
 
 

Notulen ledenvergadering dinsdag 16 juni 2020 
Via Microsoft Teams 
 
Aanwezig: 
 

Nienke de Boer NB Boterdiep 

Imma Boiten IB Ter Borch 

Ebian Brill EB Hanzeplein 

Jan van Brussel JvB MC Peize 

Rizwana Chaudhry RC Salentijn, bestuurslid 

Frans Derks FD Oostermoer, secr. 

Jan Drenth JD Lloyd's Terras 

Peter de Haan  PdH Hoogkerk 

Chaterina Hollenga CH Zuidhorn, voorzitter 

Mark Huiskes MH Reiderland 

Arnout Janse AJ Musselpark, penn.mr. 

Trea Keizer TK Sprong de 

Frederique Koops FK Vredewold 

René Kuipers RK Rôner 

Gea Olsder GO UMCG 

Monique Platvoet MP Treant Emmen 

Mirjam Stegeman MS Hoendiep 

Annet Tonkes AT Martini Apotheek 

Trees van der Veen TvdV Eelde-Paterswolde 

Edgard Weening EW RUG, bestuurslid 

Gerda Klooster GK GAV, bestuurssecretaris 

Harriët de Vries HdV GAV, notuliste 

Afwezig met kennisgeving: 
 

Wim van Hulst Scheemda 

Gieneke van der Werf-van der Graaf Groningen 

Robert van der Schuyt, bestuurslid Leek 

Claudia Dantuma-Wering RUG (GIMMICS) 

 
 
1. Opening 

Om 9.35 uur opent Chaterina Hollenga, voorzitter van de GAV, deze bijzondere 
ledenvergadering (via Teams). 
 

2. Vaststellen agenda en mededelingen 
Bestuurssamenstelling, goedkeuring jaarrekening via instemming (want online hand opsteken  
werkt niet bij iedereen). Naarmate de vergadering vordert blijkt dat de chat wel goed werkt. 

 
3. Notulen van de ledenvergadering van 19 november 2019 

Pag. 3 Actiepunt Jan Drenth: 
Therapeutische onderwerpen, beste idee van het kwartaal: 
- Transmuraal expertise centrum Groningen (antistolling). Hoort bij Certe, initiatief van 

meerdere ziekenhuizen. 
- Doktersassistente ochtend laten meelopen in de apotheek 
Pag. 4. Edgard Weening corrigeert: laatste alinea: “openbare apotheek niet zo populair”. 
De notulen worden, met dank aan de notuliste, vastgesteld. 
 

4. Ingekomen en uitgegane post 
Geen opmerkingen. 
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5. Samenstelling bestuur 
Gea Olsder is aftredend, haar beoogd opvolgster is Patricia van den Bemt, 
ziekenhuisapotheker in het UMCG. Zij is niet aanwezig bij online-vergadering. Bij acclamatie 
wordt Patricia benoemd als bestuurslid. 
Chaterina dankt Gea voor haar inzet in bestuur, sinds 2013! Ook zet zij zich al jarenlang in 
voor de commissie Medicatieoverdracht. Gea blijft voorzitter van deze commissie. 
Gea reageert dat zij met veel plezier het bestuurswerk heeft gedaan. 
 

