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Verslag ledenvergadering Concordant 23 november 2017  
 
 
Aanwezig: · 
Bestuur:  
Joost van Roosmalen voorzitter, Bart Hinskens, Marjolein Menheere, Bas Albers, en 
Diederik Bolhuis 
Leden:  
Chantal Aalders, Evelien van Acker, Kees van Amerongen, Joeri Arkink, Frank Bloemendal, 
Francion Brenninkmeijer, Erwin van Breugel, Maartje Brouwers, Rolph Grasmeijer, Rianne 
Groeneveld, Inge Hagemans, Antine Krijger, Mariska van Laarhoven, Barbara de Laat, 
Henk Nooijens, Kris Ruizeveld de Winter, Dennis Siersma, Isa Swinkels, Cees v.d. Ven, 
Roel van Waes, Nina Winters 
 

1. Opening en welkom 
 De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom  
 
2. Secure e-mail en beveiligd communiceren 

Een praktische presentatie met financiële onderbouwing voor secure Berichtenuitwisseling 
met huisartsen en patiënten te verzorgen zodat het direct duidelijk is dat, en waarom de 
leden zich voor alle 3 de mogelijkheden zouden moeten aanmelden.  
Enkele acties vanuit de presentatie: 
a. Gebruik de 3 verschillende systemen naast elkaar (Siilo, Zorgmail én KPN 

zorgmessenger) 
b. Inventariseer en bundel de systemen van je eigen artsen 
c. Maak een veilige e-zorg verbinding. Bij elk e-zorg abonnement zitten 2 gratis secure e-

mailadressen (die wellicht nog opgevraagd moeten worden). De meesten gebruiken 
wel het normale e-zorg emailadres maar nog niet het secure emailadres. Er is een 
prijsafspraak dat een nieuw secure emailadres € 2.50 per maand per adres kost.   

d. Meld jezelf aan bij Siilo 
Diederik vraagt na of er druk vanuit huisartsenzorggroepen richting de huisarts bestaat om 
ook veilig te e-mailen.  
 
Diverse apotheken geven aan dat zij hun domeinnaam, dus achter het @ willen blijven 
behouden. Diederik vraagt na of een dergelijk adres omgezet kan worden naar een secure-
emailadres zonder dat @ezorg.nl de plaats van de domeinnaam van de apotheek inneemt. 
 
Diederik inventariseert bij de e-zorg emailadressen van de huisartsen. Daarnaast zal 
secure e-mail ook met Vivent besproken worden.   
 
De prestentatie van Diederik wordt bij dit verslag gevoegd.  
Ook de werkinstructie om zorgmail te installeren wordt meegezonden aan dit verslag 
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3. Goedkeuring verslag vergadering 21 maart 2017 
Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld 

 
4. Ketenpartners  

Overleg maatschappen JBZ 
Vorig jaar hebben we alle maatschappen waar we veel contact mee hebben bezocht. Dit 
jaar hebben we gekeken of er nog specifieke vervolggesprekken ingepland moeten worden 
n.a.v. gebeurtenissen.  
Heeft iemand problemen met een maatschap JBZ, geef het door aan Christa. Dit geldt ook 
bijvoorbeeld voor handgeschreven recepten of elektronische recepten waar handmatig 
wordt bijgeschreven, svp doorgeven aan Christa via Siilo 
 
Tripatite overleg 
Dit overleg heeft in 2017 2 keer plaatsgevonden. Het bestuur van Concordant zit aan tafel 
met het bestuur van JBZ, het bestuur van de ZANOB en het bestuur van Medisch 
Specialisten JBZ. Daarnaast nemen Harriette Poels en Audrey Blenke deel aan dit gesprek. 
Onderwerpen die besproken zijn: 
- Opheffing van ZorgConnect 

