NIEUWSBRIEF CAZO – JULI 2015

 Kandidaat – Deelnemer, instemming van CaZo-deelnemers
Mevrouw L. Sloesen, BENU Apotheek Best heeft zich aangemeld als kandidaat-deelnemer CaZo.
Als wij vóór 9 juli 2015 geen reactie van u als CaZo-deelnemer hebben ontvangen, beoordelen we
dat als instemming met dit deelnemerschap.

 Formularium Astma/COPD in FTO bespreken svp
Op de website van CaZo is het formularium Astma/COPD gezet. Tevens vindt u hier een presentatie
die te gebruiken is bij de implementatie van het formularium in uw FTO-groep.
Het verzoek is aan de apothekers om het onderwerp astma/copd formularium op de FTO agenda te
zetten. De zorggroepen waren op zoek naar kartrekkers van dit project. We hebben bij de
zorggroepen aangegeven dat wij als apothekers dit onderwerp op de FTO’s kunnen bespreken en zo
te laten leven bij de huisartsen. Verzoek aan jullie allen dit toe te passen.

 BOMM-studie van start
Alle CaZo-apotheken die in de buurt van een DOH gezondheidscentrum zitten, hebben een
uitnodiging ontvangen om mee te doen met de BOMM-studie. Dit is een onderzoek (in
samenwerking met Philips Research en de Universiteit Nijmegen) naar therapietrouwverbetering
door begeleiding op maat door de apotheek. Er vinden interventies plaats bij de eerste en tweede
uitgifte. Ook verbetering van de communicatie binnen de ketenzorg, is een van de doelstellingen.
Wij hopen dat veel apotheken gaan meedoen. De werklast is beperkt.

 Volgende deelnemersbijeenkomst
Het is de bedoeling om ná de zomervakantieperiode weer een deelnemerwbijeenkomst te
organiseren. Wij houden u op de hoogte.

 Belangstelling voor CaZo-werkzaamheden?
We hebben al een aantal vrijwilligers, maar meer zijn er altijd welkom.
Mochten er in de toekomst initiatieven komen of verzoeken voor deelname van apothekers, dan
hebben wij een lijst met beschikbare apothekers met hun competenties en affiniteit. Belangstelling
graag doorgeven via: bestuur@zorggroepcazo.nl
Contact met CaZo: bestuur@zorggroepcazo.nl. Klik hier om op de website van CaZo te komen.
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