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Dit infobulletin geeft tekst en uitleg rondom de ontwikkelingen m.b.t. het MIJN.streek formularium algemeen, de 
invulling van Formulariumgericht Voorschrijven (FGV) vanaf 2023 en uitbetaling 2022 specifiek. 
 
Wist u, dat het MIJN.streek formularium een eigen website heeft: www.mijnstreekformularium.nl.  
 
Mochten er na het lezen van deze nieuwsflits vragen zijn, stel deze gerust via tcfarmacie@mcc-omnes.nl    
 
Veel leesplezier!  
Namens de Stuurgroep MIJN.streek formularium, 
 
Jessica Vliegen 
Programmamanager Farmacie 
 

Formulariumgericht voorschrijven: uitbetaling 2022 

 
Indicatoren 2022 
In 2022 vindt de honorering plaats conform de landelijk vastgestelde indicatoren. De stuurgroep MIJN.streek 
formularium heeft wel de weegfactoren van de indicatoren aangepast.  
 
FGV-1 Conform formularium: deze indicator toetst het aantal eerste voorschriften die 

behoren tot het opgegeven formularium t.o.v. het totaal aantal eerste 
voorschriften 

Deze indicator 
telt niet mee 
voor de 
honorering. 
Deze is te 
weinig 
onderscheidend. 

Combinatietoets dit is een aanvulling op indicator FGV1. Deze indicator toetst 
aan de hand van ATC codes uit het regionaal gebruikte formularium. Dit wordt 
aangevuld met ATC codes vanuit het NHG formularium voor indicaties die niet 
zijn opgenomen in het regionale formularium 

FGV-2 Conform diagnose: deze indicator toetst of een eerste voorschrift past bij de 
indicatie, op basis van ICPC codering 

Telt voor 3/4e 
mee 

FGV-3 
long 

Conform longmedicatie: toetst bij eerste voorschriften van longmedicatie of er 
een medicament en toedieningsvorm is voorgeschreven dat voorkomt in het 
gebruikte formularium, gebaseerd op PRK-codes 

Telt voor 1/4e 
mee 

 
Rond 15 april 2023 kunt u via CZ bericht verwachten over toekenning van de honorering. 
 

Formulariumgericht voorschrijven: wat wordt gemeten en hoe? 

 
Meten 
De meting over 2022 vindt plaats op basis van de voorschrijfgegevens in uw HIS over een bepaalde periode. Er 
wordt gemeten wat u voorschrijft en niet hoe u dat voorschrijft (wel/niet m.b.v. EVS). Die voorschrijfgegevens 
worden vergeleken met de inhoud van het formularium dat u gebruikt. Dit levert een teller en een noemer op, die 
naar het NIVEL worden gestuurd. 

 

 



Het NIVEL verstrekt de uitkomst van de berekening (teller en noemer) aan de zorgverzekeraars. Dit gebeurt 
alleen na expliciete toestemming van u. Uw HIS-leverancier faciliteert die toestemming in uw HIS. Het verschilt 
per HIS waar u toestemming geeft. Bij Medicom en Chipsoft is dit in het HIS zelf. Bij de overige HISsen via de 
applicatie RxConForm.  

De zorgverzekeraar ontvangt uitsluitend een teller en noemer voor het uitrekenen van uw score op de indicator. 
Er worden geen patiëntengegevens of losse voorschriften geëxtraheerd. 

Waar kan ik mijn resultaten terugvinden? 
Bij Medicom en Chipsoft kunt u uw score per kwartaal in zien. Voor alle andere HISsen kunt u – als u gebruik 
maakt van Rx Conform van Digitalis – in die applicatie uw (tussentijdse) resultaten bekijken en rapporten inzien 
over de achterliggende voorschriften. Ook wordt hier de actuele verzendstatus (wel/niet verzonden naar het 
Nivel) aangegeven. 

www.mijnstreekformularium.nl laat uw eigen FGV scores zien afgezet tegen andere huisartsen in OZL en WM. 
 