Het JBZ heeft zich uit ZorgConnect teruggetrokken uit de coöperatie. We hebben wel 
met elkaar afgesproken dat we elkaar op de hoogte houden dmv een (ICT)commissie 
speciaal voor deze regio.  
Kees heeft van Silverster Jenniskens vernomen dat er inmiddels een innovatieplatform 
ingericht door het JBZ i.s.m. JeroenBoschHuisartsenoverleg. Chronos werkt hierin 
samen met het Radboud UMC/Reshape en er is al een aantal bijeenkomsten geweest. 
Vanuit de huisartsen neemt een vijftal vertegenwoordigers uit zorggroepen deel. Ook 
de HOB is middels Harrie Geboers aanwezig. 

  Elektronisch voorschrijven 
We zijn vanaf het begin betrokken geweest bij het elektronisch voorschrijven. De 
Pharmacomapotheek van Diederik en de CGM-apotheken van Marjolein en Joost doen 
mee met een pilot om de koppeling te testen dat recepten automatische in AIS bij de 
apotheken binnen gaan komen. De pilot start naar verwachting in het tweede kwartaal 
2018 

- Overeenkomst Medicatie Overdracht 
In 2016 is er een overeenkomst in het kader van medicatieoverdracht opgesteld tussen 
Concordant en het ziekenhuis. Apotheken hadden een overeenkomst met het JBZ 
nodig als ze met CZ een contract hadden om de prestatie medicatieoverdracht te 
kunnen declareren. In 2017 is deze clausule bij de meeste contracten eruit gehaald 
maar wellicht komt het weer in 2018 terug. De overeenkomst is derhalve toch weer 
voor een jaar herzien. Het is goed voor alle leden om te weten dat een dergelijke 
overeenkomst bestaat.  
In deze overeenkomst wordt verwezen naar de “werkafspraken Medicatie Overdracht in 
de regio”(2012). Deze overeenkomst zal herzien worden in 2018 

- Dienstafname 
Elke 5 jaar dient conform afspraak de overeenkomst dienstafname herzien te worden. 
De grootste wijziging die opgenomen is, is dat de leden van Concordant voortaan zelf 
kunnen bepalen of en hoe lang men op zaterdag open is.  

 
Bestuurlijk overleg ZANOB 
Tijdens het tripartite overleg in het voorjaar 2017 is geconcludeerd dat er best vaak zaken 
speelden over die met medicatie te maken hadden. Derhalve is afgesproken dat 
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Concordant 4x per jaar een overleg heeft alleen met ZANOB. Hier worden vooral 
onderwerpen besproken als handgeschreven recepten, HIX 2.0. 
Geconcludeerd wordt dat de leden nagenoeg niemand stoprecepten vanuit HIX ontvangen. 
 
Bestuurlijk overleg huisartsenzorggroepen 
Tijdens het overleg met Chronos, Beroemd en Beter in de Bommelerwaard kwam naar 
voren dat men zich had verenigd in het Jeroen Bosch Huisartsenoverleg (JBH) 
Dit is een bestuurlijk gremium waarbij ze bestuurlijk overleg hebben met het JBZ. 
De afzonderlijke huisartsenzorggroepen blijven wel bestaan. Als er regionale zaken spelen 
worden deze door de afzonderlijke huisartsengroepen afgehandeld. 
Chronos heeft het contract met Vital Health opgezegd en zij gaan nu bekijken welk KIS-
systeem hun voorkeur heeft. Wellicht haken zij aan bij het JBZ. 
Daarnaast is Chronos volop bezig met de implementatie van VIP-live, waarin ook een 
communicatie platform werkt. 
Alle ketenpartners worden erin betrokken, zo hebben diëtisten, podotherapeuten, 
huisartsen en praktijkondersteuners al scholingen gevolgd en komt ook de ouderenzorg 
nog aan de beurt. Men hoopt bij het nieuwe platform ook de patiënt zelf en de apotheker in 
2018 snel te kunnen ontsluiten. 
Er is bij de huisartsen momenteel dan ook geen behoefte om parallel een tweede overleg te 
starten over ICT in de regio. 
 
