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Afscheid projectmanager Simone Schoffeleers en project-/stuurgroeplid Ingrid Goven 

Projectmanager Simone Schoffeleers gaat MCC Omnes en hiermee ook de verdere begeleiding 
van het MIJN.streek formularium verlaten. De projectgroep en werkgroepen bekijken momenteel 
hoe zij de voortgang in het project kunnen bewaken. De stuurgroepen uit de beide regio’s zijn aan 
de slag met het werven van een nieuwe projectmanager om het project zo snel mogelijk verder te 
coördineren. Wellicht komen jullie Simone nog tegen in haar nieuwe functie als staffunctionaris 

voor het Netwerk Acute Zorg Limburg (NAZL).  
 
‘Met pijn in mijn hart neem ik afscheid. Ik heb altijd met veel plezier aan alle projecten voor beide regio’s 
gewerkt. Echter, voor mij was deze functie niet goed meer te combineren met mijn huidige (nieuwe) 
gezinssituatie waarin ik moeder ben geworden van een prachtige dochter Zoë”. Bedankt voor de mooie 
samenwerking met zoveel mensen. Het heeft me als mens verrijkt in kennis en persoonlijke ontwikkeling’. 
 
Bij wie kunt u dan uw vragen stellen vanaf 1 juli 2017?  
Met vragen over de inhoud van het formularium en technische problemen in het gebruik kunt u vanaf 1 juli 
terecht bij Luc Peeters via 06-53428942 / lmpeetersudding@home.nl. Zodra er een nieuwe projectmanager is, 
wordt u uiteraard op de hoogte gebracht. 
Voor vragen/feedback over de spiegelinformatie kunt u terecht bij Math Hundscheid m.hundscheid@hozl.nl 
 

Ingrid Goven, beleidsmedewerker VAL apotheken in de regio’s Maastricht, Sittard en Heerlen 
neemt ook afscheid per 1 juli. Zij heeft een nieuwe uitdaging gevonden bij Mosadex. We 
wensen haar heel veel plezier en succes in haar nieuwe functie, maar zullen haar 
betrokkenheid, doorzettingsvermogen en kennis zeker gaan missen in zowel de projectgroep 
als de stuurgroep Mijn Zorg. Haar opvolging in de stuur- en projectgroep is nog niet bekend.  
 

‘Ik wil graag iedereen bedanken voor de prettige samenwerking en de kansen die de apothekers in de 
proeftuinen hebben gekregen. Ik kom een aantal van jullie vast en zeker nog tegen in het zorglandschap.’ 
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Status addendum voor huisartsen – heeft u al getekend?! 

Alle huisartsen hebben uiterlijk 31 mei hun addendum ontvangen (de meesten digitaal). Wij 
hebben van CZ vernomen dat nog een aanzienlijk deel niet heeft getekend. Als u niet tekent, 
neemt u geen deel aan de nieuwe beloningsindicator EVS gebruik, maar blijft de huidige module 
doelmatig voorschrijven opgenomen in uw huisartsencontract 2017 gelden. De huisartsen die 
het addendum schriftelijk hebben ontvangen, hoeven het document niet te tekenen. 

 
Heeft u het addendum nog niet ontvangen? Mail dan naar René Bekhuis, huisartseninkoper CZ via 
'rene.bekhuis@cz.nl' 

Spiegelinformatie huisartsen 

De eerste ronde spiegelinformatie voor de huisartsen rondom het EVS gebruik is verstuurd. Heeft u 

vragen of feedback dan kunt u dit mailen aan m.hundscheid@hozl.nl. Vanaf nu ontvangen 

de huisartsen maandelijks spiegelinformatie.  

De meeste huisartsen die deelnemen zijn direct gestart met het gebruiken van EVS. Enkelen 

nog niet. Heeft u ondersteuning nodig? Mail dan met Louis de Wolf, Paul Bergmans of Bem 

Bruls. Zij zullen afhankelijk van uw vraag passende ondersteuning proberen te regelen. 

 

Verder willen we graag de huidige top 10 feliciteren met hun vliegende start: 

1. Huisartsen praktijk Louis de Wolf (WM) 

2. Huisartsen praktijk de Wit (OZL) 

3. Centrum voor Medische Zorg van Peer (OZL) 

4. Huisartsenpraktijk Dirckx-Bergmans (WM) 

5. Huisartsenpraktijk zeswegen (OZL) 

6. Gezondheidscentrum Nieuwstadt (WM) 

7. Huisartsenpraktijk Sanders (WM) 

8. Huisartsenpraktijk Niessen (OZL) 

9. Huisartsenpraktijk Reinartz (OZL)  

10. Huisartsenpraktijk Geulle (WM) 

De regio’s zijn aan elkaar gewaagd, de top 10 is een perfecte mix van WM (5) en OZL (5) 
 

Koppeling Tetrahis - Prescriptor 

Ondanks de nieuwe versie van de koppeling Tetrahis-Prescriptor, blijven Tetrahis gebruikers knelpunten 
melden. De belangrijkste zijn: 

 Bij het voorschrijven van diverse zalven crasht het systeem. Tetrahis werkt aan een oplossing. 

 Het systeem loopt vast na een 5-tal keer gebruik. Oplossingen: 
- sluit het EVS na elke sessie, anders blijven er ongemerkt sessies open staan en loopt de computer na 
gemiddeld 5 keer EVS gebruik vast. 
- download een nieuwere versie van de internetbrowser 

We willen alle Tetrahis gebruikers extra bedanken voor hun blijvende inzet, ondanks de 
gebruikersongemakken. We roepen iedereen op de signalen te blijven melden. Tetrahis en 
Prescriptor doen alles om technische issues zo snel mogelijk te herstellen. Uw 
gebruikersgemak is hun belang. 
 

