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Welkomstwoord 
 
Begin 2019 is de Thema Coalitie Farmacie gestart.  
De Thema Coalitie Farmacie streeft in de regio’s OZL en WM naar het terugbrengen van de farmaceutische 
kosten tot het landelijke gemiddelde met tenminste gelijkblijvende kwaliteit en algemene gezondheid (triple 
aim). 
 
Dat doet de Thema Coalitie door zich te richten op: 
 het realiseren van betere therapietrouw; 
 het stimuleren van doelmatige en effectieve farmaceutische zorg (polyfarmacie, de-medicalisering);  
 het verbeteren van de zelfredzaamheid van de patiënt;  
 het verbeteren van de communicatie (o.a. overdracht van medicatie gegevens) tussen zorgverleners 

onderling en met de patiënt ter verbetering van de veiligheid; 
 betere samenwerking en afstemming in de keten tussen zorgverleners (in de 1e lijn en tussen 1e en 2e 

lijn). 
 
De Thema Coalitie bestaat uit: 
 Apothekers WM: Peggy Vromen en Caspar van Thoor 
 Huisartsen WM: Louis de Wolf 
 Apothekers OZL: Marieke Maussen en Jolanda Heutmekers 
 Huisartsen OZL: Bem Bruls 
 CZ: René Bekhuis en Ynte Postma 
 Burgerkracht: Han von den Hoff 
 Zuyderland: Claudia Heijens, Dirk-Jan van Berckel en Liekele Oostenbrug 
 Netwerkregisseur Farmacie: Jessica Vliegen (inhoudelijke begeleiding)  
 Programmamanagement: Michèle van den Bragt (onafh. voorzitter) 
 
Onderstaand informeren wij u over de stand van zaken van de diverse Farmacie projecten in de regio: 
MIJN.streek formularium, Medicatieveiligheid, Personalised Medicine en CHECkUP. 
 
Wij wensen u veel lees plezier. En schroom niet om aanvullende vragen te stellen. 
 
Met vriendelijke groet, namens de Thema Coalitie 
 
Jessica Vliegen, jessicavliegen@mcc-omnes.nl  
 
 



 

MIJN.streek formularium: formulariumcommissie 

 Mochten er zaken opvallen bij het gebruik van EVS (systeem of inhoud), blijf deze a.u.b. melden. Wij 
kunnen dan zorgen voor een oplossing. Melden kan via Luc Peeters: lmpeetersudding@home.nl. 

 Op de websites https://www.andersbeterwm.nl/wp-content/uploads/sites/7/2019/07/190626-Overzicht-
alfabetisch-op-ICPC-code-Formularium-MIJN.streek.pdf en https://www.mijnzorg-ozl.nl/wp-
content/uploads/sites/6/2019/07/190626-Overzicht-alfabetisch-op-ICPC-code-Formularium-
MIJN.streek.pdf staan de meest recente afspraken (26-6-2019) in het MIJN.streek  

      formularium. Deze linken geven direct inzicht in de gemaakte keuzes. Er wordt gewerkt aan het  
      verfraaien van de websites, zodat informatie makkelijker te vinden is. 
 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 Mark Reinders 
Medisch Specialist Vacature 
Beheerder  Luc(retia) Peeters  

       Deze personen zijn namens OZL en WM en namens hun beroepsgroep aanspreekbaar voor  
       nadere toelichting in bijvoorbeeld een FTO-overleg. 
 Naast het gebruik van het EVS vindt de projectgroep niet-medicamenteuze adviezen belangrijk. De 

formulariumcommissie zal in 2020 aan de slag gaan om deze nog prominenter te verwerken in het 
MIJN.streek formularium. 

 We worden steeds vaker geconfronteerd met geneesmiddeltekorten. Onze dagelijkse werkzaamheden 
worden belemmerd doordat medicatie (tijdelijk) niet of onvoldoende beschikbaar is. Deze situaties 
vragen om (transmurale) afstemming tussen zorgverleners: huisartsen, (ziekenhuis)apothekers en 
medisch specialisten over een uniforme en structurele aanpak om continuïteit van farmaceutische zorg 
voor onze patiënten te garanderen. 
De formulariumcommissie van het MIJN.streek formularium gaat hierin voorzien door u in dergelijke 
situaties snel te informeren over de (tijdelijke) niet-leverbaarheid van een geneesmiddel en over de te 
nemen actie(s). De werkgroep vanuit de formulariumcommissie die u gaat informeren bestaat uit Anita 
Minova (openbaar apotheker), Louis de Wolf (huisarts), André Krings (ziekenhuisapotheker) en Luc 
Peeters (openbaar apotheker en beheerder MIJN.streek formularium).  
Deze werkgroep is momenteel bezig met de inrichting van het proces om u snel te kunnen informeren. 
Het kan zijn, dat u daarom het eerste bericht als ‘mosterd na de maaltijd’ heeft ervaren. Onze excuses 
hiervoor. 