In 2018 worden er wederom de 2-jaarlijke Bossche samenscholingsdagen georganiseerd 
met als thema “Samenwerking”. Concordant heeft aangegeven graag hierbij aanwezig te 
willen zijn.  
 
Overleg Susan v.d. Bergh, relatiemanager JBZ 
Kaderapothekers 
Concordant heeft aangegeven dat het logisch zou zijn dat alle kaderapothekers ook in alle 
ketenprojecten van het JBZ betrokken worden.  
 
Bestuurlijk overleg BrabantFarma 
- Tijdens dit overleg is ook besproken dat Zorgconnect stopt. Afgesproken is dat de ICT-

werkgroep BrabantFarma – Concordant wel blijft bestaan om elkaar op de hoogte te 
houden van wat er speelt in de regio en eventueel tips en trucs te delen.  

- PAOF 
De PAOF zal in gezamenlijke structuur 6 x per jaar plaatsvinden 
4x verzorgd door het ZANOB, 1x door BrabantFarma en 1x door Concordant. 
Afgesproken is dat de onderwerpen rondom CVRM, Diabetes, Ouderenzorg en 
Astma/COPD. 
Aangezien in 2017 de onderwerpen Diabetes en CVRM door de openbare apothekers 
zijn behandeld, zullen in 2018 Ouderenzorg/Valpreventie (Concordant) en Astma/COPD 
(BrabantFarma) behandeld worden.   
Streven is om begin januari 2018 een overzicht te verstrekken met data én onderwerpen 
voor compleet 2018. 

- Meldingen in de Keten 
IGZ kijkt steeds meer toe hoe de meldingen van incidenten in de keten worden gedeeld. 
BrabantFarma heeft met Synchroon en de huisartsenpost een platform opgezet om 
betreffende meldingen ook aan elkaar te kunnen melden. Een mooi initiatief wat 
Concordant kan invullen in onze regio, zeker omdat de landelijke eisen steeds strenger 
worden.  
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Gemeente ’s-Hertogenbosch 
Concordant heeft gesproken met Paul Kagie, wethouder welzijn, over de diverse wijkteams 
in stad. De gemeente is bezig deze wijkteams en hun taken te inventariseren. Daarnaast 
zoekt de gemeente een samenwerking in een project inzake laaggeletterdheid. 
Op het moment dat bekend is wie Paul Kagie opvolgt, neemt Concordant contact op met 
betreffende wethouder.  
 

5. Samenstelling bestuur 
  Bas Albers en Bart Hinskens aftredend bestuurslid maar hebben beide aangegeven 
herkiesbaar te zijn. Aangezien dit punt niet geagendeerd was en daardoor andere leden 
zich niet kiesbaar hebben kunnen stellen, wordt onder voorbehoud van de statuten, het 
voorstel om Bas en Bart een volgend termijn van 3 jaren te benoemen tot bestuurslid bij 
acclamatie aangenomen. Onderstaande tekst staat in de statuten 

 
 

6. Herhaalservice 
Op de beleidsdag hebben we een eerste opzet voor de herhaalservice gemaakt. Mariska 
en Evelien hebben e.e.a. uitgewerkt. 
De bedoeling was dat we dit plan al met de huisartsen besproken te hebben en tijdens de 
ALV te kunnen presenteren.  
Helaas is dat niet gelukt.  
Er is wel al een versie 1.0 al klaar staan. Deze documenten zullen vandaag per e-mail 
verspreid worden en komen ook op de website van Concordant. 
Tijdens de ALV in maart moet het geheel rond zijn. 
Indien de leden nog zaken missen in de documenten dienen zij dit door te geven aan de 
commissie zodat het aangepast kan worden. 
 

