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Verslag ledenvergadering Concordant 21 maart 2017  
 
Aanwezig: · 
Bestuur:  
Joost van Roosmalen (voorzitter) Bart Hinskens, Karel Weijkamp, Marjolein Menheere, Bas 
Albers en Diederik Bolhuis 
 
Leden:  
Chantal Aalders, Eveline van Acker, Maartje Brouwers, Rianne Groeneveld, Inge 
Hagemans, Mariska van Laarhoven, Arjan Lamfers, Rob Pijnenburg, Sanne Melker, Dennis 
Siersma, Roel van Waes, Frank Bloemendal  
 
Afmeldingen: 
Cees v.d. Ven, Lando Strijbosch, Bert Mouthaan, Barbara de Laat, Antine Krijger, Harriette 
Poels, Mieke Hachmang, Bas van Dongen, Xiao_hui Chao, Erwin van Breugel, Eric Zieltjes 
 
Programma 
10.00-10.30 uur  Mevrouw Judith Bijloos (KNMP)geeft de presentatie: 

   “Klachten van de patiënten voorkomen”  
  (Presentatie en filmpje met interview Jiske Prinsen van het SKGE zijn 

als bijlage aan dit verslag toegevoegd. Deze presentatie en het filmpje 
worden op verzoek van mevrouw Bijloos niet op de website geplaatst) 

10.30-10.45 uur  Halima el Messlaki inzake stand van zaken project Deprescribing  
   (Presentatie zie bijlage bij dit verslag) 
10.45-11.45 uur  Peter Wognum update WSO  
11.45-13.00 uur  Algemene ledenvergadering 
 
 
Agenda Algemene Ledenvergadering: 
1. Opening  
 De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. 

Joost geeft aan dat het helaas niet gelukt is om voor deze vergadering accreditatie aan 
te vragen. De eisen worden strikter nageleefd. De voornaamste eis is dat er tenminste 
3 maanden voorafgaande aan de bijeenkomst/nascholing accreditatie aangevraagd 
wordt, compleet met namen van sprekers en presentaties. Het bestuur streeft ernaar 
voor iedere volgende bijeenkomst accreditatie aan te vragen.  

 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering d.d. 24 november 2016 
 Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.  
 
3. a. Financiële verantwoording 2016- Jaarcijfers  

 Bart geeft uitleg en beantwoordt vragen naar aanleiding van de gepresenteerde 
cijfers.  
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b. Kascommissie Arjan Lamfers en Karel Weijkamp (Eric Zieltjes helaas 
verhinderd) 

 De kascommissie verklaart geen onregelmatigheden te hebben geconstateerd bij de 
kascontrole.  

 
c. Decharge bestuur en penningmeester  

De kascommissie heeft verder geen opmerkingen geeft decharge aan de 

penningmeester en het bestuur. Het voorstel om het verlies ten laste van de het 

Eigen Vermogen te brengen wordt door de algemene ledenvergadering 

aangenomen.  

 d. Benoemen nieuw lid kascommissie (ipv Eric Zieltjes) 
  Arjan Lamfers wordt benoemd tot nieuw lid van de kascommissie in plaats van Eric 

Zieltjes. In verband met de afgesproken roulatie dient eigenlijk Karel Weijkamp ook 
vervangen te worden.  

 
4. Bestuursmededelingen en ontwikkelingen.  
➢ Middels een enquête wordt gevraagd of de leden willen nadenken over 

waar en wanneer het nieuwe Concordant(bestuur) een rol zou kunnen 
spelen. Tijdens de ALV is een enquêteformulier uitgedeeld zodat de 
aanwezigen hun ideeën direct in kunnen leveren. De enquête wordt ook 
nog via e-mail aan de leden gezonden.  
Vanuit de vergadering komt het idee om, net zoals enkele jaren geleden, 
een koersbepalende dag te organiseren met behulp van Rose Robuust, 
Franca van Rosmalen. ( 
 

➢ Om precies te weten wie wanneer uit naam van Concordant spreekt op een 
bijeenkomst c.q. vergadering wordt aan de leden gevraagd worden om alle 
vergaderdata aan het secretariaat door te geven. Christa koppelt deze data door aan 
het bestuur zodat er een volledig overzicht ontstaat en dat het bestuur eventueel kan 
inhaken bij besprekingen.  
 

➢ In verband met de nieuwe bestuurssamenstelling is er een brief naar alle 
ketenpartners verzonden. 
De komende periode zal het bestuur alle belangrijke ketenpartners benaderen voor een 
(hernieuwde) kennismaking.  
Onderstaande gesprekken zijn reeds gepland: 
a. Tripartite overleg met directie JBZ, ZANOB, Bestuur van Medische Specialisten 
b. Voorzitters van huisartsenzorggroepen Chronos, BeRoEmD en Beter in de 

Bommelerwaard 
c. Eind maart wordt er samen met Chronos bekeken of apothekers inzage kunnen 

krijgen in het KIS van Chronos (Vital Health). Chronos wil het KIS toegankelijk 
maken voor overige zorgverleners, zoals specialisten en apothekers. Iedereen 
ontvangt een unieke inlogcode. Men kan hiermee rechtstreeks in het KIS de 
relevante gegevens van betreffende patiënt bekijken en elkaar inroepen voor een 
consult.  