 Met trots kondigt de formulariumcommissie aan, dat in transmuraal overleg keuzes gemaakt zijn ten 
aanzien van longmedicatie. Dit is een mooi voorbeeld voor transmurale samenwerking in de regio en 
wordt gepresenteerd door Louis de Wolf (huisarts WM, Marieke Maussen (apotheker OZL) en 
Boudewijn Maesen (longarts) tijdens het 29e Wenckebachsymposium op 8 november aanstaande. 
Meteen daarna zal inhoudelijk geïnformeerd worden 

 
 
 

MIJN.streek formularium: algemene informatie 

Algemene informatie inzake het project MIJN.streek formularium is 
terug te vinden op de websites: 
 https://www.mijnzorg-ozl.nl/projecten/mijn-streek-formularium 
 https://www.andersbeterwm.nl/wat-doen-we/mijn-streek-formularium 
 

 

 

 



MIJN.streek formularium: spiegelinformatie huisartsen 

 

Opvallende zaken: 
 Het gebruik is in 2019 hoger dan in 2018.  
 In het derde kwartaal is in beide jaren hetzelfde dalende patroon zichtbaar.   
 Overall is het gebruik zowel in OZL als WM hoger in 2019 dan in 2018.  
 April 2019 laat een piek in EVS gebruik zien van gemiddeld 121 raadplegingen OZL en 128 

raadplegingen WM. 
 April 2019 is historisch de maand met het meeste EVS gebruik in beide regio's. 
 Na de zomer is weer een stijging zichtbaar (gem. 98 raadplegingen OZL en 108 raadplegingen WM), 

maar deze haalt (nog) niet het niveau van april dit jaar.  
 
Heeft u vragen of feedback inzake de spiegelinformatie, dan kunt u dit mailen aan        
  m.hundscheid@hozl.nl.  
 

Medicatieveiligheid: herijking  

De Kerngroep Medicatieveiligheid richt zich metname op de implementatie van de richtlijn overdracht van 
medicatiegegevens in de keten. 3 oktober jl. heeft Anne de Roos een bezoek gebracht aan onze regio. 
Anne de Roos is al heel wat jaren ambassadeur van veilige medicatieoverdracht en daardoor nauw 
betrokken bij allerlei ontwikkelingen op dit gebied. Op dit moment is zij door VWS ingehuurd als schrijver en 
procesbegeleider van de herziene richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten en van het 
bijbehorende masterimplementatieplan voor Nederland. Beide documenten liggen op dit moment ter 
accordering voor bij alle zorgkoepels (waaronder KNMP, NVZA, LHV, NHG, NVZ). 
Samen met Anne de Roos is de Kerngroep een duidelijke prioritering en focus voor de komende jaren aan 
het aanbrengen gericht op het verkrijgen van commitment, oplossen van ICT problemen en het wegnemen 
van de grootste knelpunten in de keten bij de overdracht van medicatiegegevens.  
Treur echter niet. Anne laat ook weten, dat we al heel goed bezig zijn!  
 Binnenkort volgt hierover meer informatie vanuit de Kerngroep.   
 
 
Personalised medicine: stand van zaken 

Het is enige tijd stil geweest rond het project Personalised Medicine bij milde tot matige depressie. Dat wil 
echter niet zeggen, dat de projectgroep stil heeft gezeten. De projectgroep is er achter gekomen, dat een 
wetenschappelijk onderzoek (een van de drie onderdelen van het project) een geheel eigen dynamiek kent. 
De vertraging is ontstaan doordat meerdere keren de onderzoeksopzet is gewijzigd. 
Inmiddels is consensus bereikt en is de projectgroep bezig met de praktische uitwerking 
van het project.  

