
 
 

Notulen ledenvergadering dinsdag 24 november 2020 
Via Microsoft Teams 

 

Aanwezig: 
 

Gerrit van Abbema GvA Oldambtplein 

Parisa Bahramithash PB Diephuis 

Patricia van den Bemt PvdB UMCG, bestuurslid 

Nienke de Boer-Veger NdB Boterdiep 

Imma Boiten IB Eelde-Paterswolde 

Wouter Brink WB Sappemeer 

Jan van Brussel JvB MC Peize 

Rizwana Chaudhry RC Salentijn, best.lid 

Joost Davids Jda Gorecht 

Frans Derks FD Oostermoer, secr. 

Jan Drenth JD Lloyd’s Terras 

Judith Gout JG Wildersgang 

Peter de Haan PdH Hoogkerk 

Folgert Haverdings FH Haren 

Arnout Janse AJ Musselpark, penn.mr. 

Trea Keizer TK Sprong de 

Michaël Knol MK Zuidhorn 

René Kuipers RK Rôner 

   

Petra Oenema-ten 
Have POtH Dokhuis het 

Gea Olsder GO UMCG 

Hilde Otterman HO Wildersgang 

Mirte van Renselaar MR Apotheek OZG 

Ruud Rozenbaum RR Rôner 
Robert van der 
Schuyt RS Leek, voorzitter 

Dirk Stobbe DS Saxion/KNMP 
Harmke Terpstra-
Bonnema HTB Stadskanaal 

Trees van der Veen TvdV Eelde-Paterswolde 

Milou Vreeman MV Wiljes de 

Christel de Vries CdV Neptunus 

Anne de Vries-Bots AdVB MC Hoogezand-Sappemeer 

Edgard Weening EW RUG, bestuurslid 

Michou Kortrink, gast MK KNMP,districtsadviseur 

Gerda Klooster GK GAV, bestuurssecretaris 

Harriët de Vries HV GAV, notuliste 

 

Afwezig met kennisgeving: 
 

Marjolein Bouwhuis Groningen 
 

 
1. Opening 

Om 9.35 uur opent Robert van der Schuyt, voorzitter van de GAV, deze tweede ledenvergadering 
die via Teams gehouden wordt. 
Hij heet gast Michou Kortrink welkom; zij is de verbindende schakel tussen district en KNMP. 
 

2. Vaststellen agenda en mededelingen 
Geen wijzigingen. 

 
3. Notulen van de ledenvergadering van 16 juni 2020 

Pag. 2) Jan Drenth: 
Formularium: digitaal en boekje naast elkaar (is niet persé een feit, maar een optie) 
Pag. 4) Gerda Klooster: 
Toelichting incasso; is geannuleerd vanwege kosten en uitvoering, want we moeten 
tweesporenbeleid voeren omdat o.a. ketens niet meedoen, dus dubbele administratie. Zakelijke 
Tikkie is wel mogelijk en veelal een prima alternatief. 
De notulen worden na deze opmerkingen vastgesteld. 
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4. Ingekomen en uitgegane post 

177) Afmelding Treant (ziekenhuisapotheek Refaja) is weer ingetrokken. 
Verder geen opmerkingen. 
 

5. Samenstelling bestuur 
RS: Geeft Edgard Weening het woord. Herbenoeming Robert van der Schuyt voor nog een 
periode van 3 jaar (en als voorzitter). Door middel van “handjes opsteken” is het voorstel 
aangenomen. 
 

6. Groninger Formularium 
Jan Drenth geeft een toelichting namens de commissie GF Project (GF in het HIS). 
Commissie heeft apotheker, Luc Peeters, in de arm genomen die de conversie kan doen naar 
Prescriptor. De structuur van het CMS (van het GF) wijkt nogal af van hoe het moet worden in 
Prescriptor. 
Huisartsen hebben heel positief gereageerd op enquêtes dus gaan ermee verder. 
Prescriptor gaat kijken wat allemaal geautomatiseerd kan worden omgezet. 
Relatiebeheer hebben Arnout Janse en Gerda Klooster gedaan. 
AJ: overleg met GHC gehad over formularium in het HIS. Resultaten vd enquête besproken. 
Positief gevoel. > 80% vd HA vindt het een prachtig project om op te pakken. 
We zijn in gesprek met GHC hoe we dit gaan uitrollen in alle FTO groepen. 