 

Functionaliteit eigen keuze uit gezet 

Bij sommige HISSEN was het mogelijk een eigen keuze te gebruiken binnen Prescriptor (bij andere dus niet 
met vervuiling van de monitoringsinformatie als gevolg). Deze functionaliteit is uit gezet, omdat op deze 
manier gevolgd kan  worden hoeveel 1e recepten via NHG of MIJN.streek formularium worden 
voorgeschreven. We beseffen dat hiermee het uitschrijven van meerdere recepten voor 1 episode meer werk 
kost. Aangezien dit niet de meerderheid van de recepten betreft hopen we dat jullie begrip hebben voor de 
keuze om de functionaliteit uit te zetten. 
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Status koppeling EMS-Prescriptor voor specialisten Zuyderland 

Zoals u weet is een koppeling tussen Prescriptor en EMS (Vipharma) van Zuyderland mogelijk. De offertes 

zijn binnengekomen. Zowel de start investering als de jaarlijkse kosten zijn zodanig hoog dat er te weinig 

shared savings zijn om deze structureel te betalen. De stuurgroepen van Anders Beter en MijnZorg hebben 

aanvullende vragen gesteld waarmee de projectgroep nu aan de slag is. Insteek is dat financiën niet de 

bottleneck mogen vormen als de koppeling een duidelijke meerwaarde heeft, maar hier heeft de stuurgroep 

meer informatie voor gevraagd.We houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. 

Een app met de formularium afspraken – download hem nu 

Aangezien de koppeling voor de specialist op zich laat wachten en ook de apothekers geen inzage hebben in 
de formulariumafspraken, heeft de projectgroep gezocht naar een oplossing om inzicht te geven.  
 
De afspraken op papier kunnen zoekraken (zeker in een tijd waarin velen een flexibele werkplek hebben). De 
bestaande MCC Omnes werkafspraken app biedt de oplossing. Te downloaden voor iedereen en de app 
wordt ook beheerd door MCC Omnes die dichtbij de gebruikende zorgprofessionals staat. Bij dit formularium 
zijn de afspraken ter informatie ook bijgevoegd. Echter, het is een dynamisch document natuurlijk, de inhoud 
wordt bijgehouden in uw HIS en via de werkafspraken app. 
 
Vanaf begin juli kan iedereen de onderstaande zaken terugvinden via de categorie Apotheek: 
- Formulariumafspraken van de medicatiegroepen waarvoor de toetsgroep bij elkaar zijn gekomen en 

waarover overeenstemming is bereikt 
- Flowchart gebruik EVS 
- FAQ 
 
Heb je de app nog niet? U kunt de Samen Beter app downloaden. 
Nog geen smartphone? Geen probleem, via www.mcc-omnes.nl/documenten, categorie Apotheek kunt u de 
inhoud van de werkafspraken ook inzien.  

Toetsgroep inhoud MIJN.streek formularium 

Ook in mei en juni hebben huisartsen en apothekers vragen gesteld en signalen doorgegeven waardoor het 
formularium verder ontwikkeld is. We verzoeken iedereen u om dit te blijven doen. Hierdoor zijn onderstaande 
zaken gewijzigd in het MIJN.streek formularium: 

 Diagnose jicht: colchicine is op de 3e plek gezet en de dosering is aangepast naar de NHG richtlijn. 
Prednisolon en NSAID stonden ook als keuze, maar staan nu hoger. Diclofenac gel is toegevoegd in de 
pijnladder en het aantal metronidazol tabletten is toegevoegd bij de kuur van een week 

 Aantal tabletten aangepast in de kuur bij erysipelas (was 56, moest 28 zijn) 
 
Vraag en antwoord: 
Vraag: Bij de icpc TIA wilde een huisarts acetylsalicylzuur voorschrijven en gaf aan dat hier een dosering van 
80 mg bij staat. Is dit conform de richtlijn van 100mg? 
Antwoord: 80 mg acetylsalicylzuur = 100 mg carbasalaatcalcium (=acetylsalicylzuur met calcium = ascal)  
dat zal de verwarring met de dosering zijn. 

Heeft u vragen of wenst u ondersteuning? 

Bent u…                                   Uw contactpersoon                    Mailadres 
Specialist                                   Timo Lenderink                              t.lenderink@zuyderland.nl 
                                                          Marielle Krekels                             m.krekels@zuyderland.nl  
Apotheker                                          Daphne van Limborgh                   dvlimborgh@benuapotheek.nl  
Huisarts                                    Louis de Wolf                                 louisdewolf@meditta.nl  
                                                           Bem Bruls                                      b.bruls@hozl.nl 
                                                           Lucienne Spaans                           l.spaans@hphn.nl 
 
Voor formularium inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Luc Peeters lmpeetersudding@home.nl.  
Voor vragen over de spiegelinformatie bij Math Hundscheid m.hundscheid@hozl.nl.   
Voor technische ondersteuning kunt u bellen of mailen met de helpdesk van Prescriptor via +31-(0)20-575 46 
60 / prescriptor@digitalis.nl. 
Oude nieuwsflitsen kunt u altijd terug vinden via www.andersbeterwm.nl/actueel en www.mijnzorg-ozl.nl/actueel 
onder het kopje nieuwsbrief.  
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