
Nieuwsbrief zorggroep CaZo 

mei 2021 

 

Beste CAZO deelnemer, 

Bijgaand weer onze nieuwsbrief met als belangrijkste punten: 

- CaZo deelnemersbijeenkomst 8 juli 2021 

- Online nascholing nieuwe inzichten CVRM op 24 juni 2021 

- PAO nascholing rol van de apotheker bij vaccinatie  28 juni 2021 

Zou u bijgaande formulieren willen invullen? 

1) Inventarisatie aanwezigheid 8 juli  (graag voor- en achternaam invullen) 

2) Formulier ervaringen VIP Calculus  

 

Korte update CaZo 

We zitten alweer een tijdje in 2021. CaZo heeft afgelopen maanden intensief overleg 

gehad met BrabantFarma en Concordant en ook met beide partijen samengewerkt 

in de organisatie van het VTGM-en voor de HAP bij WLZ instellingen.  Een aantal 

CaZo apothekers heeft zich hier ook voor ingezet waarvoor dank. We hebben ons 

goed kunnen neerzetten als verlengde arm van de huisarts in dit proces.   

Ook met AKZO is verdere samenwerking besproken. Gezien de versterking van 

regio’s ook in de toekomstige contractering is het belangrijk om één gezicht naar 

buiten te zijn. Het bestuur van AKZO onderschrijft dit. CaZo is het eerste 

aanspreekpunt voor en van apothekers in de regio en zal de communicatie naar 

apothekers in de regio ook voor haar rekening nemen. CaZo richt zich op de 

samenwerking met partners in de keten. Zodra het onderwerpen betreft als 

apothekersthuiszorg of andere algemene apothekerszaken zoals de inzameling van 

afval zal het bestuur van AKZO dit oppakken. Voor nu zijn het nog twee aparte 

entiteiten en we kunnen ons voorstellen dat dit onduidelijkheid geeft. De reden voor 

deze aparte entiteiten was de mogelijkheid voor CaZo om contracten af te sluiten 

op basis van kwaliteit. We zullen dit verder toelichten op de ledenbijeenkomst.  

Komende weken staan in het teken van bijeenkomst met VGZ over regionale 

contractering,  samen met Concordant en BrabantFarma wordt er gesproken over 

de VIPP gelden en zitten we samen met bestuurders van de zorggroepen van DSP 

aan tafel bij VGZ over het contract voor 2022. We hopen natuurlijk op dezelfde voet 

verder te gaan en zullen ons daar ook voor inzetten.  

Tijdens de aankomende ledenvergadering zullen we jullie bijpraten.  

We merken dat de overgang van Care2U naar VIP Calculus niet helemaal soepel 

gaat. We zouden dan graag ook jullie ervaringen willen meten, zodat we dat mee 

kunnen nemen in de werkgroep farmacie bij DSP. 

Zouden jullie bijgaande enquête kunnen invullen? Formulier ervaringen VIP Calculus  

http://www.loulouapp.com/pollMain.php?tag=1224740qm5ljibhqaygntl6m
https://forms.gle/9bgkEBDnrBDwSCm2A
https://forms.gle/9bgkEBDnrBDwSCm2A


 

CaZo deelnemersbijeenkomst op 8 juli 2021  

We vinden het belangrijk om naast een update te geven van alle ontwikkelingen 

ook apothekers de mogelijkheid te geven op een informele manier met elkaar in 

contact te komen.  

Vandaar dat we hebben besloten om een datum te prikken waarin we hopelijk 

fysiek met zijn allen bij elkaar kunnen zijn en aansluitend een borrel te organiseren 

voor alle CaZo deelnemers. 

De bijeenkomst zal van 13 tot 16 uur plaatsvinden met aansluitend een borrel in het 

Academisch Genootschap te Eindhoven.  

