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Welkomstwoord
Hierbij presenteren wij u het vernieuwde infobulletin farmaceutische projecten. In dit infobulletin besteden
we aandacht aan regiobrede projecten op het gebied van medicatie. Dit infobulletin vervangt uiteindelijk de
losse informatiebulletins/nieuwsflitsen van de afzonderlijke projecten. Ook wordt gewerkt aan een
eigentijdse wijze van aanbieden van dit infobulletin. Dit zal later dit jaar gerealiseerd worden.
De titel ‘infobulletin farmaceutische projecten’ betreft nog een werktitel. Suggesties voor een definitieve titel
of een inhoudelijke bijdrage aan het infobulletin zijn van harte welkom en kunnen aangeleverd worden bij
ondergetekenden.
Wij wensen u veel lees plezier. En schroom niet om aanvullende vragen te stellen.
Met vriendelijke groet,
Jeanne Krikke en Jessica Vliegen
jeannekrikke@mcc-omnes.nl
jessicavliegen@mcc-omnes.nl

Symposium Medicatieveiligheid WM, januari 2018
Zoals tijdens het symposium afgesproken hierbij een terukoppeling van en voortgang na het symposium
Medicatie Veiligheid, januari 2018.
Het symposium in jan. 2018 was de aftrap voor de ontwikkeling van een Masterplan medicatieveiligheid. De
deelnemers gaven het symposium een dikke 8 en iedereen gaf veel input voor het vormen van een
masterplan. Gedurende de eerste helft van dit jaar is met vele partijen overleg gevoerd over de inhoud, de
positionering (wel/niet onder de proeftuinen AndersBeter en MijnZorg) en de visie en uitgangspunten van
het masterplan. Dit is in onderstaand plaatje weergegeven en wordt nog steeds verder verfijnd.

Meer informatie over de resultaten van het symposium Medicatieveiligheid is te vinden op de website
www.mcc-omnes.nl.

Masterplan medicatieveiligheid
Binnen het Masterplan medicatieveiligheid worden alle goede initiatieven op het gebied van
medicatieveiligheid in de regio gebundeld. De komende periode wordt hard gewerkt aan het uitwerken van
de opdrachten voor de diverse (bestaande) werkgroepen behorende tot het masterplan. Ook het meldpunt
TIM (https://mcc-omnes.nl/meldpunt-en-tim) krijgt een duidelijke plek en het monitoren van gemaakte
werkafspraken wordt verder vormgegeven. Meer informatie volgt in het volgende infobulletin.

MIJN.streek formularium
Het MIJN.streek formularium beoogt kwalitatief hoogwaardig, eenduidig en doelmatig voorschrijfgedrag van
professionals in Oostelijk Zuid-Limburg (OZL) en Westelijke Mijnstreek (WM) te bevorderen. Het
uiteindelijke hoofddoel van het project is, dat alle huisartsen en medisch specialisten voorschrijven en alle
apothekers medicatie uitgeven volgens de afspraken in het MIJN.streek formularium.
Via de Nieuwflits MIJN.streek formularium worden alle betrokken partijen op de hoogte gehouden van
belangrijke vorderingen in het project. Momenteel wordt de wijze van communicatie voorziening herzien. De
volgende ontwikkelingen worden de komende tijd doorgevoerd:
1. Er is een website voor het project MIJN.streek formularium ingericht. Deze website biedt informatie aan
professionals inzake het project, de samenstelling van de formulariumcommissie en de gemaakte
keuzes in het formularium. Tevens biedt de website aan de farmaceutische industrie een platform om
informatie op te halen, maar ook informatie achter te laten. Dit ontlast de professional, die door de
farmaceutische industrie wordt bezocht voor het achterlaten van informatie of wordt aangesproken op
de gemaakte keuzes in het MIJN.streek formularium. De website is via onderstaande webadressen te
vinden: www.andersbeterwm.nl/wat-doen-we/mijn-streek-formularium en www.mijnzorgozl.nl/projecten/mijn-streek-formularium
2. In juli wordt nog eenmaal een aparte nieuwsflits met de laatste ontwikkelingen rondom het MIJN.streek
formularium uitgegeven. Daarna worden de nieuwsberichten gecombineerd onder het infobulletin
farnaceutische project. Zodat u niet van elk project afzonderlijk info/nieuwsbulletins blijft ontvangen.
Deze zal per kwartaal verschijnen. Ook worden de nieuwsberichten dan opgenomen op de genoemde
websites.

