
 
 

Notulen ledenvergadering GAV - dinsdag 23 november 2021 
Aanvang 09.30 uur via Microsoft Teams 

 

Aanwezig: 
 

Annemiek Bakker Refaja Apotheek 

Parisa Bahramithash Diephuis 

Bert Boer Woldzoom 

Imma Boiten Zuidhorn 

Marjolein Bouwhuis Groningen 

Ebian Brill Hanzeplein 

Rizwana Chaudhry Salentijn, bestuurslid 

Anne de Vries-Bots MC Hoogezand-Sappemeer 

Frans Derks Oostermoer, secretaris 

Jan Drenth Lloyd’s Terras 

Mark Fransen Venema 

Jan Haanstra Delfzijl 

Yolanda Halm FDO 

Anneke Hinkema-Beck - 

Arnout Janse Oosterhaar,penningmeester 

Trea Keizer Poliklinische Apoth. UMCG 

Jan-Hein Koops Sappemeer 

René Kuipers Rôner 

Hilde Otterman Wildersgang 

Gretha Pouwer Bedum 

Emina Rakic Lewenborg 

Anand Rambharos Zuidlaren 

Jan van Brussel MC Peize 

Patricia van den Bemt UMCG, bestuurslid 

Robert van der Schuyt Leek, voorzitter 

Mirjam Stegeman Eemsmond 

Annet Tonkes Martini Apotheek 

Trees van der Veen Eelde-Paterswolde 

Mirte van Renselaar Apotheek OZG 

Edgard Weening RUG, bestuurslid 

Gerda Klooster GAV, bestuurssecretaris 

Harriët de Vries GAV, notulist 

 
Afwezig met kennisgeving: 

 
Nienke de Boer-Veger Boterdiep 

Gretha van der Veen MC Hoogezand-Sappemeer 
 

 
 
1. Opening 

Vlak na 9.30 uur opent Robert van der Schuyt de vergadering en heet iedereen online welkom.  
 

2. Vaststellen agenda en mededelingen 
Er zijn geen wijzigingen in de agenda of andere mededelingen. 
 

3. Notulen van de ledenvergadering van 1 juni 2021 
Pag. 5) Mirte van Renselaar merkt op dat zij alleen kan spreken voor OZG; daar wordt NHG 
Anemie wel gevolgd. 
De notulen worden na deze opmerking akkoord verklaard. 
 

4. Ingekomen en uitgegane post 
Geen opmerkingen. 
 

5. Samenstelling bestuur 
De samenstelling is ongewijzigd en er zijn voorlopig geen aflopende termijnen. 
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6. Groninger Formularium 

Jan Drenth geeft een korte update van de stand van zaken. Met Luc Peeters is een overeenkomst 
afgesloten. Anderhalve maand geleden is Luc weer gestart met de werkzaamheden en tot 
hoofdstuk R78 gevorderd. Er zijn veel controles nodig of het goed in Prescriptor staat. 
Vooral specifieke voorschriften moeten worden gecontroleerd. Het voorstel van de projectgroep 
GF is om een actieve club van huisartsen een check te laten doen.  
Deze vraag zal worden neergelegd bij de GHC. Actie: Gerda Klooster. 
 

7. ANNA 
Patricia van den Bemt zet de stand van zaken uiteen. 
1) Lithium-onderzoek: Promovendus is bijna klaar met onderzoek, binnenkort komen resultaten. 
2) Beeldbellen: Student is bezig met uitrollen proces in openbare apotheken.  

• Er is subsidie aangevraagd bij ZonMw. In december volgt uitsluitsel of deze subsidie 
(€200.000) wordt toegekend (concurrentie van andere projecten). 

• Inmiddels is een nascholing “Videoconsult” uitgevoerd.   
 

8. Convenant ‘Verzenden digitaal medicatievoorschrift’ 
Patricia van den Bemt meldt dat het convenant is getekend. In het UMCG loopt het versturen 
vanuit EPIC goed. Speerpunten zijn: 

❖ Medische hulpmiddelen en CGM communiceren nog niet goed 
❖ Snelle uitrol naar alle openbare apotheken (papieren recept hoort dan tot verleden). 