Wat staat er onder andere op de agenda  (wordt nog aangevuld) 

- Bestuurswisseling CaZo – aftreden Rik de Ruiter 

- Balans 2020 en Begroting 2021 

- Update samenwerking met DSP 

- Update regionale contractering 

- Samenwerking met AKZO 

- Ontwikkelingen huisartsenzorggroepen 

- Ontwikkelingen mbt HIS en KIS 

 

- Informele borrel 

 

De locatie heeft ons verzocht te inventariseren hoeveel mensen er ongeveer 

aanwezig zullen zijn (ivm Corona maatregelen)  

 

Zouden jullie bijgaande inventarisatie  in kunnen vullen zodat we weten hoeveel 

mensen er ongeveer aanwezig zullen zijn?  Klik -> Inventarisatie aanwezigheid 8 

juli  (graag voor- en achternaam invullen) 

 

 

Nascholing CVRN en Diabetes 24 juni    
 

Op 24 juni 2021 organiseren AKZO en CaZo een online symposium met als thema: 

nieuwe inzichten in de behandeling van Diabetes en CVRM. Wij willen de genodigde 

apothekers (en huisartsen) meenemen in de actuele ontwikkelingen rondom dit 

thema en de nieuwe richtlijnen, met als sprekers internist Louis Lieverse (MMC) en 

cardioloog Ruud Spee (MMC). Voor dit symposium is accreditatie (2 uur) verleend 

door de KNMP. Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door Boehringer 

Ingelheim, hierdoor zijn er geen kosten verbonden aan dit symposium. 

 

Aanmelden kan via Jan Hendriks/ Alphega apotheek de Locht bv 

apotheekdelocht@ezorg.nl onder vermelding van naam en BIG nummer 

 

Programma: 

19:00-19:10  Opening (J. Hendriks) 

http://www.loulouapp.com/pollMain.php?tag=1224740qm5ljibhqaygntl6m
http://www.loulouapp.com/pollMain.php?tag=1224740qm5ljibhqaygntl6m
mailto:apotheekdelocht@ezorg.nl


19:10-19:50 Type 2-diabetes, behandelen we suiker of complicaties (L. Lieverse) 

19:55-20:30 Cardiovasculaire guidelines (R. Spee) 

20:30-20:45 Discussie 

20 :45-21 :00 Afsluiting (J. Hendriks) 

 

Het symposium vindt online plaats.  

 

Met vriendelijke groet, 

Louis Lieverse 

Ruud Spee 

Brahm Thio 

Jan Hendriks 

 

 

Nascholing De rol van de apotheker bij HPV en Pneumokokken vaccinaties 

PAO Farmacie en CaZo organiseren op maandag 28 juni van 09.00 - 12.00 uur een 

cursus    De rol van de apotheker bij de pneumokokken- en HPV-vaccinatie  

  

Voor CaZo leden zijn de kosten van de cursus € 175. 

De cursus is geaccrediteerd voor 3 punten.  

  

De cursus zal vanwege de maatregelen online via Zoom worden gehouden.  

  

Via onderstaande link kunt u zich inschrijven. 

Inschrijven nascholing 28 juni    

 

Nadat u zich in heeft geschreven krijgt u de link naar de zoom cursus. Er staat dat 

een factuur €10 administratiekosten kost, maar dat is niet het geval bij deze cursus.  

  

Bij vragen kunt u terecht bij Lucienne 

Nagtegaal:  l.nagtegaal@paofarmacie.nl of bellen: 030-3040105 

 

De rol van de apotheker bij de 
pneumokokken- en HPV-vaccinatie 

De overheid heeft onlangs besloten om de pneumokokkenvaccinatie op te nemen in het 
rijksvaccinatieprogramma. In het najaar van 2020 heeft de eerste groep ouderen een 
oproep gehad voor pneumokokkenvaccinatie. 

