
Nieuwsbrief zorggroep CaZo 

Augustus 2022 

 

 

 

Beste CAZO deelnemer, 

We hopen dat jullie allemaal een fijne zomer hebben zonder al te veel personele en 

covid problemen.  

Bijgaand weer onze nieuwsbrief omdat we een hoop te vertellen hebben.  Omdat 

deze midden in de vakantie valt zal ik deze half september nogmaals versturen.   

 

Korte update CaZo 

Zoals in de ledenvergadering is besproken zijn AKZO en CaZo samengegaan. Dit 

heeft zich nu voltooid. AKZO functioneert nu als commissie onder CaZo 

Binnen het bestuur zijn ook wat wijzigingen opgetreden.  

Serkan Boskan heeft het penningmeesterschap overgenomen van Mare de Haas, en 

zij heeft besloten zich terug te trekken uit het CaZo bestuur, maar enkel de SFK 

werkgroep te ondersteunen.  Brahm Thio is als voormalig voorzitter van AKZO 

toegetreden tot het CaZo bestuur. Een en ander zullen we tijdens de volgende 

ledenvergadering formaliseren.  

Het bestuur bestaat nu uit: 

Jacqueline Nusselder, voorzitter 

Erik Duin, secretaris 

Serkan Boskan, penningmeester 

Marjo Toemen, bestuurslid, aandachtsgebied Perfect Samen en afstemming met 

andere regio’s 

Brahm Thio,  aandachtsgebied AKZO 

  

Een nieuw bestuur vraagt ook aanscherping van onze visie, die ook al even geleden is 

opgesteld.  Robuust gaat ons vanaf oktober ondersteunen in een traject om de visie voor 

de komende vijf jaar vast te stellen.   

 

Vaccineren – betrokkenheid apothekers – GGD - huisartsen 

Na het succes van vorig jaar is CaZo nu vroegtijdig betrokken bij de samenwerking 

tussen huisartsen en GGD.  Serkan en Jacqueline zullen dit oppakken. Meer info 

volgt.  

Er zijn signalen gekomen dat de betalingen van het vaccineren in december niet 

helemaal goed is gegaan. Mocht je je declaratie nog niet binnen hebben dan kun 

je de herinnering inclusief originele nota sturen naar financien@ggdbzo.nl 

mailto:financien@ggdbzo.nl


 

DBO en LEF 

Tijdens onze deelnemersvergadering al toegelicht, maar nu nogmaals kort herhaald. 

CaZo is deelnemer van het De Bilt Overleg, een groep apothekers die samen met de 

KNMP een uniform landelijk basiscontract wil opstellen en deze wil aanbieden aan 

de zorgverzekeraars.  

Vanuit dit initiatief is LEF ontstaan. Een koepel die de Regionale Apothekers 

Organisaties vertegenwoordigt en voor de belangen van de openbare apotheek als 

bedrijf opkomt. We zijn van mening dat de KNMP heel veel goed doet, maar door 

onder andere haar structuur de belangen van de openbare apotheek als bedrijf 

onvoldoende behartigt en kan behartigen. Daarnaast is LEF er als koepel van de 

regio’s. Jacqueline Nusselder is mede initatiefnemer van LEF. Naast haar zijn ook 

Laurens Schulpen, Erik Mijnhardt, Adrienne van Strien, Sebastiaan Wegman, Marrit 

Wester en Miriam Stoks vertegenwoordigt.  

Meer over LEF kun je lezen in bijgaande *gespreksnotitie*.  

 

VGZ – online farmacie 

Afgelopen maanden hebben we diverse overleggen met VGZ gevoerd.  

Een met de bestuurders van de huisartsenzorggroepen DSP over de online apotheek, 

inmiddels door VGZ vernoemd tot “digitale medicijnservice”. Het antwoord van VGZ 

was kortgezegd dat ze een landelijke partij zijn en in willen spelen op de tendens dat 

er steeds meer online gaat. Daar willen ze bij zijn.  

Als reactie heeft CaZo door een tekstschrijfster een brief laten opstellen over de 

voordelen van digitaal bij de lokale apotheek. Deze brief is goedgekeurd door de 

bestuurders van DSP en gedeeld met hun achterban dat wij deze als apothekers 

gaan versturen.  De brief vinden jullie in de bijlage.  Je kunt deze eventueel 

aanpassen naar je eigen situatie (wel of geen afhaalkast), eventueel vragen aan je 

huisartsen of ze deze mede willen ondertekenen en deze versturen naar al je 

patiënten.   *bijlage brief online farmacie* 

We raden jullie aan deze brief te versturen samen met de huisartsen zodat duidelijk is 

dat elke apotheek een internet-apotheek is en de service lokaal het beste is.  

