissie heeft de lijst samengesteld op beschikbaarheid, dus ook alle nieuwe 
device worden vermeld. Er is geen voorkeursbeleid placebo’s gehanteerd bij het 
samenstellen van de lijst. 
Maartje heeft contact met de kinderlongverpleegkundige van het JBZ over de nieuwe 
devices.  
 

• Astma-formularium 
Het astma formularium is steeds verder in ontwikkeling, met het streven van de 
lancering voorjaar 2017.  
 

• Het COPD formularium 
Het COPD formularium zal dan tevens worden herzien en mogelijk zullen de beide 
formularia samen worden uitgebracht. 
Francion heeft gevraagd aan de afdeling communicatie van het JBZ om te helpen bij 
het opzetten van de layout op een te ontwikkelen “eigen” stroomschema. Concordant 
wordt ook gevraagd of zij een budget vrij willen maken voor de ontwikkeling van het 
stroomschema. 
 

• Enquête COPD formularium 
Uit de evaluatie van de enquête COPD formularium bleek dat over het algemeen 
iedereen het belangrijk vindt dat het er is, maar dat het in praktijk weinig wordt 
gebruikt. De respons was zeer beperkt (22 apothekers t.o.v. 60 uitnodigingen), 66 
huisartsen hebben het in het vliegtuig mogen invullen. Van de 22 apothekers geven 
19 aan het erg belangrijk te vinden, van de 66 huisartsen, 62 positief gestemde. 
Onder de huisartsen waren 29 onwetend van het bestaan. De commissie gaat hier 
op korte termijn over nadenken om het nog beter te communiceren onder de 
doelgroepen. Zo ook onder de groep waarnemend huisartsen! 
De formularium commissie denkt hier ook over na; 

 
 Dennis geeft aan dat het ontwikkelen van een app niet zoveel moeite kost. De 

gebruiker wordt doorgelinkt naar een webpagina. Jan zal bij een kennis navragen 
wat de mogelijkheden en kosten hiervoor zijn.  

 

• Scholing voorjaar 2017 
In het voorjaar 2017 wordt een nascholing georganiseerd voor POH-ers, AA en 
longverpleegkundigen. 
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Commissie Diabetes (Mieke)  
In september 2016 is er een nieuwsbrief verzonden vanuit de werkgroep Diabetes 
met daarin diverse onderwerpen. 
 
Insulinependag 
De werkgroep denkt dat de apotheken in de regio hun toegevoegde waarde op dit 
gebied kunnen laten zien en hiermee ook het restant aan zorg met betrekking tot 
diabetes in de apotheek kunnen proberen te behouden (klantbinding).  
 
Daarom wil de werkgroep Diabetes rondom de periode van de Wereld Diabetes Dag 
op 14 november een insulinepencontroledag faciliteren binnen Concordant. Het is de 
bedoeling dat u alle insulinegebruikers in uw apotheek uitnodigt om samen met hen 
te kijken naar hoe ze de insulinepennen en pennaalden gebruiken 

 
Op 11 en 20 november 2016 zijn er nascholingsavonden “ insulinependag” 
georganiseerd voor apothekers en assistentes. 
 
De patiënten dienen erop gewezen te worden dat zij zelf hun eigen spullen 
meebrengen naar de apotheek als ze naar de insulinepencontroledag komen.  
Als de apotheken van te voren inventariseren wat haar patiënten gebruiken, kunnen 
er voldoende reservepennen e.d. op voorraad zijn om meegegeven te worden. 
 
Mocht er iemand niet op de scholing aanwezig kunnen zijn, kan Marly v.d. Boom in 
de apotheek langskomen voor de uitleg. 
 
Het bestuur stelt een tegemoetkoming in de kosten à € 75,00 per assistente met een 
maximum van € 150,00 per apotheek beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor 
de vergoeding verklaart de apotheker dat er daadwerkelijk ook een insulinedag 
georganiseerd heeft. De apotheker vult op het declaratieformulier in wanneer de dag 
georganiseerd is. Christa stuurt na 14 november het declaratiesjabloon 
 
Gratis startpakket te bestellen bij OneMed als men een relatie met hen heeft.  
 
Telefonische start begeleiding statines 
Marcel Kooij, apotheker te Amsterdam, promoveerde deze zomer op onderzoek naar 
therapietrouwverhogende interventies door de apotheker Hij stelt: “Bellen met de 
patiënt verhoogt de therapietrouw. Dat leidt tot het voorkómen van 
ziekenhuisopnames en bij bepaalde medicatie ook tot lager ziekteverzuim.  
“Aan het onderzoek deden 60 apotheken mee, waaronder veel Service Apotheken. 
Uit de resultaten blijkt dat patiënten deze service en begeleiding door de apotheker, 
want zo ervaren ze dat, erg waarderen. Ze zijn ook meer tevreden over de informatie 
die ze van de apotheker krijgen. Alleen al door te bellen laat je zien dat je 
zorgverlener bent. Patiënten die gebeld zijn, volgen langer de therapie en stoppen 
minder snel.  
 