 
7. ANNA 

Patricia van den Bemt: dit is mijn eerste GAV-vergadering. Vind heel leuk om mee te draaien. 
En ben voorzitter van bestuur van ANNA geworden. 
Tweetal onderzoeken door ANNA: 
1) Lithium onderzoek van Hans Mulder 

Retrospectieve deel is inmiddels uitgevoerd. Het prospectieve deel van dit onderzoek nog niet.   
2) Thuisbezoek versus telefonisch consult: groots onderzoek want bij alle patiënten kost dit veel 

tijd. Daarom eerst risicofactoren in beeld brengen. En dan middels selectie een onderzoek 
doen. Ook evt. met videobellen (versneld door Covid-19). 4 weken na ontslag video-consult. 
En gezondheidsklachten naast ZH dossier leggen om te zien of klachten opname-gerelateerd 
zijn. 

Verdere stand van zaken ANNA: 
Juridische rompslomp want RUG/UMCG zijn huiverig voor deelname in stichtingen. Stuit op 
wat problemen. Daarom is het plan om samenwerkingsovereenkomst met UMCG en RUG 
vorm te geven. Wanneer koudwatervrees over enkele jaren over is, kan UMCG/RUG partner 
worden. 
Het administratief onderbrengen van Stichting ANNA bij de GAV is een reële optie. 

 
8. Duurzaamheid  

RS meldt dat in oktober er een actieweek Medicijnresten in water (MiW) is geweest tijdens de 
“Week van het Water”. 
Eelko Hak heeft subsidie aanvraag gedaan voor onderzoek medicijnresten in water. 
Vragenlijsten afnemen bij patiënten in de apotheek heeft plaatsgevonden. 
BENU is ook benaderd door KWF om mee te doen aan een onderzoek. 
A.s. donderdag (26 november) volgt hierover verdere informatie bij meeting. Actie: Robert. 
Netwerkbijeenkomst betreffende bevindingen Medicijnresten in water. 
Dirk Stobbe is vanuit KNMP dossierhouder MiW (coördinatie), en heeft inzamelweek mede 
georganiseerd. 
Versnellingstafel Duurzaamheid: o.a. Medicijnresten in oppervlaktewater te verminderen. 
Versnellingstafel is heel breed; veel partijen doen mee. 
RS: Gaan we toe naar zelfde als inzamelen glas / oud papier e.d.? 
DS: Is ook afhankelijk van activiteit van de gemeente. 
GK: De GAV zet social media in om het te promoten. 
FD: In FTO genoemd onderzoek bleek dat slechts 50% vd Nederlanders medicijnresten inlevert. 
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DS: Vorig jaar is er pilot geweest inzamelen geneesmiddelen (ook in Zoetermeer o.a.); resultaten 
staan op website van KNMP. 
PdH: Gaat dit alleen over niet-gebruikte medicijnen of ook uitscheiding?  
GK: Dit gaat over ingeleverde medicijnen. Wordt op langere termijn wel uitscheiding 
meegenomen. Maar als apotheek zijn we daar minder bij betrokken. Waterschappen doen er 
studie naar. 
RS: Grootste deel (90%) komt door excretie in oppervlaktewater terecht inderdaad. 
GK: Het meeste komt in riolering in woonwijken, niet van ziekenhuizen (ZH). 
DS: in ZH draait een pilot om contrastmiddelen voor röntgen vooraf te zuiveren (zijn moeilijk uit 
het water te halen). 
  