 

VGZ – regio’s APCON/ CaZo gesprek met VGZ 

Eind 2021 zijn de zorggroepen die VGZ als hoofdverzekeraar hebben 

samengekomen om te spreken over de toekomst van de farmaceutische zorg. 

Aanleiding op dat moment was het longformularium dat ik meerdere regio’s is 

geimplementeerd en het daarmee strijdig zijnde preferentiebeleid van VGZ.   

We hebben gezamenlijk een notitie opgesteld getiteld: De toekomst van de 

farmaceutische zorg en deze aangeboden aan VGZ met daarbij de uitnodiging 

voor een gesprek.  Op 1 februari hebben CaZo en ApCon als vertegenwoordigers 

van deze groep een gesprek gehad met VGZ (Johan van Zeelst, Saïd Zarroy en Mark 

Able) met als agendapunten regionaal versus landelijk inkoopbeleid en het landelijk 



basiscontract (vanuit het DBO). Het was een constructief gesprek, waar we niet de 

antwoorden kregen die we graag wilden horen, maar wel een opmaat voor een 

vervolggesprek in mei/juni.  

Dit vervolggesprek vond plaats op 24 juni. Agendapunt hier was de verdere 

professionalisering van de Regionale Apothekers Organisaties en de O&I gelden die 

daarvoor beschikbaar zouden kunnen zijn.  

Jeroen van de Noordaa, directeur bij Apcon had hiervoor een prachtig rekenmodel 

gemaakt waarbij hij slechts een klein gedeelte van de de O&I gelden wilde doen 

toekomen aan de RAO’s, zodat zij zich daarmee verder kunnen professionaliseren.   

Uiteraard was VGZ verrast en adresseerde dit in eerste instantie naar LEF als koepel 

boven de regio’s om dit met alle zorgverzekeraars af te stemmen. Uiteindelijk wilden 

zij verkennen of er voor 3 regio’s een pilot kan worden gestart en er in september 

over verder praten.  

20 september vindt er weer een overleg plaats.  

Verslagen van de diverse bijeenkomsten en de notitie die we VGZ in februari hebben 

aangeboden kun je inzien via deze link. 

 

VGZ - Medicatiebeoordelingen 

Zoals jullie weten staat de medicatiebeoordeling in de keten onder druk bij VGZ.  

Er zijn hierover gesprekken geweest tussen CaZo bestuur – DSP bestuur en VGZ. We 

hebben een jaar uitstel gekregen met het verzoek een businesscase te presenteren.  

Hiervoor hebben we hulp ingeroepen van een beleidsmedewerker van de KNMP. 

Deze heeft ons in contact gebracht met Vital Valley, een consultancy bedrijf die 

Social Return On Investments maakt.  Hiermee hebben we een aantal gesprekken 

gehad. Aanstaande maandag hebben we een bijeenkomst met DSP en CaZo en 

Vital Valley om de toekomst van farmacie in de keten verder te bespreken.  

 

Van belang is dat er ZOVEEL MOGELIJK MEDICATIEBEOORDELINGEN worden 

uitgevoerd. We hebben cijfers nodig om de businesscase rond te krijgen.  

Wat al wel bekend is dat in onze regio 83% van de voorstellen gedaan door 

apothekers wordt geaccepteerd door artsen. Landelijk is dit percentage rond de 

30%.  

Help ons de MBO in de keten te houden. Doe je medicatiereviews en noteer elke 

DRP die je voorstelt in VIP live.  

Ondertussen doen wij als CaZo bestuur ons uiterste best om te zorgen dat deze best 

practice blijft bestaan.  

  

 

Flow schema Oekrainse vluchtelingen 

Samen met Robuust is er een workflow gemaakt tussen apothekers en huisartsen om te 
komen tot het omzetten van Oekraïense medicatie naar Nederlandse. In bijlage vinden jullie 
deze workflow. Wijst voor zich.  

 

https://www.dropbox.com/sh/fd6jcslzbc9mi7y/AADINIl7SYC7ZCozMsfH4ej5a?dl=0


 

Stand van zaken rondom de SFK CaZo groep en data searches 

De SFK werkgroep heeft op 23 juni de kwartaalcijfers mbt het 

formularium astma/COPD met u allen gedeeld. 

Dit zal elk kwartaal gedeeld worden.  Mocht u vragen hebben: 

De werkgroep SFK bestaat uit de volgende leden: 

Serkan Boskan en Mare de Haas, beiden vanuit CAZO, Diederik van Lieshout 

adviserend apotheker van POZOB,  Ruud Tolboom, adviserend apotheker van DOH , 

Judith Kloosterman, Apotheker bij SGE en Marion van der Heijden, data-analist. 

Marion van der Heijden is per 1 juni gestopt bij PoZoB, er staat een vacature.  

 

 

 

 

Pilot project Smart-inhaler 

CaZo loopt voorop op het gebied van Astma/COPD met ons formularium, opvolging 

via SFK en de afstemming hiervan.  

