Notulen vergadering CAVRZ op maandag 17 februari 2014 in Urbana
Aanwezig: zie presentielijst
Rob Freitag heet iedereen hartelijk welkom en spreekt zijn dank uit voor de grote opkomst.
1. uitleg structuur FZR, DAP en ASP, SAPOZ, CAVRZ: zie flow-chart opgesteld door Albert.
Stichting SAPOZ beheert de OZIS-ring en wordt bestuurd dor Ardo, Kees en Albert. Deelnemers zijn
alle apotheken aangesloten bij de dienstapotheek Zwolle en Reest & Vecht (Hardenberg).
De cooperatie CAVRZ wordt bestuurd door Rob, Dick en Albert, pleegt overleg met derden zoals
Isala, Medrie, thuiszorg, diverse commissies waar collega’s in zitten. Bezit 50% van de certificaten
van de STAK Isala apotheek BV, vertegenwoordigd door Frans Hoffman.
Stichting FZR word bestuurd door Ellen, Nanja, Victor en Rob. Hieronder valt de Holding FZR Zwolle
BV (waarvan Albert en Rob directeur zijn), de moeder BV van de dochters ASP en DAP. De
activiteiten van ASP en DAP zijn gestaakt. Voorstel aan vergadering: ASP en DAP laten fuseren met
de moeder BV, dit is het goedkoopst en minst arbeidsintensief. Het is op dit moment nog onduidelijk
of het verstandig is om de holding alsnog op te heffen of niet en het eigen vermogen over te hevelen
naar de coöperatie, vandaar dat we de moeder nog even aanhouden en in het najaar hierover een
beslissing nemen. De vergadering gaat unaniem accoord met dit voorstel.
2. Jaarrekening ASP 2013: met algemene stemmen aangenomen.
3. Jaarrekening DAP 2013: met algemene stemmen aangenomen.
4. Jaarrekeningen CAVRZ 2013/2013: deze behoeven nog enige aanpassing. Vergadering gaat accoord
met omzetting van entreegelden in inleggelden/deelnemersbijdragen (1000 euro per apotheek).
Voor de volgende vergadering worden de juiste stukken op tijd aangeboden en op de vergadering in
stemming gebracht. Het verlies van 88.000 euro wordt veroorzaakt door kwijtschelding schuld van
100.000 ASP aan DAP/FZR (er is 2x een jaardonatie van 50.000k gestort aan het ASP), 15.000
oprichtingskosten CAVRZ, afkoop huur aan Medrie, afkoop loonkosten en bijdragen aan diverse
instanties die moesten worden doorbetaald. Voorstel om 88.000 euro eigen vermogen gedurende
2014 in de FZR te laten zitten.
5. Begroting CAVRZ 2014: voorstel secretariële ondersteuning van 10.000 euro in 2014, tbv het
opstellen en verzenden van de vergaderstukken, controle op naleving afspraken, etc. Bijdrage 4000
euro aan MCCKlik houden op zelfde niveau als vorig jaar. Bestuursvergoeding lijkt aan de lage kant,
gezien de tijdsinvestering die ermee gemoeid is. Bestuur hoopt het met secretariële ondersteuning
voor dit bedrag te kunnen doen, evt volgend jaar naar boven bijstellen. Vergoeding werkgroepen: de
afspraak is dat er een vergoeding wordt uitgekeerd van 75 euro per bijeenkomst aan apothekers die
deel uitmaken van een werkgroep. Graag nog declaraties + kort verslag over 2013 indienen bij
bestuur CAVRZ. Vergadering keurt begroting goed.
6. Isala apotheek BV: notitie van Victor Lawant tav achterwachtapotheker wordt besproken. De
verantwoordelijkheid voor alle activiteiten van de Isala Apotheek BV ligt formeel bij de gevestigd
apotheker van Isala = Erik Akkermans (ad interim). Isala wil geen flexcontracten/0-uren contracten
met achterwachtapothekers. Tim wil liever een rooster van achterwachtapothekers maken, maar de
overeenkomsten zijn opgesteld met achterwachtapotheken. Tim wil ook een bijeenkomst
organiseren met alle achterwachtapothekers, om de knelpunten te bespreken. Het is wel erg
ingewikkeld geworden, ook omdat er veel verandert tav de contracten voor dienstapotheken en er
een verschuiving plaatsvindt van dagtaken naar avondtaken. Het bestuur/de vergadering stelt aan
Isala een ultimatum op 31 maart, waarvoor
- Er opnieuw moet worden gekeken naar afspraken tussen Isala en openbare apothekers
- Er andere afspraken moeten komen over de werkwijze in de Spoedapotheek

-

Het van belang is om de communicatie met het ziekenhuis goed te houden tbv andere
samenwerkingsvormen.

7. Werkgroepen CAVRZ:
Vraag van Peter Brummelhuis (met kennisgeving afwezig vanwege geboorte tweeling) wie er zitting zou
willen nemen in één van de werkgroepen die in 2014 starten:
- Geneesmiddelen bij Maagklachten (aansluitend op de nieuwe richtlijn van MCC Klik): Cees
Dijksterhuis
- Oogmedicatie / Het rode oog: Jaap Uithof
8. Stand van zaken betreffende opname/ontslag medicatie:
Om deze prestatie te kunnen declareren, moet er een afspraak zijn tussen ziekenhuis en openbare
apotheken. Er is 2 jaar geleden een werkafspraak gemaakt met het veiligheidsnetwerk Zwolle dat de
apotheek de opname-overzichten verstrekt (volgens protocol, na verificatie met patiënt) en dat het
ziekenhuis de ontslagoverzichten regelt. We willen dit graag formeel geregeld hebben, omdat we willen
starten met declareren.
Voorstel bestuur is om in de regio de protocollen van het veiligheidsnetwerk te pakken, daar handen en
voeten aan te geven, en dit als geheel aan Isala presenteren, met de mededeling: zo gaan we het doen,
Isala tekenen en we sturen door aan Achmea als staande afspraak. Vergadering neemt voorstel aan.
9. SAPOZ
Voor de goede orde: Hardenberg is niet aanwezig, maar vormt met de regio DAP samen de
SAPOZ/OZIS-ring. Nog onduidelijk wanneer OZIS uit de lucht gaat, de inspanningen om patiënten aan te
melden voor het LSP variëren per apotheek van 0 tot 40%. Voor een cluster van apotheken is het LSP
niet nodig. Voorstel Peter Brummelhuis: maak één groot regionaal cluster. Dit is een mogelijke oplossing,
maar levert weer andere problemen op. Het regionale LSP blijkt in de praktijk voor een veel grotere
regio toegankelijk te zijn; dit is ook logisch omdat nieuwe toetreders niet geweigerd mogen worden.
Artsen weten dit niet. Huisartsenkring Amsterdam/Almere is op zoek naar een alternatief voor LSP.
Voldoende stof tot nadenken.
Rob dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en positieve inbreng.
Volgende vergaderdata:
Maandag 12 mei
Maandag 18 augustus
Maandag 24 november

