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NIEUWSBRIEF CAZO – MEI 2014 

 
Bestuurssamenstelling  
Jan Hooijen is afgetreden als bestuurslid. Zijn plaats in het bestuur is overgenomen door  Marjo 
Toemen. 
Verder bestaat het bestuur uit: 
Richard Dekkers – voorzitter 
Jeanine Simons – penningmeester 
Jacqueline Bonenkamp – secretaris 
Marc van Asten 
 
Deelnemers 
Met toetreding van C. Verkroost – Apotheek Valkenswaard is het totaal aantal deelnemers nu 52.  
 
Informatiebijeenkomst alle apothekers regio ZO-Brabant 14 mei 2014 
Aan de hand van een presentatie (zie bijlage) zijn de volgende punten besproken.  

1. CaZo <-> AKZO 
2. Slimmer met Zorg (SmZ) 
3. Reviews 
4. Formularia 
5. Regionaal protocol receptoverdracht 

 
Er was een levendig discussie over bovengenoemde punten. Bijzonderheden: 
Therapeutische substitutie 

- Voor veel huisartsen (met name binnen de PoZoB-groep) is de implementatie van SmZ en het 
preferentiebeleid nog steeds lastig. Ook het initiatief om over dit onderwerp werkafspraken 
te maken in het FTO moet meestal vanuit apotheker komen. 

- Spiegelinformatie van de zorgverzekeraar komt te laat en is ook nog slecht bruikbaar. CaZo 
gaat in onderhandeling met Pharmo over te leveren spiegelinformatie en start daarna een 
pilot. 

- Vanwege de vertraagde start van SmZ zijn de targets eind 2013 niet gehaald. CaZo streeft 
naar een grotere rol voor apothekers binnen SmZ. Niet aan de zijlijn, maar samen met de 
initiatiefnummers aan tafel en meer betrokkenheid bij de beleidsbesluiten. 

 
Reviews 
Er is onduidelijkheid over de declaratie bij CZ en hoe de aantallen zich verhouden tot de regulier 
gecontracteerde reviews: tellen ze hiervoor mee of komen ze er boven op? CaZo gaat dit oppakken 
en houdt deelnemers op de hoogte van de resultaten. 
 
Formularia 
Iedereen in het adherentiegebied van PoZob moet de begin mei verstuurde mail met de 2 
substitutie-formularia, ontvangen hebben. Deze mail is vrijdag 16 mei nogmaals verstuurd. Let op: er 
zaten 5 ! bijlages bij dit bericht. Mocht u dit niet ontvangen hebben, geeft u dit dan aan ons door. 
Dan corrigeren wij onze zorggroep-adherentielijst.  
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Kandidaat-deelnemer 
Maarten-Pieter v.d. Sar (Apotheek Keyzer) meldt zich als kandidaat-deelnemer CaZo. 
 
Belangstelling voor CaZo-werkzaamheden? 
Wij proberen een lijst samen te stellen van (met name jonge) apothekers, die belangstelling hebben 
om een rol te spelen bij regionale werkgroepen. Het gaat dan om multidisciplinair overleg over 
formularia, therapietrouw, patiëntbegeleiding, "best practice"-implementatie lokale ketenzorg ed. 
De werklast, die hiermee gemoeid is, is beperkt. 
 
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 
  
Data 2014 CaZo-café ( eventueel voorafgegaan door vergadering en/of informatiebijeenkomst) 
U kunt onderstaande datum  alvast in uw agenda noteren. Meer gedetailleerde informatie 
betreffende de invulling van deze avond volgt te zijner tijd. Locatie: Hoog & Droog, WC Coevering 
32A, 5665 GA Geldrop. Aanvang: 18.30 uur 
5 november 2014 

 
 
Contact met CaZo: bestuur@zorggroepcazo.nl.  Klik hier om op de website van CaZo te komen. 
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