 
➢ Project Deprescribing.  

Naar aanleiding van een overleg met Rob van Marum heeft het bestuur gekozen om 
verder te gaan met het project:  
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“Het stoppen van geneesmiddelen bij patiënten met een valrisico”.  
In het JBZ  wordt bij intake gevraagd aan de oudere patiënten of ze zijn gevallen en/of 
bang zijn om te vallen ongeacht de reden van opname. Het JBZ geeft dit nu door aan 
de huisarts, waarna onduidelijk is wat er met dit signaal gebeurt. Door deelname aan dit 
project willen we dat de apotheker ook het bericht krijgt en op basis hiervan een advies 
opstelt/ in gesprek gaat met de patiënt en bekijkt of er medicatie is die 
gestopt/gewijzigd kan worden, specifiek voor de medicijnen die het valrisico verhogen.  
 
 
Doordat we aansluiten op het bestaande project kunnen we meer probleemgestuurd 
werken; de patiënt is immers gevallen of is er bang voor, dus het is logisch om hier naar 
de medicatie te kijken. Tevens sluit dit mooi aan op het pas verschenen rapport waaruit 
blijkt dat vallen/duizeligheid/flauwvallen bovenaan op de lijst staan van 
ziekenhuisopnames die voorkomen hadden kunnen worden.  
 
 
Ander voordeel van dit project is dat het perfect aansluit bij het onderzoek: 
“medicatieveiligheid” van het JBZ. Voorheen stonden maagschade door NSAID’s 
bovenaan in de lijst van redenen ziekenhuisopnames. Momenteel veroorzaken 
fracturen, duizeligheid en vallen de meeste ziekenhuisopnames. We hebben dus ook 
een reden om naar deze geneesmiddelen te kijken. 
De SIR heeft reeds een methode geschreven in het bijzonder actief gekeken naar de 
FRID- geneesmiddelen, dat zijn middelen die valrisico bevorderen. Er kan een 
valkalender gebruikt worden waarbij men in moeten vullen hoe vaak en wanneer men 
valt.  
 
Het bestuur is van mening dat alle leden van Concordant mee moeten doen met dit 
project.  
 
Streven is dat het ziekenhuis alle berichten aan Halima stuurt. Zij kan dan het project 
makkelijker coördineren. De privacyaspecten moeten we hierbij niet uit het oog 
verliezen. Halima zou eventueel direct met een therapeutisch advies kunnen reageren 
en heeft dan zicht op de patiënt aantallen waarom het gaat. Halima zou dan in ieder 
geval ook graag over de episodelijst beschikken of toestemming willen krijgen om het 
dossier in te mogen zien i.v.m. o.a. de labwaarden.  
 
We willen snel starten met dit project. Halima neemt binnenkort contact op met de 
artsen die bij de brainstormsessie aanwezig waren. Indien leden vragen hebben over 
dit project kunnen deze gesteld worden bij Halima. 
(H.elmesslaki@stadsapotheekzaltbommel.nl) 
 

➢ Stand van zaken intervisie 
De coaches zullen af en toe wisselen per groep omdat we de groepen bij 
elkaar wilden houden. 
Eventueel kunnen de groepen zelf voortaan de nieuwe datum afspreken. 
Lastig hierbij is dat de ruimte vrij gehouden moet worden en dat er 3 
maanden van tevoren accreditatie aangevraagd moet worden.  
 
In 2017 zullen er 2 begeleide sessies en 2 onbegeleide sessie 
plaatsvinden. 

mailto:H.elmesslaki@stadsapotheekzaltbommel.nl
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Ervaring is dat de onbegeleide sessies gemakkelijker afgezegd worden. 
Sommige mensen reageren erg laat op vergaderverzoeken, waardoor 
andere apothekers hun data niet meer vrijgehouden hebben in hun agenda. 
Verzoek aan alle leden is dus om direct te reageren.  
 

➢ FTO-presentaties 
Heeft u een FTO-presentatie of nascholing (2015-2017) beschikbaar die andere 
Concordantleden zouden mogen gebruiken, geef dit dan door aan Christa 
secretariaat@concordant.nl. Om het voor iedereen zo gemakkelijk mogelijk te maken 
zal er een overzicht opgesteld worden van beschikbare FTO’s die bij de desbetreffende 
apotheker opgevraagd kunnen worden.  
 

➢ Smartphone RTA ZOB (app Chronos) 
 Chronos heeft het format van deze App ingekocht en wil in deze app alle regionale 

afspraken van Noord Oost-Brabant opnemen.  
 De afspraken inclusief de indicatiestelling, de voorschrijfafspraken en o.a. de 

laboratoriumafspraken zijn heel gemakkelijk op te zoeken. 
 Het zou mooi zijn dat ook Concordant afspraken in deze app opgenomen kunnen 

worden.   
 

