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NIEUWSBRIEF         december 2020 
 

Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: 
1. Kerstboodschap van onze voorzitter 
2. Rechtstreekse e-mailadressen poli JBZ 
3. Afspraken vanuit PR en Externe contacten 

a. Neurologen 
b. Dermatologen 

4. Informatie vanuit het Tripartite overleg 
5. Controleren en corrigeren Zorgverlenerstabel op privégegevens 
6. EDTR apotheekimport op Ja 
7. MS producten en Urologie injecties 

8. Lief en Leed 
9. Website Concordant 
 

Kerstboodschap van onze voorzitter 
Anderhalvemetersamenleving. Als je mij een jaar geleden had gezegd dat dit het woord van 
2020 zou zijn geworden, had ik je raar aangekeken. En nog steeds vind ik het raar om altijd 
te moeten functioneren met zo’n fysieke afstand.  
2020… Een jaar waarin we hadden moeten schitteren op de Olympische Spelen, eindelijk 
weer eens Europees kampioen hadden moeten worden en tot in de vroege uurtjes moeten 
feesten tijdens het lustrumfeest van Concordant…. Niets van dit alles. Laten we 2020 maar 
snel vergeten en snel naar volgend jaar hoor je veel om je heen.  
Nouja. Ook ik kijk uit naar het moment dat het leven weer iets normaler wordt, maar merk dat 
ik hier inmiddels geen tijdspad meer aan verbind. En stiekem ben ik helemaal niet van 
mening dat dit jaar ons niets geleverd heeft. Tuurlijk, het was anders, maar zeker niet in alle 
opzichten minder. En gebleken is ook maar weer hoe vindingrijk de mensheid is. Geweldig 
om alle locale initiatieven te zijn en de verbroedering te zijn.  
Nogmaals wil ik jullie allen danken voor hoe we hier in de regio onze rol hebben genomen in 
de zorg. Laten we zo vooruitstrevend en samenwerkend blijven. Ook als we straks weer naar 
normaal gaan.  
Ik wens jullie allemaal fijne feestdagen en alvast een heel gelukkig nieuwjaar. Blijf gezond! 
 
Joost 
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Rechtstreekse e-mailadressen poli JBZ 
Afspraak is dat bij dringende c.q. spoed zaken altijd telefonisch contact opgenomen wordt. 
Kan de vraag wachten, dan kan het algemene emailadres van de (poli) van de specialisten 
gebruikt worden. 
De e-mailadressen specialisten JBZ mogen gebruikt worden voor:  

- het aanvragen van (jaar)recepten 
- voor inhoudelijke vragen over medicatie 
- voor het aanvragen van machtigingen 

We verzoeken u om de email uitsluitend hiervoor te gebruiken. Het overzicht van de email 
adressen zal apart gemaild worden en op de website onder het leden-tabblad te vinden zijn. 
 

Afspraken vanuit PR en Externe contacten 
Neurologen 

- In overleg met de neurologen in het JBZ  is de volgende afspraak gemaakt: 
- Bij patiënten die (es)omeprazol in gebruik hebben voor start clopidogrel, wordt PPI 

niet aangepast. 
- Clopidogrel gebruikers met nieuwe indicatie voor PPI, starten met Pantoprazol. Dit 

omdat bewijs voor de interactie nog onzeker is.  
Dermatologen 
1.  Omzetting van een crème naar een zalf of omgekeerd is heel vaak niet mogelijk. Die 

vraag hoeft niet gesteld te worden aan de dermatoloog.  
2.  Bij niet leverbare medicatie altijd even de dermatoloog bellen i.p.v. standaard naar 
iets anders omzetten. Ook omdat het bij elke patiënt weer anders kan zijn.  
Isotretinoine: Het recept mag niet ouder zijn dan 4 weken, het mag geen herhaling zijn. 
Sommige apotheken zijn heel strikt en geven echt maar voor 4 weken mee ook al is het 
recept voor 5 weken omdat de afspraak pas na 5 weken staat. In dit geval zouden apotheken 
echt voor 5 weken moeten leveren.  
Concordant heeft uitvoerig nagedacht over het voorstel om een convenant op te stellen, 
zodat een vrouwelijke isotretinoine gebruiker de verklaring alleen in het ziekenhuis zou 
hoeven ondertekenen, maar is tot de conclusie gekomen dat, mede gezien het feit dat er van 
verschillende andere voorschrijvers receptuur ingeleverd wordt bij de regionale apotheken, 
niet van de huidige werkwijze wordt afgeweken.  
Het verzoek is dan ook om niet meer bij de dermatologen gaat vragen om een ondertekende 
verklaring. Aan de dermatologen zal gevraagd worden of zij willen melden dat de apotheek 
nog een keer om een handtekening/verklaring vraagt.   

