
 
 

Notulen ledenvergadering GAV - dinsdag 31 mei 2022 
Aanvang 09.30 uur 
Locatie: Bureau GAV, Schweitzerlaan 4 te Groningen 

 
Aanwezig:      Afwezig met kennisgeving: 

 
 

Parisa Bahramithash Apotheek Diephuis 

Bert Boer BENU Apotheek Woldzoom 

Imma Boiten Apotheek Zuidhorn 

Rizwana Chaudhry Apotheek Salentijn, best.lid 

Frans Derks Apotheek Oostermoer, secr. 

Mark Fransen Apotheek Venema 

Jan Haanstra Apotheek Delfzijl 

Arnout Janse Apotheek Oosterhaar, penn. 

Esther Kroodsma Medsen Apotheek Hoendiep 

Emina Rakic Boots apotheken 

Mirte van Renselaar Apotheek Ommelander ZH 

Robert van der Schuyt BENU Apotheek Leek, vz. 

Mirjam Stegeman Apotheek Eemsmond AGG 

Trees van der Veen Apotheek Eelde-Paterswolde 

  

Gerda Klooster GAV, bestuurssecretaris 

Harriët de Vries GAV, notulist 

  

Patricia van den Bemt UMCG, best.lid 
Katharina Bosch-
Krämer Apotheek Zuidhorn 

Ebian Brill Apotheek Hanzeplein 

Laura Buurman Apotheek Musselpark 

Nienke de Boer-Veger Apotheek Boterdiep 

Jan Drenth Apo Lloyd's Terras 

Folgert Haverdings BENU Apotheek Haren 

Mark Huiskes Apotheek Reiderland 

René Kuipers De Rôner Apotheek 

Gea Olsder Apotheek UMCG  

Gretha Pouwer BENU Apotheek Bedum 

Jan Prakken Apotheek Diephuis 

Annet Tonkes Martini Apotheek 

Edgard Weening RUG, best.lid 

  

 
 
1. Opening 

Even na 9.30 uur opent Robert van der Schuyt, voorzitter, de vergadering en heet iedereen 
welkom bij deze eerste “live” vergadering sinds tweeënhalf jaar.  
 

2. Vaststellen agenda en mededelingen 
Robert van der Schuyt begint met de volgende mededelingen: 

➢ Huisvesting. Het huurcontract van het kantoor Schweitzerlaan loopt af per mei 2023. 
Bestuur onderzoekt (andere) mogelijkheden voor huisvesting. 

➢ Website. GAV heeft gekozen voor een nieuwe webbeheerder: Roadbears. Geeft meer 
mogelijkheden qua systeem en ACG werkt eveneens met deze partij. 

➢ Media-apothekers. Naar aanleiding van de oproep van de KNMP hebben Frans Derks en 
Parisa Bahramithash zich gemeld. Zij hebben begin juni de mediatraining. 

➢ ROAZ. Trees van der Veen vertegenwoordigt de noordelijke apothekers in ROAZ (samen 
met Marjan Renkema vanuit Friesland). Gerda Klooster meldt belangrijke punten uit het 
overleg in de nieuwsflits (Corona nieuwsflits, Oekraïne nieuwsflits).  
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Een regionaal crisisplan, waarbij ook de apotheek betrokken is, is noodzakelijk in 
crisissituaties, zoals bijvoorbeeld bij Covid-19. Marjan Renkema volgt een specifieke 
cursus voor dit onderwerp. Ook een protocol voor spoedsituaties krijgt aandacht: Hoe 
krijgen patiënten weer een baxter in het geval van een grote brand bijvoorbeeld. 

➢ Fijnmazig vaccineren. Met de GGD wordt gekeken of de apotheek hierin een rol kan 
krijgen en welke. 