Vanaf 2021 wordt ook het vaccin humaan papillomavirus (HPV) voor jongens 
opgenomen in het rijksvaccinatieprogramma om zo het risico op kanker te verkleinen. 
Jongens die met HPV zijn geïnfecteerd kunnen  penis-, anus-, mond- en keelkanker 
krijgen. Door jongens te vaccineren wordt het virus bovendien minder vaak 
overgedragen op meisjes. 

https://paofarmacie.opleidingsportaal.nl/inschrijvenwinkelmand?opleidingsSoortId=65577&opleidingId=&OpleidingsCode=ag-cazo-vacc-1&OpleidingsSoortCode=ag-cazo-vacc
mailto:l.nagtegaal@paofarmacie.nl


De Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) pleit er voor dat apothekers 
betrokken worden bij het toedienen van vaccins. 

Op dit moment brengt het ministerie van VWS in kaart hoe de apotheker beter betrokken 
kan worden in het vaccinatieproces. De staatssecretaris neemt daarbij ook de rol van de 
apotheker in andere landen onder de loep: in 36 landen wereldwijd dienen apothekers 
vaccins toe en in nog eens 18 landen bestaan plannen hiervoor. 

Meer betrokkenheid van de apotheker bij vaccinatie vereist een grotere kennis van de 
vaccinaties, de risico’s en de mogelijke bijwerkingen. Met de cursus De rol van de 
apotheker bij de pneumokokken- en HPV-vaccinatie bieden wij u de mogelijkheid uw 
kennis met betrekking tot pneumokokken- en HPV-vaccinaties up-to-date te brengen. 
  
Tijdens de drie uur durende nascholing worden onder andere de volgende onderwerpen 
besproken: 

•         De ziektelast en sterfte ten gevolge van pneumokokken en HPV. 
•         De beschikbare vaccins. 
•         De adviezen van de gezondheidsraad en andere instanties. 
•         De communicatie over de voor- en nadelen met de patiënt. 
•         De implicaties van de betrokkenheid van de apotheker voor de dagelijkse 
praktijk. 

De kennis die u tijdens deze nascholing opdoet, kunt u na afloop meteen toepassen in 
uw eigen praktijk. Bijvoorbeeld bij het beantwoorden van vragen van patiënten en 
zorgverleners. 

Deze cursus is ontwikkeld in samenwerking met Prem Adhien, apotheker/epidemioloog. 

Leerdoelen 

Na afloop van deze nascholing: 

•         Weet u hoe vaccins worden bereid en met welke biofarmaceutische 
aspecten u rekening moet houden. 
•         Heeft u kennis over de pneumokokkenziekte, HPV en de beschikbare 
vaccins. 
•         Kent u de voor- en nadelen van vaccinatie tegen pneumokokken en HPV. 
•         Heeft u inzicht in de adviezen van de Gezondheidsraad over deze vaccins. 
•         Kent u de implicaties voor de dagelijkse praktijk in de apotheek. 
•         Kunt u advies geven over deze ziekten aan zorgverleners en patiënten. 

Programma 

Het programma duurt 3 uur en bevat de onderdelen: 



Vaccinatie 
•    De voor- en nadelen van vaccinatie 
•    Hoe worden vaccins bereid? 

Pneumokokkenziekten 
•    Pneumokokkenziektelast 
•    Het Gezondheidsraad rapport en overige landelijke adviezen en LCI-richtlijn 
•    Implementatie van pneumokokkenvaccinatie middels het nationaal 
vaccinatieprogramma. 
•    Wat doen wij met groepen die buiten het programma vallen in jaar 1?  Inzichten RIVM 
•    Wat is de implicatie voor de dagelijkse praktijk? 

HPV 
•    HPV ziektelast 
•    Beschikbare vaccins 
•    Gezondheidsraadadvies (catch-up programma tot 26 jaar) 
•    Implementatie van HPV-vaccinatie middels het nationaal vaccinatieprogramma. 
•    Wat is de implicatie dit voor de dagelijkse praktijk (apotheek)? Diverse scenario's 
mogelijk.  
Communicatie naar de patiënt aan de hand van casuïstiek 

 
Afsluiting en Take-Home-Message 

 

 

 

Contact met CaZo? 

E bestuur@zorggroepcazo.nl 

 

Klik hier voor de website van CaZo. 

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

