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Verslag Beleidsdag Concordant 13 oktober 2020  
 
Digitaal aanwezig: 
Bestuur:  
Joost van Roosmalen (voorzitter) Bart Hinskens, Marjolein Menheere, Bas Albers en Diederik Bolhuis 
Leden:  
Evelien van Acker, Linda Bakker, Thijs Balk, Maartje Brouwers, Bas van Dongen, Rolph Grasmeijer, 
Mieke Hachmang, Esther Kuipers, Christien Kuit, Mariska van Laarhoven, Laura v.d. Linden, Arjan 
Lamfers, Femke Mandemaker, Henk Nooijens, Rob Pijnenburg, Marten Waalkens, Karel Weijkamp, 
Nina Winters.  
Notulen: 
Christa Korsten 
 

1. Opening  
Joost heet alle aanwezigen van harte welkom bij deze digitale Beleidsdag. Het bestuur is erg 
benieuwd hoe het iedereen vergaat personeel / testbeleid / desinfectie / beschermingsmiddelen / 
medicatieoverdracht /afstemming artsen/ digitale zaken etc. ) en op welke manier Concordant kan 
bijdragen aan het goed functioneren van de farmaceutische zorg in de regio.  
Tijdens deze sessie wil het bestuur graag behoeften peilen en ervaringen delen . 
 

2. Bestuursmededelingen: 
Afvalinzameling De Week van het water 
In samenwerking met diverse waterschappen en de Gemeente ’s-Hertogenbosch wordt er een 
project gestart om aandacht te vragen aan de patiënt om oude medicatie retour te doen aan de 
apotheek en niet weg te gooien in riool of kliko. Dit bewustwordingsproject valt samen met de 
KNMP ingestelde  “de week van ons water”. Alle Concordant apotheken ontvangen  posters om in de 
apotheek te hangen. Deze hangen ook bij de huisartsen en in het ziekenhuis. Ook komt er 
Narrowcasting beschikbaar. 
Als onderdeel van dit project wordt bekeken of er in samenwerking met gemeentes papieren zakjes 
kunnen worden bedrukt met de tekst :  
 “Lever uw oude medicijn in bij de apotheek”. Deze zakjes zouden gebruikt kunnen worden door de 
apotheken bij uitgifte medicatie en kan bijdrage aan de bewustwording van patiënten om 
overgebleven medicatie in het papieren zakje retour apotheek te brengen. Ten tijde van de 
Beleidsdag was hier nog geen definitieve reactie vanuit de gemeenten, dit wordt vervolgd. 
 
Gewijzigde Inhalatie instructie 
- In Coronatijd geven apothekers geen instructies in de spreekkamers 
- Instructie wordt per e-mail toegezonden aan patiënt, met verwijzing naar de inhalatie 

instructiefilmpjes op internet. Twee weken na verzending van de e-mail wordt er telefonisch 
contact gezocht met de patiënt of nadere vragen c.q. instructie door te spreken.  
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Hierdoor kunnen we toch de inhalatie instructie veilig en verantwoord voor de patiënten verzorgen.  
 
Samenwerking Jeroen Boschziekenhuis.  
Er heeft een evaluatiegesprek medicatieoverdracht na ontslag plaatsgevonden. Vanuit de KNMP zijn 
hiervoor richtlijnen in ontwikkeling en landelijk is bezig met het ontwikkelen van bouwstenen. 
Tot die tijd bekijken we hoe we de huidige procedure kunnen verbeteren.  
Het Jeroen Boschziekenhuis wil graag van de leden horen welke knelpunten men ervaart als een 
ontslagen patiënt zich bij de lokale apotheek meldt, wat gaat er goed, wat kan er verbeterd worden.  
Naar aanleiding van de input wordt bekeken hoe het JBZ en Concordant dit gezamenlijk kunnen 
oppakken.  
Punten die genoemd worden door de leden: 
- De arts die onderaan het recept staat, is vaak niet degene die het ontslagrecept heeft 

geaccordeerd.  
- Stoprecepten komen niet altijd goed door, niet gestopt in de status 
- Ontslagbrief wel naar huisarts, niet naar apotheek  
- Baxter patiënten worden beleverd door de JBA. Kan er een ZZ regel meelopen in de herhaalservice 

dat JBA direct ziet dat het om Baxtermedicatie gaat en dat zij het niet moeten afleveren. 
- Opnamelijst is niet compleet 
- AMO na ontslag is niet compleet 
- Contra indicaties en intoleranties komen niet door/worden door specialisten niet binnengehaald 
- Stuur geen patiënten met medicijnen uit nazending door naar lokale apotheek maar overleg zelf 

voor een alternatief met specialist. (Vaak op vrijdagmiddag, bijvoorbeeld Fraxiparine) 
- AMO’s worden meegegeven aan patiënt: gebeurt regelmatig, maar blijkt best gevaarlijk omdat bijv. 

een onbekwame patiënt pas na een half jaar met desbetreffende AMO naar de apotheek kwam. 
- NOOIT zonder overleg met de bronapotheek een ontslagrecept faxen op vrijdag 16.30 uur. Dat 

gebeurt nog veel te vaak 
 
Kan iedereen via Zorgmail de AMO’s ontvangen? (Digitaal via LSP is nog niet mogelijk.) 
De meeste apotheken kunnen via Zorgmail de AMO’s ontvangen.  
Vanuit de leden wordt geopperd om geen mail te gebruiken maar faxen: is push bericht, mail is pull 
bericht 
 
De vragen zullen ook nog per email onder de leden verspreid worden.  
 

3. Rondvraag 
Alle leden krijgen een paar minuten de tijd om aan te geven hoe het gaat, waar men tegen aan loopt 
en welke hulp men graag zou willen ontvangen. 
 