Formulariumgericht voorschrijven: tips hoe u optimaal scoort 

 
Tips 

• Gebruik het Elektronisch Voorschrift Systeem (EVS) in uw HIS. 
• Gebruik bij een voorschrift de correcte ICPC.  
• Raadpleeg uw (regionale) (long)formularium. 
• Maak gebruik van het ‘stoplichtsysteem’ in uw HIS. Dit kan bijvoorbeeld in MicroHis. 
• Bekijk in uw managementinformatie de afwijkingen van het FGV. Bespreek dit op praktijk- en FTO-niveau. 

Deze functie is in alle HIS’en aanwezig via RxConForm of via Printmanager (Medicom). Enige uitzondering 
is Chipsoft. 

• Accepteer dat u incidenteel en beargumenteerd afwijkt van het formularium. Uw collega’s zullen dat ook 
doen waardoor het globaal geen effect op uw prestatie zal hebben. 

• Wijkt het aanbod van uw praktijk aanmerkelijk af van een gemiddelde praktijk? Dan kan dit invloed hebben 
op uw voorschrijfgedrag. En daarmee op uw prestatie. Bijvoorbeeld als uw praktijk als bijzonder aanbod zorg 
aan HIV-patiënten levert. Neem in zo’n geval contact op met uw zorgverzekeraar. 

• Bekijk voor indicator FGV1 de gemiddelde scores voor het NHG of Health Base formularium én voor de 
combinatietoets via de website van het Nivel. Hier kunt u zien hoe uw score zich verhoudt tot het gemiddelde 
van andere praktijken die hetzelfde formularium gebruiken. In de loop van 2021 wordt dit verder uitgebreid 
met de nieuwe indicatoren: FGV2-diagnose en FGV3-long. 

Formulariumgericht Voorschrijven: vanaf 2023 

 
Zoals eerder gecommuniceerd is landelijk besloten dat het meten en belonen van Formularium Gericht 
Voorschrijven in de huidige vorm stopt na 2022. De stuurgroep MIJN.streek formularium staat nog altijd achter 
de doelstellingen van Formulariumgericht Voorschrijven en heeft daarom besloten hiermee door te gaan. 

Indicatoren 2023 

FGV-2 Conform diagnose: deze indicator toetst of een eerste voorschrift past bij de indicatie, op 
basis van ICPC codering 

FGV-3 long Conform longmedicatie: toetst bij eerste voorschriften van longmedicatie of er een 
medicament en toedieningsvorm is voorgeschreven dat voorkomt in het gebruikte 
formularium, gebaseerd op PRK-codes 

FGV-4 
Urologische 
spasmolytica 

Conform urologische spasmolytica: toetst bij eerste voorschriften van urologische 
spasmolytica of er een medicament is voorgeschreven dat voorkomt in het gebruikte 
formularium, gebaseerd op PRK-codes 

FTO 
ontwikkeling 

Prestatie Stimuleren van FTO ontwikkeling. Deze prestatie heeft als doel deskundigheid, 
kwaliteit en doelmatigheid rondom het voorschrijven van medicatie te bevorderen door 
middel van een Farmacotherapeutisch Overleg (FTO). U heeft de prestatie via CZ 
aangeboden gekregen. 



De stuurgroep MIJN.streek formularium en de themacoalitie Farmacie zien FTO’s als middel om uitgedacht 
beleid door middel van een PDCA cyclus bij de achterban te brengen en te monitoren, draagvlak bij de 
achterban te vergroten en zorgprofessionals te ontzorgen. 

