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Verslag ledenvergadering Concordant 27 maart 2018    
Aanwezigen: · 
Bestuur:  
Joost van Roosmalen (voorzitter) Bart Hinskens, Karel Weijkamp, Marjolein Menheere, Bas 
Albers en Diederik Bolhuis 
 
Leden:  
Chantal Aalders, Eveline van Acker, Cees van Amerongen, Jan Andeweg, Joeri Arkink, Thijs 
Balk, Maartje Brouwers, Rianne Groeneveld, Antine Krijger, Mariska van Laarhoven, Arjan 
Lamfers, Femke Mandemaker, Maartje Mathijssen, Bert Mouthaan, Rob Pijnenburg, 
Harriette Poels, Isa Swinkels, Ingeborg de Veth, Marten Waalkens, Roel van Waes, Frank 
Bloemendal  
 
Notulen: Christa Korsten 
 
Programma 
09.45-10.30 uur    ALV 
10.30-12.30 uur   Michiel Verkoulen: “Een toekomstbestendige regio” 
12.30-13.30 uur    Lunchbuffet  
 
Algemene Ledenvergadering: 
1. Opening  

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom in het 
bijzonder diverse nieuwe leden, waarvoor een kennismakingsronde gehouden wordt.  
In verband met het overlijden van ons zeer gewaardeerd lid Frank Wiltink, vraagt Joost 
van de aanwezigen 1 minuut stilte om hem te herdenken.  

 
2. Goedkeuring verslag vorige vergadering (hamerstuk) 

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld 
 

3. a. Financiële verantwoording 2017- Jaarcijfers (zie bijlage) 
Bart geeft uitleg en beantwoordt vragen naar aanleiding van de gepresenteerde 
cijfers. Uit de jaarcijfers blijkt dat er een winst geboekt wordt in 2017 terwijl er een 
verlies begroot was. Het verschil is € 15.000,--. Dit komt doordat o.a. facturen niet 
zijn ingediend voor 31 december 2017. (Werkgroep-vergoeding, formularium en 
intervisie). We moeten er rekening mee houden dat er diverse facturen nog in januari 
2018 betaald zullen worden.  
De accountant schrijft soms bepaalde kosten weg onder een andere noemer (bijv. 
zaalhuur) zodat de kosten nascholing een vertekend beeld geeft.  
In 2017 moet er een dotatie voor 2 apotheken gedaan worden. 

  De penningmeester stelt voor om de winst aan de eigen vermogen toe te voegen.  
  Dit voorstel wordt per acclamatie door de ledenvergadering aangenomen.  
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b. Kascommissie 
De kascommissie, bestaande uit Arjan Lamfers en Karel Weijkamp, 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.  

 
d. Vacature nieuw lid kascommissie 

Doordat de kascommissieleden maximaal 2 jaren in de kascommissie mogen zitten, 
wordt aan de leden gevraagd wie deze commissie in 2018 wil komen versterken.  

  Geïnteresseerden kunnen zich melden bij secretariaat@concordant.nl 
 
4. Bestuursmededelingen en ontwikkelingen.  

a. Verlenging bestuursperiode Bart Hinskens en Bas Albers 
Afgelopen ALV in oktober 2017 was er enige onduidelijkheid over de herbenoeming 
van Bart en Bas. Deze herbenoeming stond toen niet vermeld op de agenda van de 
ALV. Hiervoor biedt Joost zijn excuses aan met de toezegging dat een verlenging 
van een periode c.q. aftreden van een bestuurslid in het vervolg wel op de agenda 
vermeld zal worden. Volgens de statuten is de herbenoeming wel goed afgehandeld 
en zijn Bart en Bas voor 3 jaren weer aangesteld als bestuurslid.  
 
Daarnaast meldt Joost dat het rooster van aftreden bekeken zal worden, zodat 
voorkomen wordt dat er 2 bestuursleden in één jaar af zou kunnen treden.  
 

b. Bossche Samenscholingsdagen Valencia (20-23/09 en 4-7/10) 
Elke 2 jaar worden door de huisartsen en de specialisten van het JBZ 
samenscholingsdagen georganiseerd. Zo ook in 2018. Thema van dit jaar is 
“Samenwerking”.  
 