➢ Lief en Leed 
Afgesproken wordt dat het bestuur een blijk van medeleven zal sturen als de leuke of 
verdrietige gebeurtenis is gemeld bij het secretariaat@concordant.nl (ernstig of 
langdurig ziek, geboorte, huwelijk, verhuizing apotheek enz.) Indien er een kaart c.q. e-
mail wordt gestuurd kan hierop gereageerd worden. De leden worden verzocht 
dergelijke feiten, ook over een collega, aan het secretariaat te melden.  

 
5. Voortgangrapportage en zaken die spelen:  

Commissie Farmaceutische samenwerking (Marjolein) 
Er staan diverse nuttige protocollen op de website van Concordant. 
Als er problemen met huisartsen c.q. specialisten zijn of als er onduidelijkheid is 
omtrent het toepassen van protocollen of inzake de 24 uursproblematiek geeft 
Marjolein namens de commissie aan dat de leden dit soort zaken door kan spelen aan 
de commissie Farmaceutische Samenwerking. Zij zullen het probleem dan oppakken.  
 
Commissie Vivent (Diederik) 
Als er zaken spelen omtrent Baxters, thuiszorg en overdracht dan hoort de commissie 
het graag. Geef dit door aan Ilse en of Diederik. 
Eveline geeft aan dat de thuiszorg contact heeft opgenomen om weer een aparte lijst 
aan te leveren. 
Als Vivent medicatie toedient, moeten zij dit aftekenen op een lijst. Concordant heeft 
met Vivent generieke toedienlijsten afgesproken. Dit geldt alleen voor medicatie die de 
openbare apotheek zelf afgeleverd heeft en niet ander thuiszorgmedicatie.  
 
Met overige thuiszorgorganisaties is afgesproken dat het Viventprotocol leidend is. De 
samenwerking in deze is ook met BrabantFarma afgesproken. (O.a. met Pantein en 
Brabantzorg) 
Enkele apothekers zijn benaderd door een kinderthuiszorgorganisatie uit Limburg.  
Als thuiszorgorganisaties zich melden ontvangt men het afgesproken Viventprotocol.  

mailto:secretariaat@concordant.nl
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Als men een getekende overeenkomst wil, neem dan contact op met Diederik. De 
commissie neem dit dan in behandeling.  
 
Commissie Externe Contacten en PR(Jan)  
Er zijn sinds de laatste ALV weinig gesprekken gevoerd. Er zijn geen mededelingen 
hieromtrent.  
 
Commissie ICT (Jan)  

a. Datalekken 
De commissie heeft samen met Privacyzorg en Martijn Kijkuit dit project 
opgestart voor de hele regio van Concordant en BrabantFarma 
De contributie loopt via Concordant. 

b. Lab4Apo 
Loopt goed. Er komen nu ook data vanuit het JBZ beschikbaar. Helaas is het 
voor de Pharmacomgebruikers nog steeds handwerk.  
Jan heeft bij Pharmacom gevraagd of dat anders kan, maar men heeft 
doorgegeven dat men inzet op het LSP. 

c. Bestuur Zorgconnect 
Er wordt binnenkort een bestuurdersdag georganiseerd waardoor er een betere 
koersbepaling vastgesteld kan worden. Er is weinig belangstelling van 
bestuurders vanuit alle partijen binnen Zorgconnect.  
 

Commissie formularium Astma (Maartje) 
a. We kijken of we iets voor de openbare apothekers kunnen betekenen bij het 

afhandelen van MFB’s 
b. Formularium Astma en update COPD worden in het voorjaar uitgerold. Daaraan 

gekoppeld zal een nascholing plaatsvinden in het najaar voor de POH-ers en 
apothekersassistentes in samenwerking met de longverpleegkundigen vanuit het 
JBZ. 

c. Verder is de commissie in gesprek met Jolanda van Delft, 
kinderlongverpleegkundige van het JBZ. Als er dingen zijn, geef dit door aan de 
commissie zodat de “problemen” rechtstreeks met de kinderlongverpleegkundige 
zullen worden besproken.  
 

Commissie Scholing PAOF en Meet the expert (Henk) 
a. Cursus “Meet the expert”. 

Deze nascholing is zeer goed ontvangen door de deelnemende apothekers. Men 
stelt voor om 2x per jaar een dergelijke nascholing door POA Farmacie te laten 
organiseren en doet bij deze het verzoek om de kosten voor de zaalhuur en verteer 
op te nemen in de begroting.  De cursuskosten worden door de deelnemers zelf 
betaald.  

b. POAF-onderwerpen die apothekers graag behandeld zouden willen zien, kunnen 
aan het secretariaat doorgegeven worden. De bepaling van de onderwerpen is mede 
afhankelijk van de interesse van het ZANOB-personeel en de beschikbaarheid van 
de specialisten 

 
6. Rondvraag 

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

 


