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Verslag ledenvergadering Concordant 17 november 2018  
 
 
Aanwezig: · 
Bestuur:  
Joost van Roosmalen (voorzitter) Bart Hinskens, Marjolein Menheere, Bas Albers en 
Diederik Bolhuis 
 
Leden:  
Chantal Aalders, Kees van Amerongen, Jan Andeweg, Eveline van Acker, Maartje 
Brouwers, Joeri Arkink, Femke Arts-Mandemaker, Mieke Berkers, Lieke Goumans, Mieke 
Hachmang, Antine Krijger, Mariska van Laarhoven, Arjan Lamfers, Bert Mouthaan, Henk 
Nooijens, Rob Pijnenburg, Harriette Poels, Kris Ruizeveld de Winter, Dennis Siersma, 
Lando Strijbosch, Cees vd. Ven, , Roel van Waes, Nina Winters,   
 
Afmeldingen: 
Barbara de Laat, Bas van Dongen, Erwin van Breugel, Francion Brenninkmeijer, Thijs Balk, 
Rian Groeneveld, Ingeborg de Veth, Marten Waalkens, Frank Bloemendal, Maartje 
Mathijssen, Ilse Brouwers. 
 
Programma 
Inloop 9.00-9.30 uur 
Aanvang ALV   9.30-11.15 uur  

a. Bestuursmededelingen  
b. Een toekomst bestendige regio  
c. Begroting  
d. Berichten vanuit de diverse commissies 

Pauze 11.15-11.30 uur  
Sprekers VIP live  11.30-12.15 uur Rose Headley-Krukerink (VIP) in co-presentatie met 

Sylvester Jenniskens  
Lunch  13.00-13.30 uur  
 

 
Agenda Algemene Ledenvergadering: 
1. Opening  

De voorzitter opent met een felicitatie voor Diederik Bolhuis en zet het lied: Lang zal 
hij leven in.  
 

2. Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Henk Nooijens geeft aan wel bij de vorige vergadering aanwezig geweest te zijn. 
Maar omdat hij te laat was, heeft hij de presentielijst niet getekend. 

  Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.  
 

3. Bestuursmededelingen en ontwikkelingen. 
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 Waardevolle contacten 
 Joost concludeert dat Concordant het afgelopen jaar een solide samenwerking is 
ontstaan met de diverse zorggroepen en het ziekenhuis. Concordant is inmiddels lid 
van diverse gestructureerde overlegstructuren en wordt als volledige 
gesprekspartner gezien.  
Concordant is gesprekpartner van:  

• Tripartite overleg met het ziekenhuis 

• Zanob 

• Diverse huisartsenzorggroepen (apart) 

• Brabantfarma 

• Diverse thuiszorgorganisaties 

• VGZ, recentelijk uitgenodigd voor een ketenoverleg. 
 Afgelopen jaar heeft het bestuur het beleid doorgezet om alle nieuwe collega’s te 
bezoeken.  
 
Door Concordant georganiseerde nascholingen in 2018 
1.  PAOF 
2. Manage uw tijd 
3. Diabetesnascholing 
4. Astma COPD  
 
In 2018 zijn ook een aantal projecten niet doorgezet: 
1. Project Deprescribing i.s.m. Rob van Marum (geriater JBZ). Blijkt toch lastiger te 

zijn om het project te starten waarbij alle partijen willen meewerken. Het staat 
even on hold want we  willen het enthousiasme van de leden mbt het uitrollen 
van de Toekomstbestendige regio nu eerst benutten. Het bestuur zal wel contact 
blijven houden met Rob aangaande dit project 

2. Antibiotica project i.s.m. het JBZ 
Doorgang van project hing af van toekenning subsidie door ZonMw. Helaas is er 
geen subsidie vrijgemaakt voor dit project.  

 
 E-recept 

 Onlangs zijn er testrecepten naar de openbare apothekers gezonden. Er zijn diverse 
apotheken die nog geen testrecept hebben ontvangen. Het streven is nog steeds om 
1 december 2018 live te gaan met de E-recepten van de poli reuma vanuit het JBZ. 
Iedereen die nog geen goed testbericht heeft ontvangen dient zich te melden bij 
Christa of Joost.  
 
Verhuizing kantoor Concordant 
Het pand wordt afgebroken en er wordt een appartementencomplex gerealiseerd.  
Met ingang van 1 april 2019 moet het gebouw leeg zijn. Het bestuur is bezig om 
samen met de huisartsenzorggroep Chronos een andere locatie te vinden. Het 
postadres gaat voorlopig naar Bas Albers als secretaris van het bestuur. 
De huisvestiging van de intervisiegroepen en bijeenkomsten van werkgroepen zal 
voor enige tijd creatief worden opgelost door bij elkaar in de apotheek samen te 
komen.  
Als de leden een geschikte locatie weten, laat het dan aan ons weten. 
 