Dit heeft geresulteerd dat we in aanmerking komen om een pilot te doen met een 

Smart-inhaler op de Breezhaler.  

Deze smartinhaler heeft een teller en een verbinding met een app en web interface 

waarbij de patient terugkoppeling krijgt of  

1) hij geïnhaleerd heeft 

2) de kracht van de inhalatie 

3) de duur van de inhalatie 

 

Kortom: de inhalatietechniek wordt teruggekoppeld aan patient en zorgverlener 

(apotheek en/of POH). In CaZo regio staat de Breezhaler in het formularium en wordt 

deze veel voorgeschreven en zijn we een innovatieve regio met uitstekende 

samenwerking met de huisartsenzorggroep. 

In onze regio zoeken we 10-30 apotheken die deze smarthaler willen gaan inzetten.   

Hierover is op 22 juni een mail gestuurd naar jullie allen.  

Er heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden op dinsdag 12 juli waarbij 

Martijn de inhalator en de pilot is komen uitleggen voor onze CaZo apothekers.    

Niet aanwezig geweest en wil je toch nog deelnemen? Opgeven kan nog via 

bestuur@zorggroepcazo.nl 

  

mailto:bestuur@zorggroepcazo.nl


 

Zorggroepen-nieuws 

 

SGE en DOH gaan samen 

De beslissing is genomen dat DOH en SGE samengaan. Zij vormen nu een 

multidisciplinaire zorggroep.  

 

Precies! 

Bestuurlijk is CaZo naast in de werkgroepen nu ook bestuurlijk aangesloten bij Precies! 

Voor meer info over Precies! En de diverse projecten zie www.preciesdejuistezorg.nl 

 

Bloedsuikermeters 

Op de laatste deelnemers bijeenkomst hebben we besproken dat DOH en SGE een 

pilot gaan starten waarbij o.a.het thuismeten met bloedglucosemeters gepromoot 

zal worden. Hiervoor is het belangrijk dat wij in de apotheek een bloedglucosemeter 

kunnen aanbieden inclusief lancetten en strips voor een betaalbare prijs (10-15 euro) 

en ook (waar mogelijk) kleinverpakkingen teststrips. Belangrijk is ook dat de meters 

gemakkelijk in het gebruik zijn. 

We hebben met elkaar afgesproken dat het niet haalbaar is om allemaal dezelfde 

meter aan te bieden (omdat het aanbod per groothandel kan verschillen) maar dat 

we wel allemaal een aanbod kunnen doen gebaseerd op het bovenstaande. Denk 

bijvoorbeeld aan de Menarini Glucofix tech meter. 

 

 

CIO platform 

CaZo is recent aangesloten bij het CIO platform, waar 66 CIO’s in de regio het 

hebben over data-overdracht in de keten. Serkan Boskan neemt hier namens ons 

plaats in.   
 

 

Koploperregio met betrekking tot implementatie van het zorgpad 

Therapietrouw: 

Vorig jaar is er delegatie van beide werkgroepen  (Elkerliek en Maxima) naar 

Amersfoort afgereisd voor een pitch bij de LAN,  om één van de 4 koploperregio’s in 

Nederland te worden m.b.t. de implementatie van het zorgpad Therapietrouw.  

We zijn als CaZo betrokken bij dit koplopersproject.  Hiervoor zijn IMIS trainingen 

gegeven aan POH-ers, apothekers en assistentes waarbij Walter van Litsenburg de 

inhalatie instructie gaf en Marjo het longformularium nogmaals presenteerde en 

uitlegde hoe hiermee om te gaan. Dit zijn multidisciplinaire trainingen waarbij de 

implementatie van het transmuraal zorgpad en longformularium besproken wordt 

 

http://www.preciesdejuistezorg.nl/


 

Palliatief netwerk – morfine spuitpompen worden cassettes 

Brahm Thio is namens CaZo/AKZO in gesprek met Zuidzorg over de beëindiging van 

de morfine spuitpompen die omgezet worden in cassettes.  

 

We willen hier regiobreed één afspraak over maken. Voorstel dat er nu ligt is 

Sendolor met adapter (via pompleverancier) en midazolam 500 mg=100 ml cassette 

die per apotheek of cluster van apotheken op voorraad ligt.  

 

Er is gekozen voor Sendolor ivm (momenteel) gegarandeerde vergoeding door 

zorgverzekeraars en lange houdbaarheid. Tevens is er ruime ervaring bij andere 

regio’s met dit product, zonder noemenswaardige problemen. 

 

 

 

 

 

Contact met CaZo? 

E bestuur@zorggroepcazo.nl 

 

Klik hier voor de website van CaZo. 

mailto:bestuur@zorggroepcazo.nl
http://www.zorggroepcazo.nl/cazo/