➢ Siilo app. Michou Kortrink heeft gevraagd of er behoefte is aan een Siilo app voor de regio 
Noord. Aanwezigen zijn niet laaiend enthousiast, vinden de Siilo app voor FPZ groep wel 
nuttig. Vraag terugkoppelen aan KNMP: Wie gaat de Siilo app beheren? Actie RvdS/GK 

 
3. Notulen van de ledenvergadering van 23 november 2021 

Pag. 4) De afspraken met de Doktersdienst Groningen (DDG) zijn hetzelfde gebleven: Chronische 
medicatie kan zonder tussenkomst van de DDG worden herhaald. 
De notulen worden na deze opmerking goedgekeurd onder dankzegging van de notulist. 
 

4. Ingekomen en uitgegane post 
De lijst wordt ter kennisgeving aangenomen. 
 

5. Samenstelling bestuur 
De termijn van penningmeester Arnout Janse wordt met instemming van de vergadering verlengd 
met drie jaar. 
 

6. Groninger Formularium 
Arnout Janse geeft een kort toelichting op de stand van zaken. De omzetting van de 13e editie van 
het Groninger Formularium (GF) in Prescriptor is door Luc Peeters uitgevoerd. Het doel is om een 
framework op te zetten voor GF in HIS, dat wordt neergelegd bij de huisartsen waaruit betere 
receptuur voortvloeit. In juli ’22 wordt het bestand aangevuld met de inhoud van de 14e editie. 
De laatste stappen in het project worden in 2022 gezet zodat het product in 2023 in gebruik kan 
worden genomen. Doel is de investering van 6 à 7000 euro terug te verdienen door de verkoop 
van licenties.  
Trees van der Veen merkt op dat Luc Peeters het kort en bondig in Prescriptor gezet heeft 
waardoor nu nog vele aanpassingen nodig zijn. Dit kost veel tijd, met name voor Jan Drenth en 
Jan van Brussel. Trees uit bezorgdheid over de toekomstbestendigheid van het product hierdoor. 
Arnout riposteert dat er een testfase in de zomer wordt uitgevoerd door ca. 10 huisartsen. Op de 
vraag van Parisa Bahramithash verklaart Arnout dat GF in alle HIS-sen kan, behalve Medicom. 
Nagekeken wordt het percentage Medicom-gebruikers in het werkgebied. Actie AJ 
 
Robert van der Schuyt geeft aan dat bij de verkoop van de 14e editie van het Groninger 
Formularium de dalende trend, die al bij de vorige edities was ingezet, nog niet ten einde is.  
Met name de farmaceutische industrie neemt minder grote aantallen af. 
 

7. ANNA 
ANNA is per april 2022 officieel opgericht met vestigingsadres Schweitzerlaan 4 te Groningen 
(adres van de GAV). Er wordt tweemaal per jaar een ledenvergadering belegd. In de lopende 
projecten doen 21 apotheken mee met ca. 400 patiënten. Er loopt een subsidieaanvraag voor een 
project over risicofactoren bij ontslag. 
 

8. Duurzaamheid 
De GAV heeft voornamelijk een adviesrol en zal niet zelf een project indienen. Mede daarom was 
bij de laatste bijeenkomst van HANNN niemand van de GAV aanwezig. Subsidieaanvraag bij 
SNN is in de laatste fase. Projecten zijn o.a. Deprescribing en HEPAG-filters. 
 

9. Financiën 
Vaststellen jaarrekening 2021 
Penningmeester Arnout Janse is positief ondanks het negatieve resultaat (klein verlies). 
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De scholingsopbrengsten zijn het dubbele van wat was begroot, vooral dankzij de organisatie van 
bijna maandelijkse digitale nascholingen. Ook de ondersteuning van de FAO (Friese Apothekers 
Organisatie) legt de GAV geen windeieren. 
De meeste kosten houden gelijke tred met de begroting. Extra uitgaven voor het GF-project 
(omzetten naar Prescriptor) zijn een tegenvaller maar moeten op termijn worden terugverdiend. 
Punt van aandacht zijn ook de personeelskosten want deze waren te voorzichtig begroot. 
 
De kascommissie heeft de boeken bestudeerd en geen onvolkomenheden kunnen ontdekken. 
Annet Tonkes treedt af als kascommissielid. Ter vergadering wordt Mirte van Renselaar bereid 
gevonden haar op te volgen. Mirte zal in 2023 met René Kuipers de kascommissie vormen. 
 