6. Groninger Formularium 
Jan Drenth geeft een toelichting namens de nieuwe commissie GF Project. 
Arnout Janse: GF Project heeft klein onderzoek/enquête gedaan naar draagvlak onder 
huisartsen (HA uit de stad en Veendam/Roden en waarnemers) voor het beschikbaar maken 
van het Groninger Formularium als tool om formulariumgericht te kunnen voorschrijven, zoals 
momenteel ook mogelijk is met NHG Formularium. Daarnaast de vraag of men bereid is 
hiervan gebruik te maken. Uitkomsten: positieve reacties, Groninger Formularium willen ze 
wel gebruiken. 
Op vragen m.b.t. Prescriptor kwam onder meer de volgende antwoorden: 
In NHG formularium dat nu in HIS staat, staan teveel keuzes. GF werkt prettiger in de 
dagelijkse praktijk. Er is voldoende ruimte om product te verbeteren ten opzichte van NHG 
formularium. 
Gisteren is samen met de GHC (via hun kanalen) een soortgelijke enquête uitgegaan naar 
alle HA en AHHA in de provincie. 
Arnout stelt voor een stemming onder leden GAV te houden of we dit product verder gaan 
ontwikkelen. 
CH: Kosten? 
AJ: 6000 euro voor vullen van Prescriptor met GF zoals dit er nu uitziet. 
JD: huidige systeem kan naast Prescriptor, dus ook boekje en app handhaven (net als het 
Nijmeegs Formularium). 
JD: je kunt wel een risicoanalyse maken, kosten/baten analyse is lastig. 
Op dit moment zit GF formularium niet in Prescriptor en wordt het niet gebruikt door HA in 
Groningen. Dus weet je ook niet wat ze ervoor willen/gaan betalen. 
JvB en JD: Commissie GF Project is wel verantwoordelijk voor vullen van het systeem. 
We kunnen Luc Peeters (Mijnstreek formularium) vragen om dit te doen. Zij heeft al 
meerdere formularia in Prescriptor begeleid, dus ervaring. 
JD: niet te lang wachten met stap maken. Zou graag de mening van de leden peilen. 
CH: Dit kan via mail. Actie: Jan Drenth i.s.m. Gerda Klooster. De peiling vindt plaats nadat 
de uitslag van de gezamenlijke enquête (GHC-GAV) bekend is. 
JvB laat zien hoe het eruit ziet in Prescriptor.  
MH: heeft Nijmeegs Formularium dit ook al? Of zijn wij de eerste. 
JD: nee, wij zijn eigenlijk de laatste hiermee. 
Nijmeegs: twee CMS-en want willen ook boekje houden. 
Ook al in Prescriptor zitten bijvoorbeeld: Mijnstreek Formularium en SOFA. 
MH: gaan jullie onderzoeken of er met AIS-en nog mogelijkheden zijn? 
JD: Prescriptor koppelt met alle HISsen (Medicom). In het apotheeksysteem wordt het op dit 
moment niet gebruikt. 
Chaterina stelt voor de uitslag van de enquête af te wachten en daarna de begroting maken,  
Snel actie ondernemen als de uitslag van de GHC-enquête binnen is.  
Actie: Arnout Janse / Jan van Brussel / Jan Drenth. 

 
7. ANNA 

Mark Huiskes is bestuurslid van ANNA: Academisch Netwerk Noordelijke Apothekers. 
Vorig jaar hebben Henk Frans Kwint en Linda Mulder in de ledenvergadering een presentatie 
gegeven. Bestuur i.o. van de stichting is opgestart. 
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De stichting heeft ten doel: innovatie en versterking van farmaceutische zorg in een 
academisch ketennetwerk met de individuele patiënt centraal. 
Kernparticipanten zijn: WZA, Martini Ziekenhuis, UMCG, RUG en GAV. 
Financiering komt vanuit KNMP (subsidie aangevraagd door GAV). 
Er is een start gemaakt met projecten:  
Lithiumproject 
12 deelnemende apothekers in het Noorden. 
Er kan een oproep gedaan worden (vanuit GAV) dat deelname nog mogelijk is. Actie: HdV.  
 
Identificeren van risicofactoren die optreden bij bijwerkingen na ontslag uit het ziekenhuis 
Dit tweede project wordt nu opgestart: Voor dit project zoekt ANNA een OA die zitting wil 
nemen in de werkgroep die het project in kaart gaat brengen. Komt ook een berichtje met 
oproep in nieuwsflits. Actie: HdV/GK. 
Edgard vraag of er nog een extra openbaar apotheker in bestuur ANNA gevraagd wordt?  
Mark stelt dat dat eerst in het bestuur besproken moet worden. 
 