Rooster van aftreden 
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Het rooster van aftreden is enigszins aangepast om niet tegelijkertijd de voorzitter en 
de vice voorzitter af te laten treden.  
Per 31 december 2018 vervalt de bestuursperiode van Joost van Roosmalen, maar 
hij stelt zich herkiesbaar voor een termijn van 3 jaar als voorzitter. 
Dit voorstel wordt met een applaus aangenomen.  
 
Kascommissie 2019 
Jan Andeweg en Lando Strijbosch willen toe treden tot de kascommissie. 
 
Intervisie 2019 
In 2019 zullen wederom 4 bijeenkomsten georganiseerd worden 
waarvan 1 begeleid door Mathijs Kalmeijer/Rick Boessen. 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.  
 
Er zijn enkele nieuwe leden binnen Concordant die ook graag willen deelnemen aan 
intervisie 2019. Zij zullen aan de al bestaande groepen worden toegevoegd. Christa 
zal een nieuw overzicht opstellen en mailen aan de leden. 
 
Intervisiecoach 
Het bestuur faciliteert de opleiding intervisiecoach. Dit om de expertise binnen onze 
eigen gelederen krijgen en gaan houden. Bij interesse kan dit aangegeven worden 
op het interesse formulier wat aan het secretariaat gestuurd moet worden.  
 
Bossche Samenscholingsdagen in Valencia 
Tijdens deze 2 weekenden in het najaar van 2018 hebben 4 bestuursleden een 
workshop verzorgd. Inmiddels zijn hieruit de “Valencia akkoorden” opgesteld waarin 
de afspraken zijn opgenomen rondom de medicijnoverdracht en samenwerking 
tussen de huisartsen, specialisten en de apothekers. Deze akkoorden worden tijdens 
de eindejaarsbijeenkomst van Chronos gepresenteerd in de Verkadefabriek op  
13 december waar naast alle huisartsen ook alle apothekers uit de regio  
‘s-Hertogenbosch ook zijn uitgenodigd.  
 
Bas zal zorgen voor FTO-materiaal waarin ook het filmpje verwerkt zit. Dit materiaal 
kan elk lid gebruiken om de lokale afspraken met zijn/haar huisartsen te fine tunen. 
Het filmpje blijft intellectueel eigendom van Concordant. Deze mag dus niet zonder 
toestemming van het bestuur vooraf met een andere partij gedeeld worden. 
 
Meeloopdagen 2019 
Naast intervisie biedt Concordant een 2e mogelijkheid aan om onderling met elkaar 
te sparren.  Hiervoor zal Christa een schema opstellen om bij elkaar een  dagdeel in 
de apotheek mee te kijken en van elkaar te leren. Apotheken zijn aan elkaar 
gekoppeld om te gaan “meelopen”. Elke apotheek wordt gekoppeld aan andere 
apotheek binnen Concordant met hetzelfde apotheeksysteem. Het bestuur geeft als 
leidraad voor deze dagen een aantal punten/vragen/stellingen mee die in elk geval 
besproken moeten worden. 
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Het is de bedoeling dat alle onderlinge bezoeken binnen een vooraf te bepalen 
kwartaal afgehandeld zijn. Streven is om binnen 4 tot 6 weken de beide bezoeken in 
te plannen.  
Iedereen dient zelf contact op te nemen met degene waaraan men gekoppeld is. De 
uitkomsten van deze leerpunten dienen ingestuurd te worden aan het secretariaat en 
zullen tijdens de beleidsdag najaar 2019 (geaccrediteerd) uitgewisseld worden. 
Joost geeft aan dat geïnteresseerden zichzelf kunnen melden bij het secretariaat 
zodat het onderlinge schema tussen CGM en Pharmacom apotheken opgesteld kan 
worden.  
 
Farmacogenetica 2019 
In het voorjaar van 2019 zal er een nascholing Farmacogenetica worden 
aangeboden. Er is een gelimiteerde mogelijkheid tot inschrijven (minimaal 14 
personen - maximaal 20 personen). 
Als er dus 28 inschrijvingen zijn kunnen we 2 groepen vormen.  
 

Jubileum Concordant 
In 2020 bestaat Concordant 10 jaar. Het bestuur vindt dit wel een reden voor een 
feestje/symposium.  
Joost vraagt of er leden zijn die zich de komende 1,5 jaar willen inzetten om dit 
jubileum te organiseren. Men kan zich melden door het interesseformulier aan te 
geven dat men in de feestcommissie wil plaats nemen. 
 