Concordant is, mede de goede contacten die de afgelopen jaren zijn opgebouwd, 
uitgenodigd om workshops te verzorgen gedurende 2 weekenden.  
Een delegatie van het bestuur zullen afwisselend per 2 bestuursleden tijdens één 
weekend de presentatie verzorgen. Tijdens de ALV d.d. 27 november 2018 komt het 
bestuur hierop terug. 
 

c. Vragen tijdens inspectiebezoeken inzake diverse spiegels  
Sinds 2015 worden diverse labwaarden niet meer via Lab4Apo ontvangen. Het gaat 
hier om de waardes:  
✓ Lithium 
✓ T3  
✓ T4 
 
Het bestuur heeft een brief naar het WSO geschreven met een voorstel dat 
apothekers de bevoegdheid krijgen om een lab-bepalingsformulier mee te geven aan 
patiënten van wie geen (recente)spiegels bekend zijn. Dan kan de patiënt daarmee 
naar het lab en krijgt de apotheker terugkoppeling. Of het verzoek om te bekijken of 
de labwaarden niet alsnog via Lab4Apo worden ingespoeld in het AIS.  
Zodra een reactie ontvangen is van het WSO komt het bestuur hierop terug 
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d. Enquêteformulieren 2017 
Na de ALV in maart 2017 zijn door 20 leden enquêteformulieren ingevuld. Hieruit zijn 
de volgende acties vanuit het bestuur opgepakt: 

✓ Alle nieuwe leden worden door een delegatie bezocht om kennis te maken en 
eventuele vragen omtrent Concordant te beantwoorden. 

✓ Na elke bestuursvergadering wordt een nieuwsbrief aan alle leden gezonden 
om zo iedereen te informeren wat er binnen de vereniging speelt.  

✓ De leden worden verzocht bij het secretariaat te melden indien er een gesprek 
in de regio gepland wordt wat wellicht voor Concordant interessant is. Het 
bestuur zou dan eventueel kunnen aanschuiven.  
 

e. HIX-gebruik door het JBZ 
Sinds kort schrijven de specialisten voor via het elektronisch voorschrijfsysteem. Het 
nadeel hiervan is dat er alleen jaarrecepten voorgeschreven kunnen worden. 
Concordant bekijkt met JBZ samen of dit omgezet kan worden naar bijvoorbeeld 
kwartaalrecepten met iteraties. Samen met Audrey Blenke is een document 
opgesteld wat eventueel naar de zorgverzekeraar gezonden kan worden. Hierin 
staat vermeld dat apothekers met de specialisten afgesproken hebben dat het 
jaarrecept omgezet wordt in 90 stuks met iteraties.  
Het bestuur zal e.e.a. nog afstemmen met omliggende regio’s (Eindhoven en 
Uden/Oss) om een uniform beleid te bewerkstelligen. 
 

5. Pilot elektronisch voorschrijven JBZ  
Thijs Balk geeft aan dat medio maart de pilot elektronisch voorschrijven is gestopt.  
3 leden van Concordant (Apotheek Cleij, apotheek Rosmalen en Stadsapotheek 
Zaltbommel) en het JBZ deden hieraan mee.  
 
Openbare apotheken moeten gekoppeld worden aan het systeem van het JBZ en 
daarna moeten er nog wat testen uitgevoerd worden. Daar gaat wat tijd overheen.  
Indien er openbare apothekers zijn die geïnteresseerd zijn om deze koppeling van aan 
te vragen, dient men een bericht naar het secretariaat@concordant.nl te sturen, zodat 
in september daadwerkelijk gestart kan worden. 
De kosten komen ongeveer neer op eenmalig € 72,00 en maandelijks € 25,00.  
Attentie: ben scherp naar CGM want men hanteert soms andere tarieven.  
De presentatie wordt aan dit verslag toegevoegd. (reeds in uw bezit)  
 

6. Voortgangrapportage en zaken die spelen.  
Werkgroep Astma-COPD 
Op maandagavond 25 juni én op donderdagavond 28 juni 2018 (naar keuze) 
organiseren de Chronos, Beroemd, Beter in de Bommelerwaard, Concordant en het 
JBZ een gezamenlijke scholing over het nieuwe formularium Astma/COPD.  
  
Het doel van de avond is te komen tot afspraken over hoe we samen het nieuwe 
ontwikkelde formularium Astma & COPD gaan gebruiken. De nascholing is bedoeld 
voor apothekers, apothekersassistentes, POH-ers, longverpleegkundigen, huisartsen 
en longartsen.  
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De commissie is zeer verheugd dat prof. dr. P.N.R. Dekhuijzen (Richard) beide 
avonden wil voorzitten. Prof. Richard Dekhuijzen is hoogleraar Longziekten, UMCN. 
Zijn expertise ligt op het gebied van de obstructieve longaandoeningen (COPD en 
astma) en inhalatie-technologie.   
Locatie is het Jeroen Boschziekenhuis.  Voor de workshop is het raadzaam dat de 
samenwerkende POH en de assistente zich voor dezelfde avond inschrijven.  
 