Stand van zaken begroting 2022 
In de begroting voor 2022-2023 moet rekening worden gehouden met: 
Baten: 

❖ Scholingsopbrengsten over het eerste halfjaar van 2022 vallen tegen. Komt mede doordat 
meer tijd wordt gestoken in ondersteuning van FAO en ACG (zijn ook inkomsten) 

❖ Inkomsten uit boekje/app Groninger Formularium vallen tegen, net als 2020. 
Kosten: 

❖ Nieuwe huisvesting (huurcontract kantoor loopt mei 2023 af) 
❖ Nieuwe website (nieuwe webdesigner is in aanschaf duurder, jaarlijkse kosten dalen) 
❖ 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). 
 

10. Jaarverslag 2021 
Het jaarverslag wordt zonder opmerkingen aangenomen. 
 

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

a. Medicatieoverdracht (Patricia van den Bemt -is afwezig) 
Voor het VIPP farmacie project vormen Annet Tonkes, Ebian Brill,  Parisa Bahramithash 
met ondersteuning van Brigitte Duyvendak (projectapotheker GERRIT) een projectgroep. 
Het protocol medicatieoverdracht is dan ook te bekijken; nu is dat nog lastig leesbaar. 
Het UMCG is gestart met digitale recepten. 

• Mirte van Renselaar merkt op dat apotheekhoudenden in Oost-Groningen geen 
Porx-koppeling hebben; sowieso is koppeling via Pharmasys lastig. 

• Opmerking Parisa Bahramithash: Digitale recepten m.b.t. IVF, antipsychotica lopen 
nog niet goed. 

Opgeroepen wordt om problemen met digitale recept te inventariseren en naar Gerda 
Klooster te mailen. Dit kan worden meegenomen in CMO vergadering. 

b. Voorschrijvers (Rizwana Chaudhry)– geen opmerkingen 
c. Thuiszorg (Robert van der Schuyt) 

Tijdens het overleg in april zijn de samenwerkingsafspraken doorgenomen. Rizwana 
Chaudhry neemt het voorzitterschap van het overleg over van Robert van der Schuyt. Ook 
apotheekhoudend huisarts Oelen neemt zitting in het overleg met de thuiszorg. 

 
 2. Kwaliteit van zorg/kwaliteitsbevordering 

a. Nascholing (Edgard Weening -is afwezig) 
Gerda Klooster meldt dat de cursus Medicatiebeoordeling voor assistenten vol zit. In 
september/oktober wordt deze nascholing nogmaals ingepland. 
Namens Edgard Weening doet Gerda een oproep aan apotheken om aan te melden voor 
stageplekken voor farmacie-studenten. 

b. FPZ (Frans Derks) 
De FPZ groepen lopen goed en vergaderen nu weer fysiek. De NHG standaard Hoofdpijn 
en Bariatrische chirurgie staan als onderwerpen geagendeerd voor het najaar.  
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Onder andere het digitaal recept en uitwisselen van assistenten komt voorbij in de 
bijeenkomst. FPZ bijeenkomsten zijn geaccrediteerd voor 2 punten. Er is nog plaats voor 
apothekers in de diverse groepen. 

c. Kaderapothekers (Frans Derks) – geen opmerkingen 
 

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

• GGD: afspraak vlak na de zomer. 

• DDG: half juni is het volgende overleg. 

• ELO: eind juni komen alle eerstelijnszorgverleners weer bij elkaar. Er worden 
geen concrete punten besproken, het overleg is meer van algemene aard. 