7. Ketenzorgdag 2018 
Concordant wil in 2018 een moment creëren (net zoals de huisartsen doen) om te 
inspireren, plannen te delen en te netwerken. Het bestuur wil Mark Verkoulen vragen om op 
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een inspirerende manier de bestuursleden van de ziekenhuizen, huisartsenzorggroepen, 
HOV en Concordant samen te laten kijken hoe we de toekomst vorm kunnen geven.  
 

8. Begroting 2018 
Er is een flink negatief saldo begroot voor 2018 dit om het saldo op de spaarrekening 
te verlagen.  
Besloten wordt om het saldo op de spaarrekening te verlagen door  
1. Een inspirerende dag/avond te organiseren voor huisartsen en specialisten: “Het 

ketenzorg Event” € 10.000, -- 
2. Opleidingsprogramma € 10.000, --  
 
Lab4Apo 
Er zijn blijkbaar nog steeds apotheken die hun factuur voor het Lab4Apo-abonnement niet 
aan Concordant doorsturen.  
Christa gaat na wie er nog geen abonnement voor LAB4apo heeft. De leden moeten zelf 
initiatief nemen om hun factuur bij Christa indienen. 
 

9. Nieuwsbrieven Concordant 
Het bestuur wil middels nieuwsbrieven de leden informeren. Men vraagt zich af hoe de 
leden deze informatie vinden.  
Worden de nieuwsbrieven gelezen? 
Geconcludeerd wordt dat men het prettig vindt om de nieuwsbrieven per e-mail te 
ontvangen. Een melding op Siilo dat er een nieuwsbrief is, vindt men niet nodig. 
Een ALV-reminder zou prettig geweest zijn.  
 

10. Intervisie 2018 
Het bestuur stelt voor om volgend jaar weer verder te gaan met intervisie.  
Er zullen 4 sessie ingepland worden: 2 begeleid en 2 onbegeleide sessie door Mathijs of 
Rick. 
Indien een sessie onverhoopt verplaatst moet worden dient men dit tijdig met Mathijs of 
Rick af te stemmen omdat zij hun agenda vrijhouden voor de groepen van Concordant.  
Geef dit door aan de begeleider én aan Christa zodat de ruimte gereserveerd is. 
Christa geeft voortaan via de app door als er nieuwe leden aan de groep toegevoegd is. 
 
Bij BrabantFarma heeft men besloten over te gaan naar toetsingsgroepen waarin meer 
inhoudelijke zaken besproken worden (hoe je omgaat met medische noodzaak of LSP 
bevragen enz). 
Of Concordant ook in 2018 met toetsing ipv intervisie verder wil zal tijdens de volgende BV 
besproken worden. (Enquête onder de leden wat wensen zijn, ook ten aanzien van 
eventuele onderlinge wisseling personen in de groepen) 
 

11. Handgeschreven recepten en verkeerde AGB code’s  
Het bestuur vraagt nogmaals om alle handgeschreven recepten, recepten met verkeerde of 
ontbrekende AGB code’s door te sturen aan Christa via Siilo. 
De “kassabonnen” die vervagen vanuit het Catharinaziekenhuis. Als onze pilot slaagt 
kunnen we ook met andere ziekenhuizen dan het JBZ communiceren en dit ter sprake 
brengen.  
Let op: huisartsen mogen tijdens een huisbezoek wel nog handgeschreven recepten 
afgeven. Dit soort recepten hoeven dus niet doorgestuurd te worden.  
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12. Project Deprescribing 
Dit project hadden we dit jaar willen uitrollen maar heeft helaas vertraging opgelopen.  
Halima is halverwege gestopt.  
Rob van Marum en Marcel Bouvy willen het meer wetenschappelijk aanpakken dan 
Concordant. 
Concordant wil zo snel mogelijk met dit project starten.  
De naam van het project is inmiddels gewijzigd in “Valrisico” 
Lotte, afgestudeerd gezondheidswetenschapper, werkzaam in stadapotheek Zaltbommel 
zal voor dit project de data verzamelen.  
In het JBZ op de poli chirurgie, neurologie, cardiologie en op de SEH worden patiënten 
bevraagd die gevallen zijn of bang zijn om te vallen. 
Het bericht gaat elektronisch gekoppeld aan HIX naar de huisarts 
Het zou mogelijk moeten zijn om het bericht rechtstreeks naar Concordant (Lotte) te 
zenden. Concordant bekijkt deze (on)mogelijkheden momenteel. We voeren gesprekken 
met Quirine Bloemendal, adviseur veiligheid van het ZANOB, hierover.  
 