 

Vanuit Tripartite overleg 
Sinds 1 oktober 2020 wordt actief de contra indicatie morbide obesitas na bariatrische 
chirurgie ingevoerd. Dit is van belang bij absorptie van geneesmiddelen en zal voortaan om 
de AMO’s vermeld worden. 
 

Controleren en corrigeren Zorgverlenerstabel op privégegevens 

CGM 
De 06 nummers op recepten moeten gezien worden als privé gegevens van de 
voorschrijvers. Het verzoek is om deze niet meer te gebruiken  
Via Christa kan er een script aangevraagd worden voor CGM gebruikers waarmee op 06 
nummers kan worden gescreend. Op deze manier worden potentiële privégegevens uit de 
zorgverlenerstabel verwijderd.  
 

EDTR apotheekimport op Ja 
Voor de mensen die nieuwe afdelingen op Medimo gaan zetten is het erg belangrijk dat de 
afdelingen zelf goed controleren of de apotheekimport ook daadwerkelijk AAN staat bij die 
patiënten. Medimo geeft niet altijd een “importaccount” weer aan alle apothekers, men kan 
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dus de status van de patiënten niet altijd zien. De oude medicatie kan in deze gevallen op de 
EDTR doorlopen. Het is dus heel belangrijk bij nieuwe patiënten het importaccount op JA te 
zetten.  
 
 

MS producten en Urologie injecties 

MS producten en Urologie injecties die nu via unieke leveranciers geleverd worden, zullen in 
de toekomst zoveel mogelijk regionaal gaan lopen.  
De JBA is met de betreffende specialismen in gesprek om de recepten voor deze middelen 
niet meer door te sturen naar de unieke leveranciers, maar voor te schrijven in HiX. Ze zullen 
dan in de regel de eerste uitgifte doen, en als het nodig is de toediening regelen. Als het 
middel geschikt is om zelf toe te dienen, zullen ze zoveel mogelijk de patient zelf instrueren. 
Het kan dan zijn dat de herhaalrecepten ook regionaal aangeboden zullen worden.  
Het gaat om onderstaande middelen:  
 

Urologie   Multiple sclerose  

Gonadoreline (LHRH)-agonisten  Plegridy (Peginterferon beta-1a)  

Gosereline (Zoladex)  Rebif / Avonex (Interferon beta-1a) 

Leupreline (lucrin en eligard)  Betaferon (Interferon beta-1b)  

Triptoreline (pamorelin)  Tecfidera (Dimethylfumaraat)  

LHRH-antagonisten  Copaxone (Glatirameer)  

Degarelix (firmagon)  Aubagio (Teriflunomide)  

Bifosfonaten  Gilenya (Fingolimod) 

Zoledroninezuur (zometa)  Mavenclad (Cladribine)  

Denosumab (Xgeva en Prolia)  Fampyra (Fampridine)  
 

Lief en Leed 
Mutaties leden 
Met ingang van 1 januari 2021 zal Jan Andeweg 
Apotheek Rosmalen en daarmee Concordant 
gaan verlaten. Namens alle leden nogmaals zeer 
veel dank voor alle gedane werk voor 
Concordant! 
 
Dit najaar zijn Gert-Jan te Boveldt, Lisa Shao 
Pan, Lobke Postma en Jantine van Woudenberg 
aangesteld als apotheker bij de apotheken 
Rosmalen, Berlicum, Empel en Van Amerongen.  
 
Linda Bakker is als 2e apotheker sinds dit najaar 
werkzaam voor de apotheken Rompertsebaan en 
apotheek Den Bosch Oost. 
 
 
Met ingang van 1 januari 2021 zal Yasamin Lafity niet meer werkzaam zijn bij apotheek 
Gestel. Op het moment van opmaak van deze nieuwsbrief is nog niet bekend wie haar 
opvolger wordt in Sint Michielsgestel. We wensen Yasamin veel succes bij haar nieuwe 
werkplek. 

 

Website Concordant 
Het wachtwoord voor de besloten ledensite is cncrd@nt 
 

 

 


