Notulen vergadering CAVRZ dd. 11 mei 2015 om 9.00 uur in Urbana te Zwolle
1. Opening
Rob opent 9.45 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststellen notulen vorige vergadering dd. 16 februari 2015
Geen vragen e/o opmerkingen; de notulen worden hiermee vastgesteld, met dank aan de
notulist.
3. LSP/ project VZVZ
Het VZVZ project, (40%-opt-in) is behaald en de 1e helft van de subsidie is inmiddels
ontvangen. Hiervoor zal er nog een verslag ingediend moeten worden, en een
verantwoording van ons projectplan, incl gemaakte kosten, waarna de 2e helft van de
subsidie wordt verkregen. VZVZ is zeer te spreken over CAVRZ en wil ons als “best practice”
gebruiken. We verwachten het project met goed gevolg af te ronden. De opt-in formulieren
van de open dag Isala zullen nog via ISALA binnen komen. 1 juni zal het project worden
afgerond.
4. Regionaal formularium (CVRM)/ ketenzorg (antistolling)
Het formularium CVRM is afgerond, alleen uit ervaring is gebleken dat er nog slordig mee om
wordt gegaan en men zich niet aan het protocol houdt. Zeer spijtig.
Over antistolling is thans weinig te melden; in september wordt er weer geëvalueerd.
5. Scholing (DM)
Peter Brummelhuis en Dirk Boom zijn voornemens een regionale (SANA ) geaccrediteerde
nascholing m.b.t. diabetes testmaterialen te organiseren voor apothekers- en evt.
doktersassistenten. De inhoud van de cursus zal bestaan uit:
- Wat is het formularium
Waarom
Hoe werken de meters
Hoe moet je prikken.
Dit initiatief wordt door het bestuur van harte ondersteund. Voor een geldelijke bijdrage
vanuit de CAVRZ is het wenselijk dit in de toekomst op tijd aan te geven zodat er evt. een
budget voor vrijgemaakt kan worden. Nu is de cursus voor eigen rekening, tussen de € 70 en
€ 100 en staat geagendeerd in september van dit jaar.
Dirk Boom merkt nog op dat volgens de regionale afspraak de glucose meters nu nog gratis
zullen worden gemeten in de apotheek. Hij gaat , met een diabetes verpleegkundige wel een
gesprek aan bij Achmea voor een eventuele vergoeding voor glucose meter controle dagen in
de toekomst.
6. Medrie
- OZO/ eGPO. Beide zijn software pakketten , die dienen als een communicatie platform
tussen patiënt/mantelzorger en diverse zorgverleners ; een soort van beveiligde
whatsapp omgeving. Bij een bijeenkomst van Medrie is een presentatie gegeven over
het eGPO en het OZO pakket. In onze regio al mondjesmaat (gem Raalte) gebruikt, dus
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enigszins bekend. Bij OZO heeft de patiënt meer de regie en bij eGPO heeft de
zorgverlener (huisarts) de regie.
Omdat de gemeente Zwolle een subsidie wil verstrekken voor zo’n pakket is er een
werkgroep bij Medrie in het leven geroepen om uit te zoeken welk pakket het beste
aansluit bij de wensen van diverse disciplines.
Voor de apotheken kan het een voordeel zijn om direct de juiste gegevens van de
verantwoordelijke persoon van een patiënt uit het programma te halen.
Om e.e.a. duidelijker voor ogen te krijgen zal Peter iemand vragen die een presentatie
van het OZO programma wil geven op de volgende vergadering.
Problemen dienstrecepten. Er is bij de Medrie bijeenkomst nog weer uitvoerig
besproken hoe de recepten uit de dienst, bij de apotheken buiten Zwolle terecht kunnen
komen. Dit probleem lijkt onoplosbaar bij de huisartsenpost. Een suggestie uit de
vergadering is om in een protocol op te nemen, dat de doktersassistente vraagt wat de
eigen apotheek van de patiënt is en te zeggen dat ze daar het recept kunnen halen. De
openingstijden van de diverse apotheken zijn immers bekend!
openstaande actie: update van deze lijst maken en delen met de huisartsenpost.

7. Zwols veiligheidsnetwerk (TIM)
De pilot is van sept-maart 2015 geweest. Apothekers melden het meest (60%). Men is
tevreden over de uitkomsten en er is besloten om TIM te continueren, dus blijven melden.
De ervaring is dat er nog niets mee wordt gedaan en er geen terugkoppeling is. Hier wordt,
zo blijkt uit een verslag van TIM bijeenkomst, aan gewerkt de komende tijd en in het 4e kw.
zal dit weer geëvalueerd worden.