De projectgroep streeft er na uiterlijk de eerste helft 2020 te starten. De komende tijd gaat 
u wederom benadert worden voor deelname aan het project. Wij zullen u op de hoogte 
houden van verdere ontwikkelingen en de definitieve startdatum.  

 



 
Het project bestaat uit 3 onderdelen: 
 Wetenschappelijk onderzoek naar de inzet van genotypering 
 Afbouwbegeleiding 
 Niet-pluis patiënten 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lydia Vanderstraeten (projectleider): 
lydiavanderstraeten@mcc-omnes.nl.  
 
 
CHECkUP: ervaringen tot nu toe 

In Oktober 2018 is het project van start gegaan met 2 onderzoeksassistenten. In de eerste maanden 
hebben zij het druk gehad met het maken van alle databases ten behoeve van de opslag en verwerking van 
alle gegevens conform de huidige wetgeving. 
Vanaf Maart 2019 is het includeren echt van start gegaan op bij Zuyderland Medisch Centrum locatie 
Sittard (Westelijke Mijnstreek). 
Echter al vlug bleek, dat er onverwacht ICT problemen opdoken, voornamelijk het inloggen van de 
apotheken (12) en huisartsen (31) in het geautomatiseerde systeem Clinical Rule Reporter (CRR),  had nog 
al wat voeten in de aarde. Zo bleek voor iedere apotheek en huisarts een ander probleem te bestaan. 
Iedereen wordt nu persoonlijk benadert en begeleid bij het gehele inlog-proces. 
Vanwege het hiervoor benoemde probleem is het informeren en werven van nieuwe apotheken en 
huisartsen ook in Heerlen (Oostelijke Mijnstreek) en Maastricht (Heuvelland) in de zomer tijdelijk stop gezet. 
Inmiddels zijn de problemen opgelost en wordt er nu hard gewerkt om het onderzoek in zijn volle omvang 
uit te rollen.  
Er wordt gestart met een uitgebreide informatiecampagne, om zo het aantal deelnemende apotheken en 
huisartsen in alle drie de genoemde regio’s te maximaliseren.De informatiecampagne zal zich richten op 
SAM (Samen Werkende Apotheken Maasland), HacoWest, Meditta en MCC Omnes en diverse FTO 
groepen, publicaties in nieuwsbrieven, verspreiden van folders, flyers en posters. Het onderzoeksteam zal 
tevens een stand inrichten op het Wenckebach Symposium dat op 8 november aanstaande wordt 
gehouden. 
  
 
CHECkUP: aanmelden 
De CHECkUP studie onderzoekt het effect van een wekelijkse medicatiecheck 
m.b.v. het softwareprogramma Clinical Rules Reporter (CRR) op 
ziekenhuisheropnames van polyfarmacie patiënten. Secundaire uitkomsten van het 
onderzoek zijn kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit. Wij zijn op zoek naar huisartsen en apothekers die 
willen deelnemen aan dit onderzoek. 
 
Bent u als huisarts of apotheker geïnteresseerd in deelname aan dit onderzoek, dan kunt u zich aanmelden 
via onderstaande website of e-mail adres. Voor meer informatie kunt u kijken op https://checkup.nu/ of een 
van de volgende personen contacteren: 
 Prof. dr. Hugo van der Kuy, hoofdonderzoeker/projectleider (h.vanderkuy@erasmusmc.nl) 
 Dr. Kim Hurkens, onderzoeker/projectleider (k.hurkens@zuyderland.nl) 
 Dr. Noémi van Nie-Visser, projectmanager, Tel: 06 13 16 61 36 (no.visser@zuyderland.nl) 
 Onderzoeksteam CHECkUP kunt u per e-mail bereiken via checkup@zuyderland.nl  
 
 
Colofon 
Dit Farnacie infobulletin is een uitgave van MCC Omnes, namens de Thema Coalitie Farmacie. Het infobulletin wordt periodiek 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. 
 

 



Redactie Functie E-mail 

Jeanne Krikke Prjectleider Medicatieveiligheid 
jeannekrikke@mcc-omnes.nl 

 

Lydia Vanderstraeten 
Projectleider Personalised 
Medicine 

lydiavanderstraeten@mcc-
omnes.nl 

Jessica Vliegen Netwerkregisseur Farmacie jessicavliegen@mcc-omnes.nl 
 

  