Alle leden zouden tijdens hun FTO aan de huisartsen moeten vragen of zij de signalen 
“ja/ja” aan de apotheek door willen zenden. Dan hoeven deze data niet via het JBZ te 
komen.  
 

13. App werkafspraken JBZ 
Het Jeroen Bosch Huisartsen Overleg heeft diverse onderlinge werkafspraken gemaakt en 
in deze app opgenomen. Ook de Concordantformularia CVRM en Astma COPD zijn hierin 
opgenomen.  
Elke richtlijn is klakkeloos opgenomen in de app. Chronos verwacht dat het veld door geeft 
als er wijzigingen plaats moeten vinden. Dus ben alert en geef aan het bestuur door als er 
dingen niet kloppen of niet volledig zijn. 
 
Het formularium Astma COPD inclusief alle plaatjes is op de app te vinden onder 
Farmacologie.  
 

14. Commissie formularium Astma  
Maartje presenteert het nieuwe Astma COPD-formularium. Het is een drieluik waarin Astma 
én COPD zijn opgenomen.  
 
Ieder ontvangt één exemplaar. Het formularium wordt komende week ook verspreid onder 
de huisartsen en de longartsen. De kosten worden verdeeld onder de verschillende 
zorggroepen. Indien er nabestellingen volgen is dat mogelijk maar daaraan zijn wel kosten 
verbonden. 
 
Momenteel is men tevens aan het brainstormen of er mogelijkheden bestaan iets met het 
formularium richting de zorgverzekeraars te gaan doen. Dit ook weer in samenwerking met 
de huisartsenzorggroepen. 
 
Nascholing is niet doorgegaan in 2017 maar men heeft de intentie om in 2e kwartaal 2018 
een scholing te organiseren met de 3 huisartsenzorggroepen gericht op (verbetering van) 
de samenwerking. Bij deze organisatie zullen de Chronos, Beroemd en Beter in de 
Bommelerwaard ook betrokken worden. 
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15. Voortgangrapportage en zaken die spelen:  
 Commissie Achterwacht (Bart) 
 Bart roept leden op die voor 2019 achterwachtdienst willen draaien (voor 2018 is het 

geregeld). Geïnteresseerden kunnen zich uiterlijk 30 september 2018 melden bij Karel 
Weijkamp.  

 
Commissie Farmaceutische samenwerking 
Er liggen een aantal checklists (allergie registratie en EU Pradaxa, Xarelto, Entresto) bij de 
deur.  
Neem vooral van alles iets mee. De documenten worden ook op de website geplaatst.  
 
Commissie Thuiszorgorganisaties/Vivent 
Samen met BrabantFarma heeft er een overleg plaatsgehad inzake digitale toedienlijsten. 
Er is een werkgroep van verschillende partijen opgericht. Martijn Kijkuit was hierbij ook 
aanwezig. Bekeken werd wat voor eisen er precies aan een dergelijk systeem gesteld 
worden. Conclusie was hierbij ook dat het idee om maar één systeem te gaan gebruiken 
losgelaten te moet worden. Uit een opgave van systeemeisen van elke partij is een A4-tje 
opgesteld wat door alle partijen ondertekend zou worden.  
Toen er getekend moest worden trokken enkele grote zorgorganisaties zich terug en wilden 
niet tekenen omdat ze twijfelden of ze aan de eisen konden voldoen.  
 
