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 NIEUWSBRIEF CAZO – NOVEMBER 2015 
 
 

 Kandidaat – Deelnemers, instemming van CaZo-deelnemers 
Onderstaande apotheken hebben zich aangemeld als kandidaat-deelnemer CaZo. 

- Waalre-Dorp, H. Alberda/K. Scheffers 
- Mediq-Deurne, E. Ritchi 
- Schelde-Deurne, M.L. in ’t Groen 
- Benu De Bolzen, S. Wijffels 
- Dienstapotheek Peelland, A. Horsten 

Wij gaan ervan uit dat u positief kunt instemmen met deze deelnemers. Indien u toch uw bezwaren 
heeft horen wij dit graag vóór 23 november 2015. Als er op deze datum geen bezwaren zijn 
ingediend gaan we uit van instemming met dit deelnemerschap. 

 Deelnemersbijeenkomst donderdag 21 januari 11.00-13.00 incl lunch 
De volgende deelnemersbijeenkomst staat gepland voor donderdag 21 januari. Een definitieve 

uitnodiging volgt maar noteer deze datum alvast in uw agenda.  

 CZ doet mee met Slimmer met Zorg 
CZ is toegetreden tot Slimmer met Zorg.  Dit betekent dat  ook CZ de reviews gaat vergoeden op de 

SMZ manier. Goed tarief en niet ten laste van het eigen risico van de patiënt.  Dit is op 23 juli al aan u 

gecommuniceerd. Op dat moment was het alleen voor PoZoB. Inmiddels heeft ook DOH met CZ hier 

een overeenstemming in gekregen.   Als het goed is krijgt u nu ook uitnodigingen voor CZ patiënten 

via Care2U van DOH en PoZoB praktijken.  

 Perfect Samen – samenwerking CaZo – PoZoB 
Er was al een nauwe samenwerking van CaZo met DOH die zich uitte in een deelname in de 

adviesraad en regelmatig overleg tussen CaZo-bestuur en DOH.  Inmiddels is de samenwerking met 

PoZoB ook aangehaald en verder geïntensiveerd.  Het PoZoB bestuur heeft uitgesproken blij te zijn 

met een apothekers-club in de regio en daar meer nog mee te willen gaan samenwerken en samen 

op te trekken.  De samenwerking heeft de werknaam Perfect Samen gekregen.  Meer info volgt later. 

 Werkgroep farmacie 
Met name vanuit DOH is de vraag gekomen of we mee willen denken hoe we programma’s als 

therapeutische substitutie en formularia kunnen laten slagen.  CaZo ziet hier voor de apothekers een 

belangrijke rol weggelegd binnen het FTO.  Er wordt op dit moment een werkgroep farmacie 

opgericht om te kijken of we deze FTO programma’s kunnen standaardiseren en apothekers kunnen 

ondersteunen in het vervullen van een kartrekkende en/of ondersteunende rol om de FTO’s te 

kunnen gebruiken als ondersteuning bij de uitvoering van de gezamenlijke zorgprogramma’s. Hier 

kunnen tevens de cijfers van Pharmo/StiZon, die CaZo leden kunnen gebruiken, een rol in spelen.  

Marjo Toemen zal vanuit het bestuur in deze werkgroep plaatsnemen.  In het kader hiervan is er al 

een kant en klare FTO presentatie over het formularium Astma/COPD. 
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 Formularium Astma/COPD in FTO bespreken  
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 hieraan mee te werken, mede om de 

implementatie te kunnen laten slagen.  

Er zijn enkele vragen gekomen omtrent de invulling van dit formularium, aangezien er nu inmiddels 

ook generieke varianten van devices die in het formularium staan op de markt zijn. Het formularium 

is een richtlijn die in gezamenlijkheid is opgesteld met kaderartsen, apotheker en longartsen uit de 

regio. Net als de NHG-standaard geldt dit als richtlijn. Lokaal staat het vrij om afspraken te maken 

met huisartsen over welk van de devices de lokale eerste keus is.  Het is echter wel handig om het 

formularium als leidraad te hanteren, aangezien ook vanuit het ziekenhuis rekening wordt gehouden 

met dat we in de eerstelijn dit formularium hanteren. De keuzes in het formularium zijn onderbouwd 

en worden gedragen door eerste en tweede lijn.  

 BOMM-studie van start 
Alle CaZo-apotheken die in de buurt van een DOH gezondheidscentrum zitten, zijn inmiddels 

uitgenodigd om mee te doen met de BOMM-studie. Dit is een onderzoek (in samenwerking met 

DOH, Philips Research en de Universiteit Nijmegen) naar therapietrouwverbetering door begeleiding 

op maat door de apotheek. Bij de eerste uitgifte worden patiënten uitgenodigd voor het invullen van 

de vragenlijst. Uit deze vragenlijst komt een therapietrouwprofiel. Bij de tweede uitgifte wordt in de 

interventieapotheken een gesprek gevoerd met de patiënt, als het profiel hier aanleiding voor geeft. 

Medewerkers van de interventieapotheek hebben een training gehad om deze gesprekken te kunnen 

voeren. Ook verbetering van de communicatie binnen de ketenzorg, is een van de doelstellingen. Via 

het KIS Care2U kunnen de uitkomsten van het gesprek gecommuniceerd worden met de POH in de 

huisartsenpraktijk. Als apothekers hebben we hier de kans gekregen om te laten zien welke 

toegevoegde waarde we hebben in de zorgketen. 

Alle deelnemende apotheken zijn in september/oktober bezocht door het projectteam, en hebben 

de materialen ontvangen. Er zijn 8 apotheken in de controlegroep, en 7 in de interventie. We 

verwachten een inclusie van 6-8 patiënten per maand per apotheek om de studie volgens planning te 

kunnen afronden. Er zijn nu 115 deelnemers geregistreerd, waarvan 49 de vragenlijst heeft ingevuld. 

 

 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. 

http://www.zorggroepcazo.nl/cazo/formularium.php
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