9. GAV specialisatie apothekers 
Frans Derks geeft een update. Zie ook bijgevoegd overzicht. 
Frans heeft een paar jaar geleden presentatie gegeven in de ledenvergadering van de GAV. 
In juni 2020 update gegeven; maar weinig mensen aanwezig, daarom nu nogmaals. 
In juni 16 mensen aangemeld. Bedoeling: in december lijst met specialisten te verspreiden. 
Wat doen specialisten? 

 nascholing volgen over specialisme;  

 reviews houden met patiënten; 

 lezen richtlijnen; 

 blijven bij middels literatuur. 
PvdB: Marloes is alleen expert voor infectieziekten (virus-kant). Actie: Frans. 
FD: er staan ook nog onderwerpen op de lijst waarvoor nog geen specialist is aangemeld. Nieuwe 
lijst met specialisten en openstaande specialismen wordt gevoegd bij deze notulen. 
Actie: Frans i.s.m. secretariaat. 
RS: Is het een idee om specialisten uit te nodigen voor FPZ bijeenkomsten wanneer dat 
onderwerp aan bod komt?  
FD: Inderdaad nu makkelijker omdat veel overleggen online plaatsvinden.  
RS: Noemen we het geen kaderapothekers meer? FD: in Groningen gekozen voor apotheker-
specialisten. Op de KNMP-site wordt kaderapothekers nog wel genoemd. 
DS: lid van projectteam kaderapotheker. Samen met SIR en Jan van Es Instituut opleidingsplan 
body te geven. Starten met opleiding in 2021. Aankomende maanden wordt procedure 
aanmelding bekendgemaakt. Onderwerpen: Astma / COPD, Diabetes, CVRM en Ouderenzorg. 
Trea Keizer: telefoonnummer Poliklinische Apotheek UMCG klopt niet in het lijstje. Actie: Frans.  
Het juiste telefoonnummer is 050-3610711 (is inmiddels aangepast in de bijlage). 
 

10. Financiën 
Jaarplan 2021 
GK: 2020 is/was een bijzonder en lastig jaar. Er is veel gevraagd, ook van het bureau vanwege 
steeds opnieuw plannen. Na de zomer weer meer mogelijkheden voor nascholing. Aantal 
cursussen opgepakt met MS Teams. Deze zijn enthousiast ontvangen door 
apothekersassistenten.  
Binnenkort gaan we van start met geaccrediteerde nascholingen voor apothekers.  
O.a. KROG over psoriasis eind januari. Andere onderwerpen die in de pijplijn zitten zijn glaucoom, 
beroerte preventie en juridische aspecten. 
GAV heeft plannen voor een online platform voor nascholing (zie agendapunt 11 / 2a). 
Formularium verkoop loopt achter: het is voor farmaceuten lastig omdat ze niet fysiek bezoeken 
kunnen afleggen en een boekje meebrengen. Sommige farmaceuten gaan daar creatief mee om 
en bestellen wel boekjes. 
JD: Hoeveel wijkt het af ten opzichte van 2018? Cijfers niet paraat. Actie: Gerda. 
Stakeholders: wordt veel tijd gestoken in overleggen. Mochten er partijen zijn die nog ontbreken, 
geef dat aan bij de bestuurssecretaris.  
Bureau heeft geregeld afspraken met farmaceuten/sponsors ten behoeve van nascholing. 
Nieuwsbrief komt nog dit jaar, zijn er onderwerpen, dan kunnen deze worden aangedragen. 
Oproep: Volg GAV ook via facebook en twitter! 
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Jaarplan wordt aangenomen zonder opmerkingen. 
 
Begroting 2021 
AJ: Kan vrij kort zijn over de begroting. We gaan waarschijnlijk volgend jaar in de min. 
Wellicht zijn we wat pessimistischer geweest bij het opstellen. Er is vanuit gegaan dat 
opbrengsten van nascholing gehalveerd zullen worden ten opzichte van begroting 2019. 
Nascholing is één van de 3 steunpilaren van de GAV. 
Het is een lastig periode maar we moeten als vereniging wel vooruit blijven gaan. 
Niet alleen maar interen op reserves en hopen dat corona eind volgend jaar voorbij is. 
AJ wil blijven investeren in nieuwe vormen van scholing en ook GF. 
Graag toestemming van de leden voor investeringen. Vanuit de vergadering komen geen 
bezwaren en er zijn geen vragen. 
GK: De begroting van 2021 is gebaseerd op voorlopige cijfers van dit jaar. Daarom is lager 
begroot. 
Scholingsopbrengsten (en kosten) zijn fors lager en ook GF opbrengst is lager door corona. 
JD: Hoe verhouden GF revenuen zich tot 2018 opbrengsten? Wordt nagezocht. Actie: Gerda. 
 

