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NIEUWSBRIEF CAZO – MAART 2014 
 
 
Bestuursvacature  
In het bestuur is een vacature ontstaan, omdat Jan Hooijen heeft aangegeven zijn zetel beschikbaar 
te stellen. Het bestuur stelt aan jullie Marjo Toemen als kandidaat voor:  
 

Marjo Toemen (42) is op dit moment werkzaam bij Mediq apotheek Thung en is de afgelopen 
10 jaar naast haar werk als apotheker in verschillende Mediq apotheken jarenlang trainer 
geweest voor diverse cursussen bij Mediq.  Inmiddels is ze sinds september 2013  werkzaam in 
Eindhoven. Marjo is een gedreven apotheker en heeft een kritische blik en we denken dat zij 
met die eigenschappen een prima versterking is in ons bestuur. 
 

Wij horen graag of u er mee in kunt stemmen om Marjo te benoemen als nieuw bestuurslid. Ofwel 
dat u een andere kandidaat weet, die u voor wilt dragen. Reacties kunt u sturen naar: 
bestuur@zorggroepcazo.nl 
Als vóór 28 maart 2014 geen reactie van u is vernomen, beoordelen we dat als instemming met onze 
voordracht. 
 
 
 
 
Correct invoeren voorschrijver per middel 
Slimmer met zorg loopt gestaag, maar we halen de aantallen van de substitutie nog niet. De vraag is 
of jullie hier nogmaals naar willen kijken en de artsen zo nodig hier op aan willen spreken. 
Om bij SMZ aan de aantallen te komen, is het belangrijk dat  er correcte voorschrijvers worden 
ingevuld, zodat er geen vervuiling komt van herhaalreceptuur die van specialisten is.  
Als je herhaalservice standaard op de huisarts invoert, terwijl die de medicatie niet aanpast en 
eigenlijk van de specialist is, gaan we de mist in. 
Let er ook op dat je met name bij baxters en bij de herhaalservice op dat je op de juiste arts de 
micardissen en crestors declareert. Je kan dit per middel aangeven in de meeste AIS-en. 
 
 
  



2/2 
 

 
 

 

 

 

Medicatiebeoordelingen in 2014 

Buiten de regulier gecontracteerde medicatiebeoordelingen, is er in de regio al ervaring met 

medicatie beoordelingen binnen de ketenzorg via deelname aan de pilot Diabetesdialoog van PoZoB. 

Daarbij kwam de vergoeding van de Zorggroep en niet van de verzekeraar. Deze pilot is in april 2013 

beëindigd. 

 
Dit jaar gaat, in het kader van Slimmer met Zorg, opnieuw een initiatief van start om, gecontracteerd 
door DOH en PoZoB, medicatiebeoordelingen uit te voeren binnen de ketenzorg DBC’s. 
Alhoewel ook geprobeerd is om met CZ hierover afspraken te maken, is dit voorlopig alleen nog 
gelukt voor VGZ. 
 
Voor PoZoB is een eerste groep van start gegaan, bestaande uit die apotheken die ook aan de 
Diabetesdialoog hebben meegewerkt. De contracteringsronde hiervoor is gebeurd in juni 2013. 
Alleen waren toen nog niet de review-tarieven uitonderhandeld. 
Bij DOH gaat het om alle apotheken die ook al voor de substitutie-module van Slimmer met Zorg 
waren benaderd. Contractering moet nog gebeuren. 
De patiëntselectie gebeurt door de praktijkondersteuners en de vastlegging en rapportage  gaat via 

het KIS (Ketenzorg Informatie Systeem) van de betreffende zorggroep. 

 

Patiënten kunnen komen uit de verschillende DBC’s: Diabetes, CVRM, astma/COPD en Kwetsbare 

ouderen. Het is wel  zaak om in overleg die patiënten te kiezen, die niet ook al binnen de reguliere 

contractering geselecteerd zijn. Anders bestaat het gevaar van dubbele declaratie en daar zijn de 

zorgverzekeraars panisch voor. 

 

Dat betekent dat tot nu toe bij de 2 overige zorggroepen Elan en SGE geen apothekerstarief is 

gecontracteerd binnen de DBC’s.  Zodat eventuele medewerking aan review-verzoeken van artsen uit 

deze zorggroepen, alleen gehonoreerd worden als er patiënten gekozen worden waarbij de review  

via de reguliere contractering (Prestatie 4) gehonoreerd wordt. 

 
Data 2014 CaZo-café ( eventueel voorafgegaan door vergadering en/of informatiebijeenkomst) 
U kunt onderstaande data alvast in uw agenda noteren. Meer gedetailleerde informatie betreffende 
de invulling van deze avonden volgt te zijner tijd. Locatie: Hoog & Droog, WC Coevering 32A,  
5665 GA Geldrop. Aanvang: 18.30 uur 
 

14 mei 2014 & 5 november 2014 

 