Werkgroep Farmaceutische Samenwerking 
Project antibiotica resistentie 
Suzanne Lutgens is vanuit het JBZ samen met een aantal specialisten uit Maastricht 
(MUMC: allergoloog, arts-microbioloog, huisarts) een initiatief gestart om registratie van 
antibiotica allergie te verbeteren.  
Landelijk is er in 2016 het project Zorgnetwerk antibioticaresistentie (ABR) opgericht 
waarbij er enkele regio’s zijn vastgesteld waarbinnen een groepje is samengesteld van 
mensen die initiatieven moeten nemen om (in samenwerking met andere regio’s) de 
antibioticaresistente te reduceren. Achterliggende gedachte bij dit project is dat veel 
antibiotica allergie registraties onterecht zijn en dat dit het gebruik van reserve 
antibiotica in de hand werkt.  
Via het Regionaal Zorgnetwerk Antibiotica Resistentie in Limburg en Brabant zijn we 
van plan een projectsubsidie aan te vragen bij het ministerie van WVS hiervoor.  
In het kort is het plan zowel de registratie in de 1ste lijn (via huisartsen en apothekers) in 
kaart te brengen en te verbeteren als ook in het ziekenhuis de geregistreerde 
antibiotica allergieën te gaan opschonen. Zij zou vanuit het JBZ graag het stuk 
oppakken voor in het ziekenhuis, maar ze zoek dus nog een of meerdere partners 
(apotheker en huisarts) om het project voor de eerste lijn op te pakken. 
In het JBZ is gebleken dat 10% van de in 2017 opgenomen patiënten een 
antibioticaregistratie hadden. Hiervan was de allergie 4% onbekend, 2% milde allergie. 
 
Werkgroep PR en Externe Contacten 
De commissie PR en Externe Contacten vraagt alle leden hun vragen of 
onduidelijkheden met onderbouwing aan het secretariaat@concordant.nl te zenden 
zodat deze punten meegenomen kunnen worden in de gesprekken met ketenpartners 
in onze regio.  
 
 “Project Laaggeletterdheid” in JBZ  

Het is in de apotheek lastig om laaggeletterdheid te herkennen. Men heeft in HIX achter 
de schermen iets gebouwd waardoor deze patiënten een kenmerk meekrijgen. Er komt 
een “L” op het recept te staan. Helaas is het nog niet mogelijk dit kenmerk op het 
digitale recept mee te zenden.  
Verpleegkundigen worden momenteel getraind door MProve. Harriette deelt de flyers 
uit om op de balie neer te leggen. 
 

7. Rondvraag  
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.  
De voorzitter Joost dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering. 
 
Joost heet Michiel Verkoulen van harte welkom. 
Michiel heeft in oktober een presentatie gegeven over “Trends en ontwikkeling in de 
zorg” waarop hij nu een vervolg wil geven. In overleg met het bestuur zal hij nu een 
presentatie geven “Een toekomstbestendige regio, maak de apotheek futureproof”. 

mailto:secretariaat@concordant.nl
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Hij geeft de leden een aantal thema’s waarmee zij per intervisiegroep aan de slag willen 
gaan. Per groep wordt er samengewerkt aan een plan.  
De opdracht luidt: 
a. Het plan richt zich op één van de zeven genoemde thema’s.  
b. Het plan bevat een analyse, een aanpak en liefst al enige uitvoering  
c. Vind en betrek samenwerkingspartners  
d. Presenteer het plan later dit jaar  
e. Geef aanknopingspunten, do’s & don’ts mee aan je collega’s 
 
De thema’s worden als volgt onder de intervisiegroepen verdeeld: 
Groep 5: Thema 1. Amazon als apotheek  
Groep 2: Thema 2. De Gemeente als partner  
Groep 3: Thema 4. De Nieuwe Privacy Verordening (AVG)  
Groep 4: Thema 5. Samenwerking in strategische netwerken  
Groep 1: Thema 6. EHealth – en de kunst van het scheiden van kaf & koren  
Groep 6: Thema 7. The Blockchain 
Value Based Health Care wordt niet gekozen.  
 
In de presentatie van Michiel wordt verder uitgelegd wat de bedoeling is. 
Ook zijn foto’s van de aantekeningen op de flipoverbladen toegevoegd. (Reeds in uw 
bezit)  
 
 

 
 