8. Convenant ‘Verzenden digitaal medicatievoorschrift’ 
Volgens de wet heeft een digitaal recept geen rechtsgeldigheid. 
Convenant voorziet erin dat er geen papieren recept hoeft te worden nagestuurd als er al een 
digitaal recept via LSP is verstuurd. Deze afspraak maken we met elkaar en zou getekend 
moeten worden. 
De leden worden verzocht toestemming te geven om bestuur het convenant te laten tekenen. 
Vooral voor MZH al nodig. Overige ziekenhuizen zijn nog niet zover. 
AT: vanuit MZH is het nog concept convenant want de Raad van Bestuur is nog niet akkoord. 
Ook dialysecentra en zelfstandige klinieken hebben eigen convenanten. 
 
CH: wie is dossierhouder, die weet wie is aangesloten bij convenant. GO dat is een goeie. 
AT: eigenlijk zouden alle ziekenhuizen het al eens moeten zijn met het convenant (voordat ze 
zover zijn). GO verwacht dat UMCG ook binnenkort mee gaat doen. 
CH vraagt Gerda om dit te coördineren. Actie: GK.  
  

9. Duurzaamheid 
Netwerk medicijnresten in afvalwater Noord-Nederland.  
Gerda doet verslag namens Robert van der Schuyt. 
Professor Eelko Hak heeft een lijst met producten opgesteld. Zes stoffen zijn bepalend, deze 
horen elk bij bepaalde ketens in de productie. 
Gekeken wordt door het netwerk: hebben we alle partijen in beeld, wat is de impact van zo’n 
medicijn op het oppervlaktewater. 
Aantal projectgroepen voor preventie gevormd: participatie GAV in Farmacie en productie. 
Het moet wel wat opleveren, wat kun je doen om het te verminderen. Bijv. door 
voorschrijfgedrag. 
Gerda vat samen: er zijn 3 kerngroepen  werkgroepjes met daarboven een stuurgroep. 
Tweemaal per jaar is er een groter overleg over stand van zaken. 

 
10. GAV specialisatie apothekers 

Frans Derks doet verslag. Vorig jaar juni hebben zich drie apothekers aangemeld, inmiddels 
zitten we op 16. Toch doet Frans opnieuw een oproep of iemand zich wil verdiepen in een 
thema. 
Het projectplan is rondgemaild. Frans licht de hoofdlijnen toe. Doel is samen sterker worden 
in ons vak. Het is ondoenlijk om in alle richtlijnen gespecialiseerd te zijn, daarom verdelen we 
de thema’s. 
KNMP is bezig met kaderapothekers voor grote onderwerpen: astma/CVRM/oncologie 
waarschijnlijk. FD pleit voor kleinere thema’s en meer. Eind 2020 volgt een lijstje met 
aandachtsgebieden per specialist apotheker. 
AT hebben apothekers zich voor specialisatie aangemeld of gewoon aangemeld. 
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FD: lijstje met thema’s en bijbehorende apothekers alsmede hiaten wordt rondgestuurd. 
Actie: HdV 
 

11. Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2019 
Jaarverslag 2019 
Op de agenda staat per abuis jaarverslag en jaarrekening 2020; dit moet zijn 2019. 
Met betrekking tot leden en buitengewone leden vraagt Jan Drenth welk % van de apotheken 
in Groningen lid is van de GAV. GK stelt dat de dekking eigenlijk 100% is want Bad 
Nieuweschans is enige niet-lid maar voornamelijk op Duitsland georiënteerd. 
 