8. ISALA
- Contracten ISALA/Achmea. De contracten overdracht/waarnemingen zijn destijds door
Ineke Wijk aan alle 33 apotheken verzonden. Bij navraag zijn er 12 retour gekomen. Het
bestuur zal de laatste versie opvragen en nog eens bekijken en verdere actie
ondernemen, om iedereen te laten tekenen.
Toehoorder CAVRZ. Door Tim Lamers is gevraagd of hij, of zijn collega Linda, als
toehoorder aanwezig mag zijn op de alv van CAVRZ. De vergadering vindt dit geen
probleem en stemt hiermee in .
- Collegiaal overleg ISALA apotheek. Er is een verzoek geweest van een aantal leden om
2-3 keer per jaar een overleg te hebben met Tim Lamers omtrent de knelpunten tijdens
de dienst en andere lopende zaken met ISALA apotheek die eenvoudig opgelost kunnen
worden. Vanuit de cooperatie wordt gedacht aan Victor Lawant en Carolyn v Dijk. Rob
zal dit met Tim kortsluiten.
9. Jaarplan/jaarverslag
Er bestaat al een tijdje het plan om een jaarverslag/jaarplan te maken voor de CAVRZ om wat
professioneler naar buiten te kunnen treden. Dit heeft echter meer voeten in de aarde dan
eerst werd gedacht en het bestuur heeft inmiddels een brainstorm sessie achter de rug.
Het duurt echter nog wel even om dit op een juiste manier handen en voeten te kunnen
geven. De bedoeling is dan ook om dit door een derde te laten uitvoeren, maar de input
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moet natuurlijk wel vanuit de Coöperatie komen. De planning is om dit in het najaar wat
vaste vorm te geven.

10. Rondvraag en sluiting.
Mededeling Albert: tijdens een overleg met Medrie en de ICT- commissie van Medrie is de
wens uit gesproken om binnen het ziekenhuis en de 1e lijn om een computer systeem te
hanteren. De voorlopige uitkomst hiervan is dat de voorkeur van de ICT- commissie uitgaat
naar het Medicom systeem. Eind mei zal hier meer over bekend worden.
Vraag: wat is het voordeel van de cluster voor de huisarts? Antwoord: Als een patiënt
binnen de regio verhuisd kan het dossier 1 op 1 verhuisd worden en zullen meer
functionaliteit ontdekken, mits de instellingen goed staan. Al met al zijn de voordelen voor
de huisarts in eerste instantie gering.
Vraag: is het inloggen van Eridanos verandert? Antwoord: dit is inderdaad het geval. Er
moeten meer vragen beantwoord worden om gegevens in te zien. Echter wij kunnen al veel
inzien dus liever niet aan de bel trekken bij Isala.
Vraag over overheveling: bij vragen hierover graag contact opnemen met Annemieke of
Reinier van apotheek IJsselmuiden..
Douwe Houvast wil iedereen bedanken voor de belangstelling tijdens zijn ziekte. Het heeft
hem erg goed gedaan waardoor zijn herstel is bevordert. Tevens nog een opmerking van
hem, dat hij onlangs is overvallen door een bezoek van de inspectie. Hij wil iedereen
waarschuwen voor de eisen, die de IGZ aan ons stelt.
Mededeling: er is per 1 juni een nieuwe ziekenhuis apotheker aangesteld.
Albert: m.b.t. tot het sturen van lab waarden is het nu ook mogelijk om INR en Natrium
Kalium waarden te ontvangen. Is wel een grote hoeveelheid aan data. Is hier belangstelling
voor? Conclusie : ja voor de Natrium Kalium wel. Dit zal vervolgens in een aparte mail
worden verzonden. Verzoek van Albert om door te geven wanneer een patiënt niet meer in
jouw apotheek ingeschreven staat. Albert zal iedere apotheek hier nog over berichten.
Dirk Boom: vraag over originele Opiumwet recepten. Het bestuur heeft naar aanleiding
hiervan een brief gestuurd naar de directie van Eleos en Karakter over de richtlijnen van de
OW-recepten. Deze brief zal bij de notulen gevoegd worden. Tevens wordt een soortgelijke
brief verstuurd aan alle andere zorgverleners binnen onze regio. Wordt ook bijgevoegd.
Rob: aansluitend op het IGZ verhaal van Douwe deelt Rob mee dat hij binnen de KNMP o.a.
heeft geageerd tegen het feit dat de IGZ de apotheker verplicht stelt om 100 reviews per jaar
te doen.
Volgende geplande vergadering van 7 september wordt verplaatst naar MA 21 sept
10.45 uur sluit de voorzitter de vergadering met dank aan iedereen voor zijn/haar komst.
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