De themacoalitie (TC) Farmacie Mijnstreek streeft het dan ook na om per 1 april 2023 in zowel Oostelijk Zuid-
Limburg als Westelijke Mijnstreek FTO’s regionaal te ondersteunen. Voor de professional in de eerste lijn is 
regionale ondersteuning van FTO’s een garantie voor kwalitatief goede scholing. De scholing zet aan tot het 
maken van afspraken tussen huisarts en apotheker in dezelfde gemeente. Het streven is zo veel als mogelijk 
aan te sluiten bij bestaande structuren. Ook sluit de uitgedachte werkwijze aan bij de S3 prestatie van CZ inzake 
FTO doorontwikkeling.  
Door deze aanpak dragen we in de Mijnstreek bij aan uniformer voorschrijven van medicatie en gerichtere 
samenwerkingsafspraken tussen huisarts, apotheker en medisch specialist/ziekenhuis.  
   

Website MIJN.streek formularium 

 
Wat kunt u allemaal vinden op de website www.mijnstreekformularium.nl: 

• De inhoud van het MIJN.streek formularium 

• De inhoud van bijvoorbeeld specifiek de Longmedicatie in het MIJN.streek formularium 

• FAQ MIJN.streek formularium 

• Handleidingen voor prescriptorgebruik 

• Informatie over geneesmiddelentekorten 

• Spiegelinformatie Formulariumgericht Voorschrijven (FGV). Let op!: 
o De data worden weergegeven op prescriptorcode. Houd deze bij de hand.  
o Alvorens u toegang krijgt tot de spiegelinformatie, dient u een wachtwoord aan te vragen (dit i.v.m. de 

AVG). 

 Formulariumcommissie: inhoud MIJN.streek formularium 

 

Melden opvallende zaken 

De formulariumcommissie vraagt u om opvallende zaken (bijvoorbeeld foute doseringen) in het MIJN.streek 

formularium te melden. De formulariumcommissie zorgt dan zo snel als mogelijk voor aan oplossing (vaak wordt het 

meteen aangepast).  

Melden kan via: 

• De beheerder van het formularium: Luc Peeters, lmpeetersudding@home.nl   

• tcfarmacie@mcc-omnes.nl  

Leden formulariumcommissie 
De formulariumcommissie is verantwoordelijk voor de inhoud van het MIJN.streek formularium. De 
formulariumcommissie bestaat uit de volgende personen: 

Formulariumcommissie 
Functie Naam 

Onafhankelijk voorzitter Tjeu Klaassen 
Huisarts WM Ester Klaassen  
Huisarts OZL Xander Stelten 
Apotheker WM Milou van Gansewinkel en Monique van der Kuy 
Apotheker OZL  Martin Egging 
Ziekenhuisapotheker Mark Reinders 
Medisch Specialist Tom Dormans 
Beheerder  Luc(retia) Peeters  

Deze personen zijn namens OZL en WM en namens hun beroepsgroep aanspreekbaar voor nadere              

toelichting in bijvoorbeeld een FTO-overleg.  

 



Heeft u vragen of wenst u ondersteuning? 

 

Bent u.. Uw contactpersoon Mailadres 
Specialist Tom Dormans                      t.dormans@zuyderland.nl 
 Marielle Krekels m.krekels@zuyderland.nl 
Apotheker   Marieke Maussen mmaussen@benuapotheek.nl 
 Monique v.d.Kuy kuyree@ezorg.nl 
 Peggy Vromen p.vromen@eerstelijn.net 
Huisarts Ester Klaassen e.klaassen@huisarts-oirsbeek.nl  
 Bem Bruls b.bruls@hozl.nl 
   
Voor vragen over: Kunt u terecht bij Mailadres 
Inhoud formularium en 
technische problemen 

Luc Peeters lmpeetersudding@home.nl 

Spiegelinformatie Math Hundscheid m.hundscheid@hozl.nl 
Technische ondersteuning Helpdesk van Prescriptor +31-(0)20-575 46 60 / 

prescriptor@digitalis.nl 
MIJN.streek formularium 
algemeen 

Jessica Vliegen 06-31695584 /  
jessicavliegen@mcc-omnes.nl  

 
  Meer informatie 
  www.mijnstreekformularium.nl  
 

 

 