In de apotheken van Mieke en Antine is een pilot te gestart. Men vraagt aan 
patiënten bij afhalen van medicatie of men akkoord gaat dat er over 14 dagen 
telefonisch contact opgenomen wordt met de vraag hoe het gaat. Er wordt direct een 
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datum en tijd voor de belafspraak genoteerd. Antine heeft een belprotocol gemaakt. 
De pilot draait nu ongeveer een half jaar. In tegenstelling tot het onderzoek van 
Marcel Kooij zijn in deze pilot de “overstappers” ook meegenomen. Gemiddeld 
worden er 3 patiënten per week gebeld en de gesprekken duren ongeveer 4 
minuten.  
 
Conclusie: 
1. de patient ervaart het als verrassend dat een apotheek dit doet 
2. het telefonisch gesprek kan toch rustiger gevoerd worden dan aan de balie, men 

kan dieper navragen en bijvoorbeeld bespreken “waarom” men de medicatie 
vergeet.  

3. Alle statine gebruikers worden in de pilot meegenomen, niet alleen diabetes 
patiënten.  

4. er is (nog) geen financiele vergoeding beschikbaar gesteld. 
Het protocol is opvraagbaar bij Mieke en Antine.  
 
Jan merkt op dat de patient soms nog denkt dat hij een kuurtje voorgeschreven heeft 
gekregen. Wellicht moet het begrip “levenslang” gebruikt worden? 
 
Kees van Amerongen stelt voor dit breder te trekken.  
De methode is geschikt gebleken en de ervaringen zijn positief. Het ingeplande 
gesprek verloopt prettiger en misschien is er toch een mogelijkheid tot financiering af 
te spreken met de zorgverzekeraars. 
 
1e-2e lijns overleg huisartsenzorggroepen/specialisten (Mieke)  
Het formularium Diabetes is verspreid onder de huisartsen, specialisten en 
apothekers. Daarnaast is het protocol ook opgenomen op de website van 
Concordant. 
Er is ervoor gekozen om alle nieuwe middelen ook op te nemen in het formularium. 
 
Er blijkt onduidelijkheid te zijn over het afbouwen/stoppen van insuline. Recept wordt 
ingeleverd bij de politheek waarop staat “gestopt” terwijl met de patient is 
afgesproken dat er afgebouwd moet worden. Dit brengt (financiële en 
administratieve) problemen met zich mee.  
Mieke en Lando bespreken dit tijdens het eerstvolgende overleg met de specialisten 
en huisartsen.  
 
Mieke merkt op dat zij trots is op datgene wat we allemaal bereikt hebben met 
Concordant. En concludeert dat veel dingen toch geïnitieerd zijn door Jan en 
bedankt hem voor zijn inzet en hoopt dat de nieuwe voorzitter deze lijn zal 
voortzetten.  
 
CVRM (Lando) 
De werkgroep is bezig met educatie van de leden van de commissie CVRM. 
Lando is voorzitter van de werkgroep en heeft zitting in het 1e2e lijns overleg. 
De bedoeling is dat dit overleg ook voor CVRM een formularium op gaat stellen.  
 
Lipidendebat 
Naar aanleiding van het Lipidendebat d.d. 21 april 2016 waar vertegenwoordigers 
van VGZ, internisten, diverse huisartsen, Silverster Jenniskens, Mieke Hachmang, 



6 

 

Lando Strijbosch. Inmiddels zijn door Chronos de volgende acties ondernomen: 
a) d.m.v. datamining zijn uit het KIS per huisarts 2 Excel lijsten samengesteld :  
- één met patient die een onbehandeld hoog LDL hebben 
 - één met patient die Crestor gebruiken. 
b) de lijsten zijn aan alle huisartsen gestuurd, te beginnen met huisartsen die 

relatief veel Crestor voorschrijven. 
c) er vinden sinds februari j.l. HAGRO-bezoeken plaats,  
d) internist/kaderarts/dvk bezocht worden en o.a. Lipiden problematiek besproken 

wordt middels behandeling van casuïstiek. 
e) per half jaar zal Chronos d.m.v. datamining uit het KIS de voortgang van dit 

kwaliteitsproject monitoren. 
f) Chronos zal intensief samenwerken met VGZ en het JBZ in een drie partijen 

overleg om Doelmatig Voorschrijven te bevorderen en een strategie t.a.v. de 
inzet van "nieuwe middelen " te ontwikkelen.  

g) Huisartsen zijn  
Op 6 december staat er weer een vervolgafspraak gepland.  
 