 
9. Duurzaamheid 

Robert van der Schuyt meldt dat in september vanuit HANNN een subsidieaanvraag bij SNN is 
gedaan voor een onderzoek aangaande werkprojecten met een looptijd van twee jaar. 
Opmerkingen vanuit de vergadering: 

❖ Het UMCG heeft green-teams opgericht die milieubesparende projecten uitvoeren.  
Bij klinische farmacie is een project gestart om spillage van orale oncolytica te beperken. 
Dit project dingt mee naar een geldprijs van €15.000 die het UMCG heeft uitgeloofd voor 
het beste project. 

❖ Edgard Weening vraagt in hoeverre de testfabriek in Garmerwolde (verminderen van 
medicijnresten in Waddenzee) betrokken is in dit project? Robert antwoordt dat HANNN 
overleg voert in de keten en deze fabriek niet in het project van HANNN is geïntegreerd. 

❖ Anne de Vries meldt dat in Hoogezand samen met de gemeente een folder is ontwikkeld. 
Deze zal via de GAV worden verspreid. Actie: Anne de Vries i.s.m. bureau GAV 

❖ In Leek staat een medicijnen-afvalbox in de Jumbo; deze wordt ca. 1x per week geleegd 
door de (bezorger van de) apotheek. Anne heeft de ervaring dat de inspectie het niet 
accepteert dat de gemeente medicijnafval afhaalt bij de externe locatie (Jumbo of 
bejaardentehuis). De inspectie was erover gevallen dat het bejaardentehuis een sleutel 
voor de afvalbox had (in Hoogezand). René Kuipers reageert hierop door te stellen dat 
vervoer van medicijnafval volgens de wetgever niet is toegestaan. Dit punt wordt 
meegenomen naar het volgende overleg van HANNN. Actie: Robert van der Schuyt.  

 
10. Vaststellen jaarplan en begroting 2022 

Jaarplan 2022 
Gerda Klooster geeft de belangrijkste punten uit het jaarplan aan (de drie pijlers van de GAV zijn 
onveranderd): 
1) Regionale samenwerking: 

Nadruk lag in 2021 op profilering en dat blijft voor 2022 ongewijzigd. Verder zijn de contacten 
met de Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) geïntensiveerd. 

2) Kwaliteit van zorg/kwaliteitsbevordering: 
In maart 2022 zal de nieuwe (14e) editie van het Groninger Formularium (boekje/app/in HIS) 
worden uitgebracht. 

3) Belangenbehartiging: Over de nieuwe/hernieuwde contacten kan gemeld worden: 
❖ In 2021 is o.a. ondersteund bij de vaccinvoorbereiding (huisartsen). 
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❖ Met GGD is in december een afspraak gepland om te kijken waar we elkaar kunnen 
helpen. 

❖ Voor de Friese Apothekers Organisatie (FAO) voert de GAV het secretariaat en met 
het bestuur volgt overleg over het vervolg van de samenwerking. 
In Friesland zijn de apothekers actief rondom vaccinaties: de apotheker in Oosterwolde 
heeft de eerste prik gezet. Reacties vanuit de vergadering zijn positief, men vindt dit 
een mooi initiatief en dit kan een opmaat zijn naar het onderbrengen van 
reizigersvaccinatie en griepprik bij de apotheek. 

❖ GPRI doet industrie-gestuurd wetenschappelijk onderzoek waarvoor apotheken 
worden gevraagd om mee te doen. Winstoogmerk van deze BV is onduidelijk. GPRI 
kan panklaar aanleveren wat je moet doen of kan laten doen en er is een vergoeding 
voor de apotheek. Het betreft niet alleen longprojecten maar ook bijvoorbeeld vroege 
opsporing van nierschade (door UMCG gefinancierd). Naar aanleiding van de 
opmerking van Trees van der Veen dat waakzaamheid met betrekking tot de AVG 
verstandig is, geeft Robert aan dat patiënten eerst toestemming moeten geven. Trees 
stelt verder dat een parallel met ANNA kan worden getrokken en dergelijke 
onderzoeken elkaar zouden moeten versterken. 
Arnout stelt voor GPRI uit te nodigen om een presentatie te geven, aansluitend aan 
een ledenvergadering. Actie: Gerda Klooster. 

❖ Ten aanzien van de zichtbaarheid van de GAV meldt Gerda Klooster dat de 
nieuwsbrief tweemaal zal verschijnen in 2022. 