Evaluatie Beleidsdag 
Michiel Verkoulen was zeer enthousiast en positief verrast over het hoge niveau wat 
door de groepen was bereikt.  
 
Roel van Waes zat in de groep “De gemeente als partner”. Hij heeft nog contact 
gehad met de gemeente en heeft hiervoor een (korte) presentatie gemaakt voor de 
ALV. Hoe kunnen we de bezorger een stapje hoger zetten en laten signaleren van 
bijvoorbeeld verwaarlozing en dementie. Wellicht is projectmatige opzet aan de hand 
van de rode vlaggentechniek signaleringstraining een goede keuze. (De presentatie 
wordt toegevoegd aan dit verslag). 
 
Het bestuur besluit om diverse werkgroepen te formeren om de diverse onderwerpen 
nog verder uit te werken. 
 
De leden kunnen aangeven op het interesse formulier bij welke werkgroep men aan 
zou willen schuiven. (Geef aan als je specifiek ervaring of netwerk hebt die van 
belang kan zijn voor een specifieke groep) De intervisiegroepen die nu de thema’s 
hebben uitgewerkt zijn dus niet per definitie de groepen die in de nieuw te vormen 
werkgroepen zitten. 
Het bestuur bepaalt om moverende redenen wie in welke groep zit.  
 
De uitslag van stemming tijdens de beleidsdag was als volgt 
Korte termijn   
Elektronische toediening  
EHealth apps 
Samenwerking in strategische netwerken  
AVG 
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Lange termijn 
Amazon als apotheek         
Samenwerking in strategische netwerken  
De Gemeente als partner    
  
Michiel heeft het advies gegeven niet alleen van deze stemming uit te gaan maar 
ook te bepalen waar men tijd en energie in willen steken. Daarnaast zullen de 
ontwikkelingen van Blockchain en Amazon zeker in de gaten gehouden moeten 
worden. 
Hij adviseert een werkgroep voor deze 6 onderwerpen op te richten. Elk jaar zou er 
dan een presentatie gegeven kunnen worden om de collega’s te informeren over de 
stand van zaken.  
 

 
Rekening moet gehouden worden met: 

a. In elke werkgroep zit één bestuurslid  
b. Het kan zijn dat er uiteindelijk toch geconcludeerd wordt dat we het onderwerp 

Concordantbreed niet gaan oppakken.  
c. Voor een financiële investering dient vooraf toestemming van het bestuur gevraagd 

te worden. De werkgroepen zullen een budget. Ook moet het aantal vergaderuren 
beperkt blijven (binnen het gestelde kader) 

d.   
e. Tijdens de ALV in het voorjaar 2019 worden dan de bevindingen voor de eerste 

keer teruggekoppeld aan de leden.  
 

4. Begroting 2019 
 Op verzoek van de kascommissie ziet de begroting voor 2019 er anders uit. 
 De kosten worden per project, vergadering, nascholing bij elkaar gezet. 

Er wordt voor een werkgroep die een multidisciplinaire nascholing organiseert een 
maximaal bedrag van € 1.000,00 buiten de reguliere werkgroepvergoeding 
gereserveerd.  

 
 Bart geeft uitleg en beantwoordt vragen naar aanleiding van de gepresenteerde 

begroting. Het voorstel om het verlies ten laste van de het Eigen Vermogen te 
brengen wordt door de algemene ledenvergadering aangenomen.  

 
Bart geeft aan dat Concordant per 1 januari 2019 over gaat op automatische incasso voor 

de betaling van de contributie. Uit kostenoverwegingen is besloten om voortaan één 

jaarfactuur à € 3.000,00 exclusief BTW te zenden met daaraan gekoppeld een automatische 

incasso van 12 (maandelijkse) periodes voor een bedrag van € 250,00 exclusief BTW. 

Om de contributie te kunnen incasseren ontvangt iedereen die nu nog niet via een 

automatische incasso betaald, een doorlopende machtiging. Indien er geen automatische 

incasso afgegeven wordt kan er toch gespreid betaald worden. Helaas zijn wij dan 

genoodzaakt om €5 administratiekosten per betaling per apotheek in rekening te brengen. 

 
5. Voortgangrapportage en zaken die spelen:  

Commissie CVRM (Lando) (presentatie is aan dit verslag toegevoegd) 
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Lando geeft aan hoe commissie 1e 2e lijn tot stand gekomen is met 
huisartsenzorggroep Chronos, Beroemd en de internisten met later nog de 
cardiologen.  
 