Jaarrekening 2019 
Namens de kascommissie brengt Annet Tonkes verslag uit. 
De kascommissie heeft boekhouding gecontroleerd. Ziet er netjes en overzichtelijk uit. Voor 
kascommissie goed na te gaan. Aantal vragen aan Harriët, deze kon ze uit haar hoofd 
beantwoorden. 
Chaterina vraagt of er nog adviezen zijn vanuit de kascommissie. 
Annet stelt dat adviezen van vorig jaar als incasso, en Tikkies vooral voor GF verkoop, in 
gang zijn gezet. Dienstverband docenten, betaalpassen, telefoonkosten (mobiel) zijn 
besproken. Er zijn geen aanvullende adviezen/verbeterpunten. 
 
Arnout geeft aan dat hiermee de jaarrekening 2019 is vastgesteld. 
 
In verband met de aanstaande pensionering van Gieneke van der Werf is er een vacature in 
de kascommissie. René Kuipers meldt zich aan als lid van de kascommissie.  
 

12. Mededelingen van het bestuur m.b.t.:  
1. Regionale samenwerking 

a. Medicatieoverdracht (Gea Olsder) 
Dit jaar nog geen vordering in digitale app. In het laatste overleg is aandacht besteed aan 
baxter bij opname en ontslag. Ook zijn digitale apps voor toedienregistratie besproken. 
Slechts één apotheek kan medicatie aanmelden in de app; dit wordt gedaan via een 
papieren lijst want digitaal aanleveren kan niet. 
b. Voorschrijvers (Rizwana): geen nieuws want afspraak van vanmiddag gaat niet door. 
c. Thuiszorg (GK namens Robert van der Schuyt) 
Overleg geweest half mei. Afspraken worden weer gemaakt. 

  2. Kwaliteit van zorg/kwaliteitsbevordering 
a. Nascholing (Edgard Weening) 

Apothekersassistenten: nascholing is opgeschort tot na de zomer.  
Eventueel digitale nascholing ontwikkelen als er belangstelling voor is. 

b. FPZ (Frans Derks) 
Vaste agenda sinds paar jaar: voorbereid en geaccrediteerd. Maar zelf ook actief zijn 
iets in te brengen, niet alleen halen. 
CH: voorstel: FPZ groepen digitaal opstarten na de zomervakantie. Actie: GK. 

c. Kaderapothekers (Frans Derks) is al aan de orde geweest bij agendapunt 10. 
  3. Belangenbehartiging 

a. Algemeen (Chaterina Hollenga/Arnout Janse). 
Menzis 
In december ’19 en mei ’20 met John vd Stel gesproken (Menzis). Besproken punten: 

 Punt van Parkinson komt voorjaar 2021 een evaluatie. Menzis financiert dit 

 Bezorging voor apotheken door PostNL i.p.v. eigen bezorgers die ver buiten eigen 
gebied moeten bezorgen. 

 Longformularium besproken. Zou moeten worden geïntegreerd in GF. 
Opmerking JD: Hans Roelevink heeft besloten te stoppen na 20 jaar bijdrage aan 
GF. We moeten op zoek naar opvolger. Graag bij deze een oproep voor apotheker 
voor hoofdstuk Luchtwegen. Edgard Weening meldt zich aan. 
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Ronald Riemersma gesproken, longformularium is bijna af maar door corona wat 
vertraging. Nog geen beoordeling mogelijk.  

 GK: de laatste devices is meeste discussie over. 

 Ontslagvergoeding besproken met JvdS: als ziekenhuizen dat niet declareren dan 
kan apotheek het doen, maar ZH declareren wel dus hij kijkt of er een ander potje 
is. 

