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Nieuws van de ketenzorggroepen 

De regio Eindhoven is door het ministerie als een-na-snelste groei-economische regio bestempeld 
waar in de komende kabinetsperiode extra geld naartoe kan. Op nummer 1 staat Schiphol, na 
Eindhoven komt de Rotterdamse haven.  

Er is door Brainport Mainport, waar ook vertegenwoordigers van de huisartsenzorggroepen inzitten 
een vraag om subsidie neergelegd waarbij gekeken is naar samenwerking op het gebied van ICT, 
zelfstandig wonen, vergroting van de TUE etc.  

DOH heeft in zijn meerjarenbeleidsplan aangegeven dat zij zich wil richten op de peilers ouderenzorg, 
GGZ en medicatie. Hiermee willen ze hun voornaamste aandacht willen richten op 3 ketenpartners te 
weten: apothekers, thuiszorg en de psychologen 

DOH gaat in backoffice steeds meer samenwerken met SGE. Samen met de SGE zijn ze ook aan het 
kijken wat ze ook in de praktijkvoering van de huisartsen kunnen betekenen. 

Ze zijn concreet bezig met het kijken naar een regionaal AIS.  In juni vraagt DOH toestemming aan de 
bij hun aangesloten artsen of ze hierover in onderhandeling mogen gaan. Promedico heeft Care2U 
overgenomen, maar geen enkele huisarts in regio Eindhoven heeft Promedico als HIS.  Als er 
concreet besloten zal worden te gaan voor één HIS in de regio Eindhoven, dan zal CaZo ook hierin 
betrokken worden. Doel is dan medio 2018 de switch te maken. 

Advies: Sluit dus geen langdurige contracten met uw AIS leverancier af!  

 

Bij PoZoB nog extra aandacht voor omzetting van Crestor 

Vanuit PoZoB is een brief naar de huisartsen gegaan waarin nog aandacht wordt 

gevraagd voor de mogelijke omzettingen van Crestor. Het project loopt nog en er kunnen 

nog vorderingen gemaakt worden. Aan de apothekers wordt vriendelijk gevraagd om 

huisartsen waar mogelijk te ondersteunen in de omzetting van Crestor naar de 

voorkeurs- statines.

 

DOH: aandacht voor Abasaglar vs Lantus 
DOH heeft aangegeven dat alle omzettingen die mogelijk zijn naar Crestor naar hun 

mening al gedaan zijn en wil daar niet verder mee gaan.  

Wat DOH wel gaat doen is op verzoek van VGZ Lantus omzetten naar Abasaglar.  

De AIP is gelijk en ik heb aangegeven dat het dan weinig zin heeft. Maar bij VGZ gaat 

abasaglar niet van het eigen risico af en lantus wel. 

VGZ heeft een onder couvert afspraak met de fabrikant van Abasaglar.  Dit geld vloeit 

niet terug naar DOH, maar als ze dit project doen krijgen ze wel voor elkaar dat hun 

zorgprogrammas gewoon gecontracteerd blijven. Hier was nl discussie over.  

 

DOH wil de omzetting via de PO-ers laten lopen. Wij als apotheek hoeven er dus niets 

aan te doen en het gaat alleen om de patiënten die bij de PO-er onder behandeling zijn. 

ongeveer 5-6 per praktijk aldus DOH.   

 

  



Bloeddrukmeters voor €50,- te verkrijgen bij CaZo leden 

DOH heeft zelfmanagement hoog op hun agenda staan. Hun POH-ers raden ook 

regelmatig patiënten aan hun bloeddruk te meten. Ze vroegen zich af 

of CaZo hier iets in kon betekenen qua prijs en afstemming qua 
meter. 

Diverse apotheken (Service en Benu ook) hebben al regelmatig acties 

met hun bloeddrukmeter. De meter wordt dan voor € 50 

aangeboden. Dan heb je nog wat marge, maar ben je wel 
concurrerend met internet. 

We zijn voornemens om een kortingsbon te verspreiden die PO-ers 

aan hun patiënten kunnen meegeven dat ze voor € 50 een 

bloeddrukmeter kunnen halen bij de aangesloten CaZo apotheken. Achterop de bon zal ik 

de CaZo apotheken die meedoen vermelden.  We gaan ervan uit dat alle CaZo leden 

hieraan mee willen doen.  Mocht je hier niet aan willen meedoen dan kun je dat melden 

binnen 2 weken na verschijnen van deze nieuwsbrief bij: bestuur@zorggroepcazo.nl 

 

 

Geaccrediteerde nascholing Diabetes 

20 juni 2017 vindt er in NH Geldrop een geaccrediteerde 

nascholing plaats. Hiervoor zijn de uitnodigingen reeds 
verstuurd. Aanmelden kan via bestuur@zorggroepcazo.nl 

 

 
SFK ondersteuning voor datasearch 

Het bestuur heeft een overleg gehad met Meetpunt Kwaliteit 

(Pharmo) en SFK om te kijken hoe we regionaal de kwaliteit 

inzichtelijk en aantoonbaar kunnen maken. Inmiddels ligt er een 

voorstel van SFK voor CaZO-apotheken voor datasearch-

ondersteuning. Alle apotheken die deelnemen aan een FTO-groep 

krijgen een SFK/CaZo- aanbod voor een combi-abonnement van SFK. 

 
In de bijeenkomst op 17 januari a.s. heeft u meer informatie ontvangen. 

SFK zal u binnenkort een overeenkomst toesturen. We raden u aan deze te tekenen.   

 

 

 

 

Contact met CaZo? 
E bestuur@zorggroepcazo.nl 

 
Klik hier voor de website van CaZo. 
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