Geconcludeerd wordt dat wij als apothekers echt gehoord worden en als een 
volwaardige gesprekspartner gezien worden. Streven is dat er vele openbare 
apothekers aanwezig zijn bij de Kick-off NVVC op 15 januari 2019 om 17.30 uur in 
het JBZ waarover binnenkort meer informatie volgt. 
 
Lando wijst de leden op de JBZH-app waarin alle werkafspraken vermeld staan.  
De URL voor een PC voor deze app is: 
www.jeroenboschziekenhuis.nl/publicaties/101043samenwerking-en-werkafspraken 
 

 
 

Commissie (formularium) Astma COPD 
2018 heeft voor de werkgroep bijna geheel in het teken gestaan van de nascholing 
die in juni is georganiseerd. Inmiddels heeft er een evaluatie plaatsgevonden met de 
diverse zorggroepen en Boehringer Ingelheim. Daarbij werd geconcludeerd dat het 
een echt succes was. Besproken is hoe we nu verder willen gaan. In 2019 met het 
formularium echt aan de slag. Samen met Regien Kievits (kaderarts Chronos) en 
Gerrit van Roekel (kaderarts Beroemd) stellen de apothekers een format op die een 
heel FTO vult met de implementatie van het formularium. In 2019 gaat deze pilot 
draaien. In 2020 willen we dit gaan uitrollen over de hele regio.  
In 2020 willen we de nascholing herhalen. 
Als men wil meedraaien met de pilot in 2019 kan dit aangegeven worden op het 
interesseformulier. Het is dan van belang dat het FTO in het najaar ingepland wordt 
omdat het format anders nog niet (helemaal) gereed is. 

 
De protocollen zullen in 2019 een update krijgen. Er zal ook bekeken worden of we 
niet verder kunnen gaan met de landelijke protocollen. 
 
Diederik en Joost hebben onlangs met Beroemd een gesprek gehad met Janneke 
Manders (VGZ) om te bespreken dat het formularium van Concordant in het rijtje van 
de 3 goedgekeurde formularia (net als het Maastrichtse formularium) van VGZ 
opgenomen wordt. 

http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/publicaties/101043samenwerking-en-werkafspraken
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Regien Kievits en Marielle Broeders (longarts JBZ) hebben een dergelijk gesprek 
met VGZ gehad.  
 
De commissie is ook in overleg met het JBZ om het formularium op te laten nemen 
in het EVS. 
 
Voorzetkamers 
In het formularium zullen de voorzetkamers worden opgenomen. Leden die bij de 
nascholing geweest zijn, hebben daar al gehoord dat er toch wel verschil kan zijn in 
voorzetkamers en dat je ze waarschijnlijk niet een op een om kan zetten.  

 
In het voorjaar 2019 wordt de Spiriva Respimat vernieuwd waarbij het van belang is 
dat de patiënten een goede instructie krijgen. De commissie coördineert dit conform 
afspraak met Boehringer Ingelheim. 

 
Achterwacht 2019 
Iedereen die geïnteresseerd is om op de wachtlijst van de achterwacht geplaatst te 
worden kan dit aangeven op het interesseformulier. Het is gewenst om een 
richtlijn/protocol op te stellen voor de apothekers die deelnemen aan de achterwacht.  
 
Commissie Scholing  
PAOF 
Tijdens het jaarlijks overleg met de ZANOB over de PAOF is gebleken dat Walter 
Hermens geen terugkoppeling ontvangt van PE-online. De evaluatie van de 
apothekers worden door Walter opgevraagd bij PE-online. Als de evaluaties niet door 
KNMP worden doorgestuurd zal Walter een eigen enquêteformulier opstellen.  
 
Het is niet mogelijk voor de meewerkende specialisten om ruimschoots 
voorafgaande aan de geplande PAOF de onderwerpen vast te stellen.  
Het appél naar de sprekers toe is steeds om de PAOF meer interactief te maken.  
 
Na de laatste PAOF over COPD, georganiseerd door BrabantFarma, is door 
Concordant apothekers enigszins negatief gereageerd. Ondanks het feit dat er 
duidelijk gecommuniceerd was dat het niet mocht gaan over het formularium (omdat 
JBZ en Bernhoven geen eenduidig formularium gebruiken) is er bij enkele 
apothekers verwarring ontstaan door de presentatie. Deze kwam namelijk niet 
overeen met de nascholing die Concordant in september 2019 voor haar leden 
georganiseerd had in samenwerking met de longartsen van het JBZ, kaderartsen 
Chronos en Beroemd, waarin het afgesproken formularium behandeld werd. 
 