Een inventarisatie van punten: 
1. Patiënten vinden het vervelend dat ze buiten moeten wachten nu het wat kouder wordt.  
2. Wie vraagt de zorgbonus aan 

Aan de ene kant hebben ze allemaal hard gewerkt, maar er wordt getwijfeld of er uitzonderlijke 
prestaties geleverd zijn. De zorgbonus is bedoeld voor alle werknemers in de zorg die op die lijst 
staan. Het is niet de vraag of bepaalde werknemers meer of minder in aanmerking komen voor 
de bonus.  
 
De grote ketens vragen zorgbonussen aan voor het personeel.  



3 

 

Vooral in het begin is er veel gevraagd van de assistentes (veel stress in apotheek, sociale 
kontakten tot een minimum beperken). Er is aan assistentes gevraagd om argumenten voor de 
zorgbonus aan te leveren. 
 
Schoonmaakbedrijven vragen of apothekers hun personeel willen includeren in de aanvraag voor 
de zorgbonus. Het is redelijk gemakkelijk om de zorgbonus aan te vragen, ook voor de 
schoonmakers en de bezorgers. Stagiaires komen niet in aanmerking. Er moet een arbeidsrelatie 
zijn.  
Adje Giessen heeft aangegeven dat de KNMP erg hard heeft gestreden om de apotheken met hun 
personeel op de lijst te krijgen. Het zou erg jammer zijn dat er door weerstand c.q. argumenten 
van apothekers de bonus niet aangevraagd zou worden.  
 

3. Men maakt zich zorgen over het contracteerbeleid van de zorgverzekeraars.  
Het bestuur deelt deze zorg. We kunnen hierover geen regionale groepsafspraak over maken. 
Hiervoor is het in stand houden van de relaties ook van groot belang. 
 

4. Gebruik van mondkapjes/gezichtsbescherming? Wie gebruikt wat.  
Het advies van de KNMP is om alle personeelsleden mondkapjes te laten draaien, maar vanwege 
de slechte(re) verstaanbaarheid, is men niet voornemens dit advies over te nemen. Assistentes 
klagen over hoofdpijn na een hele tijd dragen van een mondkapje. 
Antwoorden van leden:  
- werken met gezichtskappen via Service Apotheek, niet met mondkapjes,  
- Persoonlijk vind ik ze niet fijn maar gebruik ze wel  
- Mondkapjes: wij passen ons aan, aan de huisartsen. Voor de balie mondkapje.  

Achter de schermen op de balie niet: zo veel mogelijk 1,5 meter afstand 
- Als je schermen hebt, zouden mondkapjes niet nodig zijn. 
- Poster KNMP opgehangen bij de ingang: “Mondkapje gewenst” 
- in de stad komen ook veel patiënten binnen met een mondkapje 
 

5. Hoe worden medicatiebeoordelingen uitgevoerd in deze tijd? 
- Sommige leden komen gewoonweg niet toe aan medicatiebeoordelingen  
- Medicatiebeoordeling: anamnese via vragenlijst per post. Afspraak met huisarts in de praktijk 

of via brief met aanbevelingen. 
- Telefonisch en Calculus VIP. Gaat op zich prima, maar men komt er amper aan toe.  
- Met de huisarts met teams, niet met patiënten 

 
6. Wie maakt voor reviews actief gebruik van VIP calculus?  

Henk, Rolph, Christien, Maartje, Mieke, Evelien (zit in een pilot om NControl gekoppeld te krijgen 
aan VIP). 
Marjolein gaat hen binnenkort benaderen i.v.m. een project met Chronos. 
 

7. Hoe verlopen FTO’s? 
Leden maken zich zorgen omdat er sinds begin Corona geen FTO’s meer zijn geweest.  
FTO via teams gedaan en dat ging redelijk tot goed maar is erg onpersoonlijk. Ook minder 
interactie.  
 

8. Hoe gaat men om met ziekmeldingen (al dan niet met klachten laten werken met mondkapjes?) 
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9. Zijn er al Coronazorgcentra opgestart in deze regio? 

 
10. Hoe gaat men om met de Coronamelder-app 

Als deze app aanstaat tijdens ons werk, zullen we regelmatig de melding krijgen door alle 
patiënten die in de apotheek geweest zijn. 
 

11. Hoe houden we het relatiebeheer in stand de komende periode? 
Hoe houden we met elkaar goed contact en blijven we regionaal verbonden. 
Is er behoefte aan een maandelijkse korte sessie om vragen c.q. problemen te bespreken. Kunnen 
we onze ervaringen c.q. behoeften meer delen. 
Alles gaat op afstand en dat heeft toch beperkingen 
Het bestuur vraagt om ideeën (die bijv. door andere kanalen zoals partners of bedrijfstakken 
gebruikt worden) of in goed contact te blijven met onze relaties. We kunnen elkaar wellicht met 
tips helpen. 
 

12. Is er iemand die tegen problemen aanloopt bij de digitale toedienlijsten?  
Heeft iedereen een Importaccount van Medimo met bijbehorende inlogcodes? 

 Graag z.s.m. contact opnemen met Diederik bij problemen of het nog onbekend zijn met het 
importaccount. 

 
Joost complimenteert de leden dat ze best positief zijn na een bizarre periode van 7 maanden om de 
apotheken draaiende te houden.   
  
Het bestuur kan niet direct op alle vragen en opmerkingen reageren maar probeert hiermee aan de 
slag te gaan. Als er nog verdere vragen ontstaan kunnen deze altijd via Christa of via Siilo gesteld 
worden aan het bestuur.  
 
Joost bedankt alle aanwezigen voor het aanwezig zijn bij deze digitale ALV en sluit de vergadering. 
 
 

 
 