3. Het infobulletin wordt in de periode juni-september nog via een word-versie uitgegeven. Daarna wordt
een en ander gedigitaliseerd, zodat het voor u als lezer makkelijker wordt te kiezen welke informatie wel
interessant is om te lezen en welke niet. Daarover volgt later meer informatie.
Mocht u in de tussentijd vragen hebben, dan kunt u die stellen aan Jessica Vliegen (projectleider),
jessicavliegen@mcc-omnes.nl.

Personalised medicine
Iedere patiënt is anders en daarom kan een ieder, zelfs als sprake is van hetzelfde ziektebeeld, anders
reageren op eenzelfde behandeling. Het wordt steeds duidelijker welke invloed de individuele fysieke
eigenschappen van een patiënt kunnen hebben op het ontstaan en verloop van een ziekte. Door het
(gedeeltelijk) in kaart brengen van al die factoren kan de werking van een geneesmiddel bij een individuele
patiënt steeds beter voorspeld worden, nog voordat een geneesmiddel wordt toegediend. Dit moet leiden
tot therapie op maat: personalised medicine. De redenering is dat hiermee de kwaliteit van leven van de
patiënt zal toenemen door het verminderen van over- en onderbehandeling, minder ineffectieve
behandelingen en uitgebreidere diagnostische mogelijkheden op basis van het genotype. Tevens moet dit
leiden tot goed gebruik van geneesmiddelen: effectief-veilig-doelmatig.
In samenwerking tussen het Internationaal Expertisecentrum Farmacogenetica Erasmus MC, de
zorgverzekeraar CZ en de regionale proeftuinen AndersBeter en MijnZorg wordt momenteel hard gewerkt
aan de voorbereiding van een deels wetenschappelijke studie en project inzake personalised medicine.
Een grote groep patiënten waarbij in de huidige situatie vaak door middel van een trial-and-error
benadering medicatie wordt voorgeschreven, welke leidt tot belasting van de patiënt en een toename in
kosten, is de groep patiënten met lichte tot matige depressie. Deze groep patiënten is dan ook als
uitgangspunt voor het project gekozen.
Wij hopen zowel binnen OZL als WM enthousiaste apothekers en huisartsen te vinden, die mee willen doen
aan deze uiterst boeiende studie/project (start januari 2019). Aanmelden voor deelname of meer informatie
kunt u opvragen bij:
 Marieke Maussen, apotheker OZL, mmaussen@benuapotheek.nl
 Monique van der Kuy, apotheker WM, kuyree@ezorg.nl
 Ingrid Goven, farmacie deskundige CZ, ingrid.goven@cz.nl
 Jessica Vliegen (projectleider), jessicavliegen@mcc-omnes

Colofon
Dit Farnacie infobulletin is een uitgave van MCC Omnes. Het infobulletin wordt 1x per 3 maanden verstuurd aan huisartsen, apothekers en medisch
specialisten in de Westelijke Mijnstreek en omstreken. Eerdere edities kunt u nalezen in de app ‘Werkafspraken MCC Omnes’ en op de de website
www.mcc-omnes.nl. Zoek op ‘MCC Omnes’ in de App Store of Google Play.
Privacystatement
MCC Omnes heeft van u persoonlijke gegevens opgeslagen, omdat u nu of in het verleden o.a. nieuwsbrieven heeft ontvangen en onlags heeft
deelgenomen aan het symposium. Het beheer en verwerking van deze data wordt bij ons conform de in deze wet vastgelegde regels uitgevoerd.
Deze persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van MCC Omnes en daar gaan wij zorgvuldig mee om. Als er gegevens
beschikbaar zijn voor derden zoals onze hostingpartij, dan hebben wij daarmee een verwerkersovereenkomst en garanderen zij dat zij net zo
zorgvuldig omgaan met die gegevens. Heeft u vragen over uw gegevens bij MCC Omnes dan kunt u contact opnemen via email:
marlouwolters@mcc-omnes.nl
Graag blijven we u op de hoogte houden via gerichte mail. Daarvoor hebben we uw toestemming nodig. Wilt u in de toekomst dit infobulleting niet
meer ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken door een mail naar info@mcc-omnes.nl te sturen. Wilt u wel op de hoogte blijven, dan hoeft u niets
te doen.
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