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Stand van zaken MIJN.streek formularium

Het MIJN.streek formularium is inmiddels alweer twee jaar geleden in gebruik genomen. In de tussentijd hebben
we niet stilgezeten. In deze Nieuwsflits informeren wij u over de meest actuele thema’s. Vanuit de projectgroep
blijven we actief stimuleren dat op alle vlakken (inhoud formularium, honorering, spiegeldata en landelijke
afspraken) voortgang geboekt wordt.
Veel leesplezier!
Namens de projectgroep,
Jessica Vliegen
Projectmanager MIJN.streek formularium

Uitnodiging voor apothekers: evaluatie gebruik App

De apothekers in OZL en WM hebben vorig jaar de NHG Rx app aangeboden gekregen als toegang tot het
MIJN.streek formularium. De projectgroep is heel benieuwd hoe de ervaringen met de app zijn.
Geef uw complimenten en eventuele verbetervoorstellen door aan Jessica Vliegen (projectmanager):
jessicavliegen@mcc-omnes.nl.

Stand van zaken MIJN.streek formularium in cijfers

Spiegelinformatie huisartsen





Maandelijks ontvangen huisartsen spiegelinformatie inzake gebruik EVS. Deze data geven informatie inzake
raadplegen en voorschrijven met EVS. Het aanleveren van de data is arbeidsintensief. Derhalve heeft de
projectgroep besloten vanaf nu de spiegelinformatie één keer per kwartaal beschikbaar te stellen.
21 mei jl. is de laatste versie van de spiegelinformatie verspreid onder de huisartsen in OZL en WM. Mocht u
deze niet ontvangen hebben, laat dat dan aub even weten aan Jessica Vliegen (projectmanager).
Voor het kunnen vertalen van de spiegelinformatie naar uw praktijk heeft u een prescriptorcode nodig. Deze
heeft u bij aanmelding ontvangen. Bent u de code kwijt of heeft u om wat voor reden dan ook een nieuwe
code gekregen, geef dat dan door aan Math Hundscheid m.hundscheid@hozl.nl.

Vragen: Heeft u vragen of feedback inzake de spiegelinformatie, dan kunt u dit mailen aan
m.hundscheid@hozl.nl.

Afronding honorering 2017
Het vaste gedeelte van het beschikbare budget 2017 voor de honorering van de prestatie
formulariumgericht voorschrijven heeft u reeds kunnen declareren. Het flexibele gedeelte dat beschikbaar is als
stimuleringsregeling, indien u een groei van > 20% in EVS gebruik heeft laten zien (Q4 2018 t.o.v. Q4 2017) met
als minimale ondergrens 50 raadplegingen kan op korte termijn gedeclareerd worden. Deze honorering betreft 22
cent per patiënt. U wordt op korte termijn persoonlijk benaderd indien u in aanmerking komt voor deze
stimuleringsregeling.
Honorering 2018: belangrijk voor uitbetaling!
In 2018 is door CZ de prestatie 'Formularium gericht voorschrijven' voor het eerst aangeboden. Om te bepalen of u
voor de vergoeding in aanmerking komt, zal Nivel de telling uitvoeren. Wat u moet doen, is uw voorschriften
indienen bij Digitalis, die deze vervolgens aan Nivel zal leveren. U bent begin 2019 door uw HIS leverancier
geïnformeerd hoe u met één druk op de knop met terugwerkende kracht vanaf 1-1-18 uw gegevens kunt indienen.
Nog niet veel huisartsenpraktijken hebben hieraan gehoor gegeven. Wij verzoeken u deze indiening van gegevens
in orde te maken. Dit is belangrijk voor de uitbetaling.

Formulariumcommissie: inhoud MIJN.streek formularium
De formulariumcommissie wil graag onder de aandacht brengen:







In het formularium zijn anti-depressiva druppels opgenomen, die uitermate geschikt zijn voor de opbouw en
afbouw van deze medicatie.
Naar aanleiding van een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC of “oranje handje"), verstuurd
door de handelsvergunninghouders van het product domperidon en gepubliceerd door het College
Beoordeling Geneesmiddelen (CBG) hebben we in het MIJN.streek formularium de kinderdosering voor
domperidon verwijderd en de dosering voor volwassenen aangepast aan de nieuwe richtlijnen.
Placebogecontroleerd onderzoek toonde geen verschil aan in effectiviteit (in het verminderen van
misselijkheid en braken) en veiligheid van domperidon in vergelijking met de placebo bij kinderen <12 jaar met
gastro-enteritis. Verder is in verband met ernstige cardiale bijwerkingen de dosering voor personen >12 jaar
en >35 kilogram de volgende dosering aanbevolen en opgenomen: 10mg per keer, maximaal 3x daags en dat
voor de kortste tijdsperiode die nodig is om misselijkheid en braken onder controle te krijgen, doorgaans
maximaal 1 week.
Naast het gebruik van het EVS vindt de projectgroep niet-medicamenteuze adviezen belangrijk. De
formulariumcommissie zal de komende tijd aan de slag gaan om deze nog prominenter te verwerken in het
MIJN.streek formularium.
Mochten er zaken opvallen bij het gebruik van EVS, blijf deze a.u.b. melden. Wij kunnen dan zorgen voor een
oplossing. Melden kan via de website zoals onderstaand vermeld of neem contact op met onze beheerder Luc
Peeters: lmpeetersudding@home.nl.