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

a. Medicatieoverdracht (Gea Olsder) 
GO: licht dit toe als voorzitter van de Commissie Medicatieoverdracht (CMO).  
Convenant digitale recept. Vanuit ZH veel vragen over de inhoud van het convenant 
(vooral juridisch getinte vragen). René van Hulst en GO zijn convenant aan het 
herschrijven. Duidelijk maken voor “leken”. Twijfel ontstaat door ontbreken van kennis. 
Daarna gezamenlijke sessie vanuit MZH en UMCG. OZG is nog niet zover (systeem kan 
het niet aan). 
Baxterpatiënt is een risicopatiënt (logistiek). Baxter ontslag / poli. Op dit moment wordt een 
PRI uitgeschreven (preventieve risico inventarisatie). 

b. Voorschrijvers (Rizwana Chaudhry): Rizwana is net terug van verlof dus niet aanwezig 
geweest. RS: Overleg gehad met GHC vorige week. Afgesproken dat EW aanhaakt bij 
kernoverleg Longformularium / GF. Verder polyfarmacie besproken. Ook EW uitgenodigd 
om bij kernteam ouderen aan te sluiten. GHC: niet alle HA halen hun quotum. Katheter-
materiaal besproken. Standaardisatie thuiszorg apps (toedien apps). HA hebben 
eenduidig keuze gemaakt voor VIPP Calculus app.  
RS stelt dat het een prima gesprek is geweest met GHC. Toelichting EW: bij polyfarmacie 
voor kwetsbare ouderen ligt er duidelijk behoefte van de HA hoe apotheek kan helpen 
hierbij. 

c. Thuiszorg (Robert van der Schuyt) 
PRI medicatieoverdracht is ook met thuiszorg besproken. Samenwerkingsafspraak kleine 
aanpassing naar aanleiding van overleg. 
 

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

Zoals door GK gemeld bij agendapunt 10 (jaarplan 2021). 
Apothekersassistenten: EW heeft zelf ook twee nascholingen verzorgd via Teams. 
Jammer dat toetsing niet kan plaatsvinden. GK in contact geweest met Defacto: maken 
nascholingsprogramma CAP. Zelf nascholing doen, in eigen tijd, portfolio downloaden. Nu 
onderzoek in hoeverre dit voor de GAV een nuttig platform kan zijn. Defacto vraagt ook 
een vergoeding. Onderzoeken hoe dit financieel haalbaar is. Actie: Edgard / Gerda. 

b. FPZ (Frans Derks) 
FPZ groepen zijn na de zomer via Teams opgestart. Verder geen bijzonderheden. Zal 
worden voortgezet. RS: hoe is de opkomst bij de groepen. JD/POtH: prima 

c. Kaderapothekers (Frans Derks) is al aan de orde geweest bij agendapunt 9. 
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  3. Belangenbehartiging 
a. Algemeen (Robert van der Schuyt). 
Menzis 
Met John van der Stel gesproken (Menzis). Besproken punten: 

 Vergoeding ZH 

 Regionale bekostiging 

 GF in HIS (verzoek om bijdrage gedaan) 
GK: Stap willen ze nog niet maken. Eerst overleg met HA dat ze het ook echt gaan 
gebruiken. 