 
GHC 
Arnout brengt verslag uit van het overleg met voorschrijvers (GHC). 
Vormgeven van zorginhoudelijke afspraken: zij hebben ook onderwerpen aangegeven. 
Ook dat zorggelden worden vrijgemaakt voor apothekers dus niet alleen voor huisartsen. 
Positief contact met GHC. 
b. Opleiding personeel (Edgard Weening) 
Ook aandacht voor nieuwe richtlijn consultvoering en Noorderpoort wil eventueel 
nascholing in FPZ aanbieden voor apothekersassistenten die werken in de apotheek. 
Wordt vervolgd. 
Aantal leerlingen: 90 BOL + 10 BBL dit schooljaar bij Noorderpoortcollege. 
Apothekers (RUG Farmacie): online colleges/online geëxamineerd. Wel wat vertraging 
doordat stages niet door konden gaan. Moet achterstand worden weggewerkt. Graag 
oproep aan apothekers voor stagiaires om te helpen. 
AT: Hoeveel stagiaires verwacht je na de vakantie? 
EW: weten we nog niet. Veel studenten 1e jrs master moeten nog practicum doen. 
Daarna pas op stage. Dus verschuiving naar eind van het jaar/begin volgend jaar. 
In de oproep wordt het duidelijk aangegeven. Actie: Edgard Weening. 
c. CvO (Rizwana Chaudhry: geen opmerkingen) 
Vergadering april is geannuleerd. Hopelijk gaat september wel door. 

 
13. Rondvraag en sluiting 

 Peter de Haan is van mening dat apothekers als beroepsgroep gezamenlijk 
zouden moeten afzien van de continuïteitsbijdrage. Peter vindt dat we geen recht 
hebben op compensatie. Er zijn minder patiënten, de oorzaak daarvan zou er niet 
toe moeten doen (corona). Verzoek van Peter om dit als beroepsgroep uit te 
dragen via de GAV dan wel de KNMP. Graag richting KNMP ventileren.  
Actie: GK. 
René Kuipers via chat: kan redenering van Peter volgen maar je kunt niet voor 
andere collega’s beslissen. 

 Ebian Brill uit zijn complimenten ten aanzien van de goede vorderingen in het 
algemeen binnen de GAV en in het bijzonder voor de heren van de commissie GF 
Project (Arnout, Jan en Jan). De investering van € 6000 zou geen issue moeten 
zijn. Hij stelt voor hen mandaat te geven om de plannen de komende maanden 
nader uit te werken. Met name de combinatie met GHC/huisartsen alsook de 
duurzaamheid van het GF zijn hierbij van belang. 

 Mark Huiskes sluit zich aan bij Ebian z’n pleidooi. 

 Mirjam Stegeman is van mening dat vergadering via Teams een goed alternatief is 
voor de fysieke bijeenkomst 

 
Chaterina meldt dat zij gaat stoppen als voorzitter van de GAV. In verband met de 
pensionering van haar partner heeft zij zelf ook besloten vervroegd van haar pensioen te 
gaan genieten. Het reizen lonkt. 
In een notendop laat zij de bestuursperiode de revue passeren. Er is een hoop gebeurd de 
afgelopen vijf jaar tijdens haar voorzitterschap. Inmiddels zijn we toe aan de derde 
bestuurssecretaris, het bureau is tweemaal verhuisd en verpleegkundig consulent Ineke 
Vriezema heeft de GAV verlaten. 
Het contact met de huisartsen is intensiever geworden. Op het gebied van scholing gebeurt 
er van alles en staan we voor nieuwe uitdagingen vanwege het coronavirus. 
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De GAV is de partij die regionaal overzicht had in de corona pandemie. Ook daarin zie je dat 
de functie van de GAV erg belangrijk is. Er is een groot verschil tussen de landelijke KNMP 
en wat er gebeurt in de regio. 
 
Chaterina vertelt dat zij met veel plezier een aantal uren per week heeft geïnvesteerd in de 
GAV. Zij benadrukt dat de vereniging van ons gezamenlijk is en alleen kan voortbestaan als 
iedereen zich ervoor inzet. 
Tot slot dankt Chaterina iedereen hartelijk voor het vertrouwen in haar als voorzitter. 
 
 
Om 11.30 uur sluit voorzitter Chaterina Hollenga de vergadering. 
 
 
 
Een prachtig boeket is bezorgd bij aftredend bestuurslid Gea Olsder en bij aftredend 
voorzitter Chaterina Hollenga op dinsdagmiddag 16 juni. 
 

  