Op de websites https://www.andersbeterwm.nl/wat-doen-we/mijn-streek-formularium en
https://www.mijnzorg-ozl.nl/projecten/mijn-streek-formularium staan de meest recente afspraken (26-6-2019)
in het MIJN.streek formularium.
De formulariumcommissie bestaat uit de volgende personen:
Formulariumcommissie
Functie
Naam
Onafhankelijk voorzitter
Jean Dolhain
Huisarts WM
Louis de Wolf en Renate Bongers
Huisarts OZL
Frans Peter Oderwald en Xander Stelten
Apotheker WM
Peggy Vromen en Monique van der Kuy
Apotheker OZL
Anita Minova en Martin Egging
Ziekenhuisapotheker
Vacature
Medisch Specialist
Machiel Smid
Beheerder
Luc(retia) Peeters
Deze personen zijn namens OZL en WM en namens hun beroepsgroep aanspreekbaar voor nadere
toelichting in bijvoorbeeld een FTO-overleg.





Wist u dat….









Het artikel ‘Eenduidig en doelmatig voorschrijven van medicatie in eerste en tweede lijn’ is gepubliceerd
op de websites: https://www.andersbeterwm.nl/nieuws/bevorderen-van-eenduidig-en-doelmatigvoorschrijven-van-medicatie-in-eerste-en-tweede-lijn en https://www.mijnzorg-ozl.nl/nieuws/bevorderenvan-eenduidig-en-doelmatig-voorschrijven-van-medicatie-in-eerste-en-tweede-lijn
POZOB heeft de inhoud van het MIJN.streek formularium als basis voor het formularium PerfectSamen
ZuidOost Brabant overgenomen.
De projectgroep MIJN.streek formularium adviseert de individuele huisarts, POH, nurse practitioner,
medisch specialist en apotheker in de regio’s WM en OZL de farmaceutische industrie niet te ontvangen.
De formulariumcommissie houdt alle nieuwe richtlijnen en standaarden in de gaten en neemt dit mee in
de keuzes voor het MIJN.streek formularium. De formulariumcommissie communiceert de genomen
besluiten op de websites: https://www.andersbeterwm.nl/wat-doen-we/mijn-streek-formularium en
https://www.mijnzorg-ozl.nl/projecten/mijn-streek-formularium.
Meer informatie inzake formulariumgericht voorschrijven vindt u op de website van de NHG. Door middel
van 3 filmpjes wordt het belang van formulariumgericht voorschrijven toegelicht: www.lhv.nl/uwberoep/medicatieveiligheid/formulariumgericht-voorschrijven.

Heeft u vragen of wenst u ondersteuning?
Bent u..
Specialist

Uw contactpersoon
Timo Lenderink
Marielle Krekels
Marieke Maussen
Monique v.d.Kuy
Peggy Vromen
Louis de Wolf
Bem Bruls

Mailadres
t.lenderink@zuyderland.nl
m.krekels@zuyderland.nl
mmaussen@benuapotheek.nl
kuyree@ezorg.nl
p.vromen@eerstelijn.net
louisdewolf@meditta.nl
b.bruls@hozl.nl

Voor vragen over:
Inhoud formularium en
technische problemen
Spiegelinformatie
Technische ondersteuning

Kunt u terecht bij
Luc Peeters

Mailadres
lmpeetersudding@home.nl

Math Hundscheid
Helpdesk van Prescriptor

Het totale project

Jessica Vliegen

m.hundscheid@hozl.nl
+31-(0)20-575 46 60 /
prescriptor@digitalis.nl
06-31695584 /
jessicavliegen@mcc-omnes.nl

Apotheker
Huisarts

Meer informatie
https://www.andersbeterwm.nl/wat-doen-we/mijn-streek-formularium
https://www.mijnzorg-ozl.nl/projecten/mijn-streek-formularium