De commissie scholing concludeert dat de aangedragen onderwerpen/titels van de 
bijeenkomsten die door BrabantFarma c.q. Concordant worden verzorgd, vooraf 
goedgekeurd moet worden. De commissie zal hierbij letten op algemeenheid, zodat 
de nascholing geschikt is voor Concordant én BrabantFarma apothekers.  
In principe zullen de apothekerszorggroep altijd onderwerpen uit de 4 werkgroepen 
aanbieden: CVRM, Diabetes, Astma/COPD en Ouderen. 
 
Stipco 
Voor de PAOF worden geen Stipcopunten toegekend. Dit type scholing is niet 
zozeer gericht op informatie uitwisselen maar meer op competenties opdoen.  
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Voorwaarden is nl. hiervoor dat er bijeenkomsten georganiseerd worden van 
tenminste 3 uur en dat halen we meestal niet. Er mogen ook maar maximaal 20 
personen aanwezig zijn.  

  
 De kosten voor de 6 geaccrediteerde nascholingsavonden PAOF blijven ook voor 
2019 weer gelijk. 

 
Vanuit de ledenvergadering wordt gevraagd of er aandacht besteed kan worden aan 
“het verouderingsproces” 
 
 
Commissie Externe Contacten en PR  
De commissie vraagt om nieuwe aanwas. Indien iemand geïnteresseerd is om aan 
te schuiven bij de commissie PR en Externe Contacten en mee te gaan met de 
gesprekken naar de specialisten, kan dit aangegeven worden op het interesse 
formulier.  
 
Reactie op verzoek agendapunten vanuit het werkveld.  
De commissie PR vraagt regelmatig om agenda-/knelpunten kenbaar te maken 
voordat er een gesprek met specialisten JBZ ingepland wordt. Helaas komt er op 
deze verzoeken maar weinig respons.  Hierdoor zijn er regelmatig weinig 
agendapunten vanuit het veld om te bespreken. 
De commissie vermoed dat de lage respons mede wordt veroorzaakt doordat er pas 
naar knelpunten gevraagd wordt kort voorafgaand aan een gesprek met een 
specialist. Knelpunten die ooit hebben gespeeld lijken op dat moment wellicht niet 
meer zo relevant of zijn niet meer helder voor de geest te halen. 
In een poging om meer input te krijgen voor de gesprekken met specialisten, wil de 
commissie medewerking vragen voor een andere werkwijze rondom de 
inventarisering van knelpunten. Deze werkwijze houdt in dat de leden een knelpunt 
direct doorgeven nadat deze is opgetreden. 
Voordeel van deze werkwijze is, dat op het moment van melding het knelpunt nog 
helder voor de geest staat. Daarnaast kan er direct actie worden ondernomen indien 
de aard van het knelpunt dit vergt.  
 
Als de leden problemen hebben met de recepten (iets doorgestreept of gekke 
stopregel) waarbij de leden twijfelen, kunnen zij deze recepten per Siilo doorsturen 
aan het secretariaat of rechtstreeks aan Audrey Blenke van de ZANOB (niet op de 
groepsapp) zodat er contact opgenomen kan worden met de ziekenhuisapothekers 
over het juist doorsturen van recepten. 
Er zijn voorbeelden nodig om e.e.a. te verduidelijken.  
 

 
6. Rondvraag 

Opleiding Apothekersassistentes 
Ilse Brouwers (Concordant) en Anke Vos-Loeffen (BrabantFarma) zijn de 
contactpersonen voor de opleiding AA door het KW1C. 
Zij zullen nu ook contact opnemen met de opleidingen in Nijmegen en in Eindhoven. 
Indien apothekers problemen hebben met het plaatsen van stagiaires kan men zich 
wenden tot Ilse en Anke.  
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De KNMP is druk bezig met een inventarisatie voor een landelijk scholing voor AA. 
Men zou graag zien dat de opleiding naar een hoger niveau getild wordt en de 
aantallen worden daarin ook meegenomen.  
Ilse en Henk hebben een enquête ontvangen over het beroepscompetentie profiel 
van de assistente. 
 
Harriette Poels geeft aan dat er binnen ZANOB regelmatig een tekort aan 
assistentes is. ZANOB vraagt of het idee om de assistentes regionaal intern op te 
leiden ook binnen de openbare apotheken een wens is. Het voordeel hiervan is dat 
de cursisten “aan de voordeur” al geselecteerd kunnen worden. 
Diederik neemt dit mee naar de KNMP en Christa zet dit punt op de agenda van de 
bestuursvergadering.  
 
 
De voorzitter Joost dankt alle aanwezigen voor hun komst en het verzette werk en 
sluit de vergadering. 

 