Het jaarplan wordt aangenomen. De definitieve versie van het jaarplan zal aan iedereen 
worden toegestuurd. Actie: Gerda Klooster. 

 
Begroting 2022 
Arnout Janse licht de begroting toe op enkele punten: 
Baten: 

❖ Scholingsopbrengsten zijn in lijn met inkomsten in 2021 (het bureau heeft het ontwikkelen 
van online nascholingen goed opgepakt). 

❖ Inkomsten uit boekje/app Groninger Formularium zullen tegenvallen, net als 2020. 
❖ Lagere inkomsten uit GF worden gecompenseerd door inzet personeel voor andere 

coöperaties (FAO-Friesland en ACG-Groningen) 
Kosten: 

❖ Plan is om in 2022 naast digitale ook fysieke nascholingen te houden (3 voor apothekers 
en 6 voor apothekersassistenten) dus hogere kosten vanwege catering (en zaalhuur). 

Vanuit de vergadering zijn er geen vragen, derhalve wordt de begroting aangenomen. 
 

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

a. Medicatieoverdracht (Patricia vd Bemt) – geen opmerkingen 
b. Voorschrijvers (Rizwana Chaudhry) – geen opmerkingen 
c. Thuiszorg (Robert van der Schuyt) 

Op 2 november is een overleg gehouden met de thuiszorgorganisaties. De (uitgebreidere) 
samenwerkingsafspraak Drenthe is ingezien; bepaalde punten zullen worden 
overgenomen maar dit betreft slechts aanvullingen en geen grote wijzigingen.  
De samenwerkingsafspraak is niet ondertekend met natte handtekening door partijen. 
Daarom is het raadzaam om in een addendum alle namen/adressen van de GAV-
apotheken te vermelden. Actie: Robert van der Schuyt. 
De synchronisatie van de toedienapp naar één standaardapp zal niet lukken. De apotheek 
moet ermee leren leven dat thuiszorgorganisaties tot wel vijf verschillende apps gebruiken. 

 
 2. Kwaliteit van zorg/kwaliteitsbevordering 

a. Nascholing (Edgard Weening) 
Edgard complimenteert Gerda Klooster en Harriët de Vries met het initiatief van digitale 
nascholingen voor zowel apothekers als apothekersassistenten.  
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Het Noorderpoortcollege heeft online workshops Consultvoering en Begeleiding stagiaires 
gegeven en geeft nog steeds online les. 
Er zijn 115 BOL en 6 BBL leerlingen in opleiding. 
De RUG maakt aan stagiaires de regels binnen de apotheek kenbaar, inclusief de 
verplichte (corona-)vaccinatie die bij sommige apotheken geldt. 
De achterstand in stageplekken in 2020 is inmiddels ingelopen; er zijn voldoende 
stageplekken momenteel. 

b. FPZ (Frans Derks) 
De voorbereiding van NHG standaard/nieuwe geneesmiddelen blijft een aandachtspunt. 

c. Kaderapothekers (Frans Derks) 
Korte enquête onder specialist-apothekers heeft uitgewezen dat de tijdsinvestering 
dusdanig gering is dat iedereen wel wil doorgaan. 
De lijst met specialist-apothekers en nog openstaande thema’s zal in december worden 
rondgestuurd. Actie: Frans Derks i.s.m. bureau. 
 

 3. Belangenbehartiging 
a. Algemeen (Robert van der Schuyt) 

• DDG: uit het overleg kwam naar voren dat de Doktersdienst regelmatig wordt 
gebeld voor reguliere herhaalmedicatie. Verzoek van DDG is om 
herhaalmedicatie (behalve opiaten) via de (dienst)apotheek te laten lopen. 
Annet Tonkes reageert dat er al afspraken bestaan dat zonder tussenkomst van 
DDG herhaalmedicatie kan worden geleverd door de dienstapotheek. 
Afspraken dienen gecontroleerd te worden. Actie: Robert van der Schuyt / 
Annet Tonkes. 