Lando meldt dat er binnen Chronos nauwelijks gebruik gemaakt wordt van 
Kaderartsen. Daarom gaat men zelf samen met de kaderarts naar een HAGRO toe 
om een en ander te bespreken.  
 
Scholing (Henk) 
 
PAOF 
Samen met Walter Hermes is er een evaluatiegesprek gepland inzake PAOF. 
BrabantFarma is enthousiast om zelf een of meerdere avonden te organiseren. 
Zij vragen bij elk specialistengesprek of men bereid is een PAOF avond mede te 
verzorgen. 
  
De bepaling van de onderwerpen is mede afhankelijk van de interesse van het 
ZANOB personeel en de beschikbaarheid van de specialisten. 
 
Voorgesteld wordt om een (deel van) avond over oogdruppels  te organiseren. 
 
Meet the Expert 
Indien Christa de datum ontvangt zal de uitnodiging met aanmeldmogelijkheid 
verzenden. 
 
Onderwijscommissie 
De onderwijscommissie heeft dit jaar 2x vergaderd. 
Er was veel aandacht voor de onderwijsvernieuwingen en stageproblematiek. 
Er zijn op het moment dusdanig veel aanmeldingen voor de AG-opleidingen dat er 
een studentenstop is ingevoerd. Ook bij de apothekersassistentes. 
Door het sluiten van de dagopleiding in de regio Tilburg zijn er wellicht 
mogelijkheden om het stagegebied naar die regio uit te breiden. Daarnaast is het 
van belang dat de Concordantleden voldoende open staan voor het plaatsen van 
stagiaires. 
  

Verder moeten we nog even afwachten wat de rol van SBA blijft binnen het overleg, 
gezien de recente ontwikkelingen binnen SBA. 
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Werkgroep Externe Contacten en PR 
De werkgroep heeft gesprekken met onderstaande maatschappen gevoerd. 
a. Reumatologen 
b. Jacqueline Koster Reinier van Arkel 
c. Neurologen 
d. Oogartsen  
e. Dermatologen 
f. Kinderartsen 
Alle verslagen met daarin alle afspraken staan op de site van Concordant 
Er zullen telkens agendapunten (met onderbouwing) vanuit het werkveld gevraagd 
worden. Deze kunnen ingeleverd worden bij secretariaat@concordant.nl 
Binnenkort wordt een gesprek ingepland met internisten.  
 
Zorgconnect (Jan)  
Er komt een sessie waarbij de bestuurders weer aan tafel komen en hopelijk ook aan 
tafel blijven. Momenteel zijn Jan en Joeri de enige bestuursleden die kort op hun 
achterban zitten en met mandaat om beslissingen te nemen. Chronos gaat 
waarschijnlijk zelf iets bedenken rondom datalekken, omdat wellicht te weinig 
gecommuniceerd is waar Zorgconnect mee bezig is. 
De helft van het budget is tot nu toe verbruikt.  
 
JBZ en Bernhoven is bezig met een patiëntenportaal waarin eigen dossiers ontsloten 
kunnen worden. Ook Pharmapartners is bezig met software voor het ontsluiten door 
patiënten van eigen dossiers. Concordant zit hierbij wel aan tafel 
 
Reinier van Arkel en Vivent zitten niet aan tafel omdat zij geen bestuurskracht en 
financiele bijdrage willen leveren aan Zorgconnect.  
 
Een tegenvaller in het proces is het feit dat de KPN haar secure e-mail on hold heeft 
gezet.  
 
Datalekken 
Peter Schell van Stichting PrivacyZorg en Martijn Kijkuit hebben aangegeven dat het 
traject is opgestart en dat we een beroep kunnen doen op de Stichting in geval van 
een datalek. 
  
De officiële mailing en papieren ontvangt iedereen binnenkort. 
  