• POG (Provinciaal Overleg Groningen): begin juni (vooral netwerkbijeenkomst). 
b. Opleiding personeel (Edgard Weening) – geen opmerkingen (zie punt 11/2a) 
c. CvO (Rizwana Chaudhry) 

Rizwana meldt dat de notulen d.d. 24 maart 2022 zijn rondgestuurd. Er is een 
brandbrief gezonden naar Menzis over materiële controle; de looptijd van drie jaar is te 
lang. 
Parisa Bahramithash vraagt of er nog over hulpmiddelen wordt gesproken met Menzis. 
Rizwana stelt dat patiënten over het algemeen wel tevreden zijn. Arnout Janse weet 
dat er een landelijk onderzoek is gestart naar het model aanbesteding hulpmiddelen. 
Casussen omtrent hulpmiddelen kun je per mail aandragen bij Rizwana of de andere 
CvO leden (Mark Huiskes en Egbert Greving). 

 
12. Project MyDiagnostick 

Frans Derks licht de voortgang van het project toe. De stick is beschikbaar in de deelnemende 
apotheken en wordt per week ongeveer door 30 à 40 apotheekbezoekers vastgehouden. Elke 
week wordt de stick uitgelezen. Het is een laagdrempelige controle voor opsporing van 
atriumfibrilleren. Benaderde huisartsen die meedoen aan de pilot zijn blij dat de apotheek dit 
beschikbaar heeft. De resultaten van de pilot worden over 12 maanden verwacht. 

 
13. Stichting GERRIT 

De participatiebijdrage van € 5000 aan GERRIT voor 2022 wordt gecontinueerd en is 
gefactureerd op de contributienota à € 75 per apotheek. 
 

14. Apothekers Coöperatief Groningen 
Emina Rakic, penningmeester van ACG, brengt verslag uit over:  
1) Polyfarmacie: 

Vastleggen van medicatiebeoordelingen wordt gedaan in Google forms. 
Parisa Bahramithash geeft een toelichting op het project:  
2) VIP Live: 

❖ Op 7 juni 2022 vindt kick-off bijeenkomst plaats met huisartsen die willen meedoen.  
Vijf apotheken hebben zich aangemeld.  

❖ In het najaar wordt een pilot gehouden met deze groep apotheken; daarna uitrollen 
naar alle apotheken. 

❖ Oproep om alle huisartsen rondom de pilot-apotheken te benaderen met de vraag om 
op patiëntniveau terug te koppelen. 

❖ Doel is om medicatiebeoordelingen via VIP Live te laten lopen. 
❖ Mogelijkheden voor apotheken zijn beperkt, omdat er geen koppeling is met AIS. 

Alleen reageren is mogelijk, niet initiëren. 
❖ Alle huisartsen in Groningen  zijn aangesloten op VIP Live. . 

3) GF in HIS 
Binnenkort is er een afspraak tussen de voorzitter/penningmeester ACG en voorzitter GAV 
over het tarief van abonnement/licentie. Contact met GHC (Groninger Huisartsen Coöperatie) 
is soms lastig voor dit project  omdat men niet duidelijk op het netvlies heeft wat de GAV en 
wat de ACG doet. 
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4) Kaderapotheker 
ACG gaat samen met FAO één kaderapotheker opleiden op thema ouderenzorg/kwetsbare 
ouderen. Wellicht dat DAC meedoet wanneer het nieuwe bestuur geïnstalleerd is (inmiddels is 
duidelijk dat DAC niet meedoet/HdV). De vacature is inmiddels verspreid.  

 
15. Rondvraag en sluiting 

• Trees van der Veen (contactpersoon voor ROAZ) vraagt of er knelpunten zijn rondom 
de Oekraïense vluchtelingen 
Bert Boer vindt de declaratie elke maand tijdrovend; 
Rizwana oppert een goede instructie aan apothekersassistente te geven die het kan 
indienen. Tip: Op inschrijfformulier KNMP bij “meldnummmer” het verzekeringsnummer 
van de patiënt invoeren. 
Trees stelt dat het lastig is dat de GGD provinciaal is georganiseerd maar de GAV 
provinciegrens-overschrijdend is georganiseerd (apotheken in Groningen en Kop van 
Drenthe). 

 
Voorzitter Robert van der Schuyt wenst allen een goede zomer toe en sluit om 11.40 uur de 
vergadering. 
 