• ELO: Gerda Klooster was bij dit overleg met veel beroepsgroepen, o.a. 
huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten. Opvallend hoe weinig deze groepen 
weten van de stand van zaken omtrent corona. Voor deze groep is door AZNN 
een aparte, uitgebreide nieuwsbrief gemaakt en rondgestuurd. Ter informatie 
wordt deze informatie vanaf nu ook aan de apotheken toegestuurd. Actie: 
Gerda Klooster. 

b. Opleiding personeel (Edgard Weening) – geen opmerkingen (zie punt 11/2a) 
c. CvO (Rizwana Chaudhry) 

Rizwana doet verslag van het vooroverleg van het CvO op 18 november jl., waarin de 
positie van het CvO is besproken. Conclusie is dat het CvO wel meerwaarde heeft voor 
informele afspraken en praktische afspraken maar niet voor preferentiebeleid. Menzis 
ziet ook de voordelen van praktische afspraken. 
Oproep aan de leden is om praktische zaken die wringen aan te dragen bij (een van) 
de commissieleden Rizwana Chaudhry, Egbert Greving of Mark Huiskes. 
René Kuipers spreekt bezorgdheid uit over de gang van zaken: Menzis biedt 
basiscontract aan met 3 “smaken” (“tekenen bij het kruisje”). 
Rizwana meldt dat de materiële controle in een volgend overleg zal worden 
meegenomen. Actie: Rizwana Chaudhry. 

 
12. Stichting GERRIT 

De participatiebijdrage van € 5000 aan GERRIT wordt voortgezet in 2022 en (apart) gefactureerd 
op de contributienota à € 75 per apotheek. Er zijn geen bezwaren tegen de voortzetting. 

 
13. Apothekers Coöperatief Groningen 

Ebian Brill, voorzitter van ACG, schetst de stand van zaken. 
Bestuur ACG: 
Het bestuur van ACG vergadert 1x per maand en komt daarnaast 1x per maand samen met (een 
afvaardiging van) het GAV-bestuur. Komende week staat een bijeenkomst gepland van ACG met 
FAO, DAC en GAV. Daarnaast staat een overleg bij de KNMP met overige regio’s in de agenda. 
Projecten ACG 
In het kader van de voorwaarden van regiocontractering door Menzis zijn met de GHC 
onderwerpen afgesproken om mee aan de slag te gaan. 
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1) Polyfarmacie: 
  Op verzoek van de huisartsen wordt dit project opgepakt. Emina Rakic (projectleider) werkt 

met haar projectgroep het protocol uit om te komen tot een tariefvoorstel aan Menzis. 
2) VIPP live: 

❖ Elektronische communicatie tussen apotheek en huisarts bevorderen (en thuiszorg kan 
eventueel aansluiten). Projectleider is Trees van der Veen. 

❖ Groninger Formularium in HIS. Hilde Otterman is hier de linking pin, als lid van de 
Groninger Formularium commissie en bestuurslid ACG. 

❖ Vraag is hoe dit een contractvoorwaarde bij Menzis kan worden. GF Project commissie 
zoekt daarvoor contact met Longformularium (commissie) in de provincie Groningen.  

❖ Farmaceutisch consult onderdeel maken van regiocontract: positieve reactie van Menzis 
is ontvangen op dit voorstel. 

Conclusie van bovenstaande is dat ACG op verschillende fronten probeert tot regiocontracten te 
komen met Menzis: 
Ad 1) bij polyfarmacie middels prestatiebekostiging 
Ad 2) bij longformularium middels directe betaling aan de coöperatie (ACG) 
Verder wordt ingezet op facultatieve prestatie om in de toekomst een project onder te kunnen 
hangen. 
 
Voorwaarde voor het maken van regionale plusafspraken is dat er eerst een goede 
basisovereenkomst met Menzis ligt.  
 
Rizwana complimenteert het bestuur van ACG dat er actie wordt ondernomen. 
 
Ebian sluit dit agendapunt af met de mededeling dat vragen aan het bestuur van ACG ook na de 
vergadering gesteld kunnen worden (eventueel via Gerda Klooster). 
 

14. Rondvraag en sluiting 

• Yolanda Halm brengt het advies uit (na contact met microbioloog Badjoe) om in de 
apotheek aan de balie een mondmasker te dragen en dit ook van de patiënten te 
vragen. Verplichten van mondmasker kan (op dit moment) niet. 
 

Voorzitter Robert van der Schuyt wenst allen een mooie decembermaand en fijne feestdagen en 
sluit om 11.20 uur de vergadering. 
 