Stichting Privacyzorg 
Monseigneur Borretstraat 7 
5375 AA Reek 

Dit telefoonnummer is 24/7 bereikbaar, kies dan voor "Calamiteit melden": 
Tel. 0486 – 20 50 10  
  
 
 
 

mailto:secretariaat@concordant.nl
tel:0486%20%E2%80%93%2020%2050%2010
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Farmaceutische samenwerking (Marjolein) 
De werkgroep Farmaceutisch samenwerking heeft diverse nieuwe en aangepaste 
formulieren. Alle formulieren zijn uitgeprint aanwezig maar staan ook op de website 
van Concordant: 
a. aanpassing formulier trombosedienst 
b. nieuw formulier Registratie ernstige bijwerkingen en allergieën 
c. Preferentiebeleid en eerste uitgifte gesprekken 

Wellicht kan besproken worden hoe we dit punt aan zouden moeten pakken. Of 
we de NZA zouden moeten inlichten of bijvoorbeeld de patiënten aan zouden 
moeten moedigen om via de social media hun onvrede te delen. Hiervoor zijn 
de zorgverzekeraars namelijk erg gevoelig. Social Medium Platform waarop 
patiënten en zorgverzekeraars kunnen reageren. Marjolein vraagt om ideeën 
hoe we dit op kunnen zetten.  

d. Marjolein roept de leden van Concordant op om eventuele geconstateerde 
problemen door te geven aan de werkgroep Farmaceutische Samenwerking 
zodat zij deze mee kan nemen in de klankbordgroep. 

e. Scholing. Inventariseren wie eventueel de panklare presentie wil verzorgen op 
de middelbare scholen. Lando heeft het al bijvoorbeeld het Piersoncollege 
gedaan.  

f. Het oranje handje inzake Acitretine 
De periode voor het niet zwanger worden en geen bloed doneren is verhoogd 
van 2 naar 3 jaar. Vanaf één maand voor de behandeling tot en met 3 jaar na 
de behandeling waarschuwt men voor zwangerschap ivm  misvormingen bij het 
ongeboren kind.  Vanwege de schadelijke effecten op de ongeboren baby mag 
men tijdens de behandeling en tot 3 jaar na beëindiging van de kuur geen 
bloeddonor zijn. Anders bestaat de kans dat een zwangere bloed met dit 
medicijn ontvangt. 
Mariska heeft een screen gedraaid van patiënten die de laatste 3 jaar dit 
medicijn voorgeschreven heeft gekregen. Patiënten gebruiken het niet meer en 
zullen het ook melden bij de bloedtransfusie dienst. Christa stuurt een “Oranje 
Concordanthandje” aan alle leden. 

g. Diverse commissie met als onderwerp Medicatieoverdracht 
Bij het JBZ bestaan diverse commissies die gelinkt zijn aan 
Medicatieoverdracht. Als er bijvoorbeeld bij ontslag voor 1 dag medicatie 
meegegeven wordt, geeft de afdeling geen toedienlijsten mee. Dit punt wordt 
besproken met alle thuiszorgorganisaties.  
Als er op enig gebied van medicatieoverdracht of baxters problemen 
geconstateerd worden, kunnen deze (met onderbouwing) aan 
secretariaat@concordant.nl gezonden worden. Ze zullen dan in de betreffende 
werkgroep besproken worden. 

h. Concept schema Interactie QT-verlengers + QT-verlengers 
Marjolein vraagt de aanwezigen dit conceptschema goed te bestuderen en 
reacties aan secretariaat@concordant.nl  te zenden. 
 

5. Begroting 2017  
 Bart Hinskens licht de begroting 2017 toe. 
 De financiele positie van Concordant is goed.  

Het bestuur stelt voor om het voorziene negatieve resultaat ten laste van het Eigen 
Vermogen te brengen. 

mailto:secretariaat@concordant.nl
mailto:secretariaat@concordant.nl
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Het bestuur heeft besloten dat standaard de Stipcovergoeding in mindering wordt 
gebracht op een aanvraag tegemoetkoming studiekosten. Dit in verband met de 
hoge administratieve werklast voor het secretariaat. De apotheker betaalt in eerste 
instantie zelf de factuur en declareert de kosten bij Concordant. Op deze 
gedeclareerde kosten wordt de Stipcovergoeding die er voor staat automatisch 
afgehaald of men er het betreffende jaar (nog) recht op heeft of niet. 
 
De vergadering heeft geen vragen en bij deze is de begroting 2017 dan ook 
goedgekeurd en vastgesteld. 

 
6. Jan bedankt zijn mede bestuursleden en in het bijzonder uittredend bestuurslid Karel 

Weijkamp, voor de samenwerking in de afgelopen jaren en spreekt de verwachting 
uit dat Concordant op de ingeslagen weg door zal gaan. Aan de nieuwe voorzitter 
Joost van Roosmalen overhandigt hij als symbool een Concordant voorzittershamer 
en wenst hem en zijn bestuursleden veel succes toe. Marjolein bedankt Jan voor zijn 
inzet als voorzitter en Karel als secretaris van Concordant. 

 
7. Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.  
De nieuwe voorzitter Joost dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de 
vergadering. 

 
 
 
 
 