Zilveren Kruis 
Eerste gesprek. Niet over hulpmiddelen gesproken. Focus op e-health, efficiency. Regionale 
bekostiging hebben ze niet voor de bril. Jaarlijks in september met ZK om tafel. 
VGZ 
Gesprek in december 2020 gepland. 
Zorgbelang 
2x per jaar overleg. 
Aanvraag voor project Beeldbellen. GAV probeert ook aan te sluiten bij dit project. 
TAO 
Erik Mijnhardt gesproken. Inspirerend en interessant. Heel andere structuur dan GAV. 
Bestuur heeft veel grotere vinger in de pap. En werkt met boetes. Hogere bijdrage per 
apotheek. Nauwe contacten met Menzis. Regioplan. Schaalvergroting apotheken waardoor 
apotheken verdwijnen. Bijdragen vanuit O&I gelden gekregen. 
Als je coöperatie wil oprichten kun je de statuten e.d. van Twente overnemen voor klein 
bedrag. 
GERRIT 
Vandaag is ook jaarlijks overleg met GERRIT gepland. 
Noorderpoort 
EW: Binnenkort overleg gepland. Gespreksonderwerp is dan onder meer, aanwas 
apothekersassistenten en wat de praktijk nodig heeft aan vaardigheden.  
Zorgadvies (vh ELANN) 
GK: Bespreken onderwerpen die voor apothekers van belang zijn. 
DDG 
Eind van vorig jaar mee gesproken. Veel informatie van DDG door corona (zij zijn 
coördinerende partij). ROAZ wordt deels gevoed door DDG.  
ROAZ 
RS is contactpersoon.  
VNN 
Er zijn plannen om iets te doen voor GF (inhoudelijk). 
 
JD: Vraag over GERRIT beperkte functionaliteit Lab4Apo. Medicatiehistorie is niet terug te 
zien. AJ neemt dit onderwerp mee naar het overleg met GERRIT later vandaag. Peter de 
Haan: Is benieuwd naar doel van gesprekken met andere zorgverzekeraars? 
Opmerking: heeft zorgen over de ontwikkeling van het WMG tarief. Hoogte tarief is bepaald. 
PdH: Roept op tot pleiten voor handhaven gemiddeld tarief dat destijds is bepaald. In ieder 
geval bij ZK. Opmerking is bedoeld richting Michou (KNMP): om hier een rol in te spelen (en 
niet aan de onderhandelaars overlaten).  
MK legt het neer bij degene die in gesprek is met zorgverzekeraars. 
DS: KNMP mag zich niet bezighouden met contractonderhandelingen. KNMP wil wel meer 
faciliteren hóe te onderhandelen met zorgverzekeraars. Er is een nieuwe medewerker 
aangenomen voor advisering: Jeroen van de Pol. 
PdH: Is het hiermee niet eens, valt onder afspraken, heeft niets met onderhandelen te maken. 
 
b. Opleiding personeel (Edgard Weening) 
Binnenkort is er weer een afspraak met Noorderpoort. Niks gehoord over stagiaires. Wel 
stageplekken farmacie gezocht. Stage AO (1e jaar master) is wel nodig.  
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Oproep gedaan via LinkedIn, maar veel reacties uit zelfs Noord-Brabant. Is lastig i.v.m. 
huisvesting.  
Dus nogmaals oproep voor Groninger apothekers voor stageplek voor master-studenten. 
Laat het Edgard weten als je iemand kunt plaatsen! 
c. CvO (Gerda Klooster namens Rizwana Chaudhry) 
In september is CvO in klein comité gehouden. De notulen van het overleg van 19 november 
volgen nog. 

 
12. Rondvraag en sluiting 

 MK: datum KNMP districts webinar ongelukkig: Het is echter ook mogelijk dit a.s. 
donderdag bijvoorbeeld te volgen. 

 MK: Wil het graag horen als er tekorten zijn op arbeidsmarkt t.a.v. assistenten. 

 FD preferentie transmuraal longformularium: EW reageert: we kunnen Menzis straks 
hierover ondervragen. 

 
Voorzitter Robert van de Schuyt dankt voor ieders aanwezigheid en bijdrage en sluit om 11.15 uur 
de vergadering. 
 