Alle zorgorganisatie blijken al over een eigen systeem met betrekking tot cliëntendossiers 
te beschikken. Sinds enkele jaren moeten de zorginstellingen de dubbele controle voor 
insuline enz. organiseren. Boomerweb bood deze module aan, dus Vivent gebruikt deze 
app voor de zorg in de wijk en instellingen. Cliëntendossier Nedap is ook aan het kijken 
naar dubbele controle apps maar ook naar digitale toedienlijsten.  
 
Vivent heeft aangegeven in 2018 dat het werken met de digitale toedienlijsten niet boven 
aan hun prioriteitenlijstje heeft staan.  
 
Benu wil niet gaan betalen voor een koppeling digitale toedienlijst. 
Er is momenteel overleg tussen CGM en Pharmacom over het bouwen van een “schil” 
waaraan dit soort dingen rechtstreeks gekoppeld kunnen worden. Voor elke koppeling apart 
gaan betalen wil geen enkele zorggroep.  
 
De leden wordt gevraagd om, als er ontwikkelingen zijn waarvan men denkt dat het bestuur 
daar niet van op de hoogte is, deze informatie zeker door te geven aan het bestuur.    
 
Commissie Externe Contacten en PR  
Er zijn gesprekken gevoerd met: 
a. Reinier van Arkel Rob Snoeij opvolger Jacqueline Koster  
b. Vivent Carla Lasonder opvolgster Inge Fleischeuer 
c. Nefrologie de heer D. Hollander  
Planning komend halfjaar  
Kennismaking gynaecologie 
Vervolggesprek Internisten J. Ter Haar Sive Droste (levercirrose) 
 
Mochten er problemen/knelpunten zijn met specialisten, geef dit onderbouwd door aan 
Christa zodat dit aan de orde kan komen tijdens de ingeplande gesprekken.  
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Commissie Scholing PAOF en vervolg Meet the expert (Henk) 
Afgesproken is dat de onderwerpen rondom CVRM, Diabetes, Ouderenzorg en 
Astma/COPD. 
Aangezien in 2017 de onderwerpen Diabetes en CVRM door de openbare apothekers zijn 
behandeld, zullen in 2018 Ouderenzorg/Valpreventie (Concordant) en Astma/COPD 
(BrabantFarma) behandeld worden.   
Streven is om begin januari 2018 een overzicht te verstrekken met data én onderwerpen 
voor compleet 2018 
 
PAOfarmacie 
Op 20 februari 2018 wordt een nascholing georganiseerd “Manage uw tijd” 
Verdere informatie volgt nog 

 
16. Wondcommissie 

Alle leden zullen hun contract verbandmiddelen op gaan zeggen als ze dat al niet gedaan 
hebben. Er worden momenteel geen acties verwacht van de commissie verband. Als er een 
WEC opgericht wordt kan eventueel de commissie verband weer nieuw leven ingeblazen 
worden. 
 

17. Diabetes 
De declaraties voor het organiseren van een controle prikpendag kunnen tot 31 januari 
2018 ingediend worden (in tegenstelling tot eerdere berichten waarin gemeld werd dat het 
tot 31 december 2017 mocht). 
 

18. Rondvraag 
Joeri Arkink geeft aan dat hij voor het eerst bij een ALV aanwezig is. Vervolgens stelt 
iedereen zich kort even voor.   
 
Op 21 maart 2017 is een enquête uitgedeeld die alle leden hebben ingevuld. 
Mariska vraagt zich af wanneer men hiervan enige terugkoppeling ontvangt. 
N.a.v. de enquête ingevuld door o.a. Isa Swinkels, heeft het bestuur de aandachtspunten 
opgepikt en adequaat actie ondernomen. 
 
De nieuwe voorzitter Joost dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering. 
 


