NIEUWSBRIEF CAZO – NOVEMBER 2014
 Informatiebijeenkomst met geaccrediteerde nascholing NOAC’s
Op 5 november jl heeft CaZo weer een informatiebijeenkomst georganiseerd voor alle apothekers uit
de regio. Er waren 20 apotheken vertegenwoordigd. Die avond is door Boehringer-Ingelheim ook een
geaccrediteerde nascholing NOAC’s verzorgd.
In de bijlage treft u de Regionale Transmurale Afspraken aan.
Let op: Deze zijn wel nog in conceptvorm omdat te elfder ure PoZoB en DOH hun instemming
hebben ingetrokken. Waarschijnlijk in verband met een domeinstrijd tussen huisartsen en
cardiologen. Maar rond de rol van de apothekers was er geen discussie, dus die punten kun je gaan
borgen in de eigen praktijk.
Andere punten die aan de orde zijn geweest:
1. Nieuws over de declaratie van reviews bij VGZ en de targets die daarbij gehaald moeten worden
bij uw contractpartner NFZ, Mediq etc.;
2. Betrouwbare, praktische en toepasselijke spiegelinformatie SMZ gecreëerd door CaZo voor de
CaZo-deelnemers;
3. Wat gaat CaZo in 2015 voor u betekenen.

 CaZo in 2015
1. CaZo Deelnemerschap: Tot nu toe hebben we niet alleen onze deelnemers, maar ook alle andere
apothekers in de regio betrokken bij onze activiteiten, communicatie en bijeenkomsten. Vanaf
2015 vindt het bestuur dat de CaZo-deelnemers lang genoeg hier van de lasten hebben
gedragen. Na meer dan 2 jaar hopen wij dat de apothekers die aarzelen nu toch over de brug
komen en deelnemer worden. Het lijkt er nu toch echt op dat politiek en verzekeraars steeds
meer gaan inzetten op ketenzorg. Als je dan vindt dat wij als apothekers daarbij betrokken willen
blijven, kun je niet gratis mee blijven liften op de inspanningen van de meerderheid. Wij beseffen
dat het entreegeld een serieuze hobbel is, maar dit is geen weggegooid geld in die zin, dat we
daardoor onze contributie zo laag mogelijk kunnen blijven houden (€ 100/jaar). Wij hopen dat
onze positie in 2015 zodanig wordt, dat wij kunnen zeggen dat wij alle apothekers in de regio
vertegenwoordigen. In ieder geval alle apothekers die vooruit willen. Dat zou wel eens hard
nodig kunnen zijn als we een keer ergens voor moeten gaan liggen en een beroep doen op een
gesloten front van apothekers . Je blijft zo zwak als je zwakste schakels.
2. Nascholing: CaZo wil in 2015 doorgaan met het verzorgen van geaccrediteerde nascholingen. In
het licht van het bovenstaande zullen deze in 2015 alleen nog worden aangeboden aan CaZodeelnemers.
1/2

3. Deelnemer worden: Daarom hopen wij dat de niet-deelnemers snel het initiatief tot aansluiting
zullen nemen. Dit kunnen zij doen middels een reply op deze nieuwsbrief. Wij sturen u dan alle
benodigde stukken toe.
4. CaZo en Ketenzorg: CaZo wil voor 2015 zijn positie tov de huisartszorggroepen versterken. Dit
moet ons inziens leiden tot meer inspraak bij de implementatie van nieuwe plannen. Daarbij
willen wij de rol van de apotheker binnen het lokale netwerk versterken, waardoor hij beter
coördinerend kan optreden en meer dan nu de regie neemt over alle onderdelen van Farmacie in
de keten. Daarbij hoort dan ook het aansturen van kansrijke interventies met behulp van zijn
eigen spiegelinformatie
5. Ketenzorgcontractering 2015: ook volgend jaar zullen er zowel bij DOH als PoZoB weer
medicatiebeoordelingen mogelijk zijn. Er zijn nu nog heftige discussies met de zorgverzekeraars
over honorering en randvoorwaarden. CaZo spant zich wel in om er voor te zorgen dat vanaf het
begin helder is hoe deze prestaties zich verhouden met de landelijk afgesproken zaken.
6. Zorg in de wijk: In het verlengde van de WMO-transitie naar de gemeenten per 1 januari, willen
wij de positie van apothekers versterken binnen het zorgteam in zijn wijk. Daarbij zal de
wijkverpleegkundige een belangrijker rol gaan spelen als casemanager. Wij hebben dat als CaZo
bij ons op de agenda gezet en contact opgenomen met de thuiszorg over het uitwerken van
samenwerkingsmogelijkheden. Daarbij zit onze rol als leverancier van hulpmiddelen en de
administratieve rompslomp. Denk maar aan de machtigingen voor verbandmiddelen. Wij komen
waarschijnlijk nog voor 1 januari met een oplossing hiervoor, waardoor jullie administratieve
lasten sterk verminderen. Verder zijn natuurlijk alle aspecten van medicatieoverdracht (AMO +
toedienlijst) volop in discussie. Helaas betekent dit voor ons dat we meer zullen moeten gaan
doen dan nu het geval is. Maar CaZo heeft dit onderwerp nu overgenomen en probeert samen
met de andere raakvlakken met de thuiszorg tot sterke en bindende afspraken te komen die
onze positie in de wijk naar de toekomst toe degelijker borgt. Wij rekenen in deze op jullie steun
en medewerking, zodat we niet te kortzichtig met het kind het badwater gaan weggooien.
Contact met CaZo: bestuur@zorggroepcazo.nl. Klik hier om op de website van CaZo te komen.
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