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Introductie nieuwe projectmanager per 1-9-2017 - Jessica Vliegen 

Ik ben Jessica Vliegen, 37 jaar en woon met mijn twee kinderen in Voerendaal. Ik ben per 1 
september gestart als projectmanager van het MIJN.streek formularium. In mijn vrije tijd 
onderneem ik graag activiteiten met mijn kinderen en ben ik veel in de buurt van paarden. Ik 
ben dressuurruiter/-instructeur en begeleid een menteam op weg naar het WK 2018. Ik heb 
na de opleiding Gezondheidswetenschappen 15 jaar met veel plezier gewerkt bij Zuyderland 
als beleidsadviseur en projectleider. Nu kijk ik erg uit naar deze nieuwe uitdaging! 
 

Bij wie kunt u vragen stellen?  
 Inhoud formularium en technische problemen: Luc Peeters via 06-53428942 / lmpeetersudding@home.nl  
 Spiegelinformatie: Math Hundscheid m.hundscheid@hozl.nl 
 Addendum / prestatie indicator huisartsen: Louis de Wolf en Bem Bruls louisdewolf@meditta.nl,  

b.bruls@hozl.nl 
 Project: Jessica Vliegen, 06-31695584, jessicavliegen@mcc-omnes.nl  

 

Status addendum voor huisartsen – heeft u al getekend?! 

Addendum 2017: Alle huisartsen hebben uiterlijk 31 mei hun addendum ontvangen (de meesten 
digitaal). Wij hebben van CZ vernomen dat 19% nog niet getekend heeft. 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.  
 

    Addendum 2018: Binnenkort ontvangt u van CZ een brief met wijzigingen op de driejarige 
huisartsenovereenkomst, of een nieuw 1 jarige overeenkomst huisartsenzorg. Hierin is opgenomen dat de 
huisarts een keuze kan maken tussen de prestatie Doelmatig Voorschrijven of de prestatie Formularium Gericht 
Voorschrijven. Omdat u deelneemt aan het project Mijnstreek Formularium en daar een addendum voor heeft 
getekend, hoeft u geen keuze te maken voor de prestatie Doelmatig Voorschrijven of de prestatie Formularium 
Gericht Voorschrijven. Op korte termijn ontvangt u een in overleg met uw vertegenwoordigers (Bem Bruls, Paul 
Bergmans en Louis de Wolf) opgesteld addendum Mijnstreekformularium 2018.  

Voor vragen, kunt u contact opnemen met René Bekhuis, huisartseninkoper CZ via rene.bekhuis@cz.nl.  

 

 

 

 



Spiegelinformatie huisartsen en doorontwikkeling prestatie-indicator 

De spiegelinformatie voor de huisartsen rondom het EVS gebruik is opgezet en wordt maandelijks 
verstuurd. Heeft u vragen of feedback dan kunt u dit mailen aan m.hundscheid@hozl.nl.  
De meeste huisartsen die deelnemen, zijn direct gestart met het gebruiken van EVS. Echter, 
sommigen zijn nog niet gestart of blijven achter in gebruik. 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. 
 
Onderstaand enkele opmerkelijke zaken in de spiegelinformatie op een rij: 
Top 10 EVS gebruik (mei en september) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is in september hard gewerkt met wederom nieuwkomers in de top 10 van deze maand. 
 

Overall top 10 EVS gebruik (mei t/m september) 

 
Overall blijft huisartenpraktijk de Wolf de nummer 1 positie stevig vasthouden. 
 
Totaal EVS gebruik per maand en regio 

 
 
Het EVS gebruik blijft stijgen! 

Ranking Mei 2017  September 2017 
1. Huisartsenpraktijk de Wolf  Huisartsenpraktijk Vijgen 
2. Huisartsenpraktijk Heerlerbaan  Huisartsenpraktijk Heerlerbaan 
3. Huisartsenpraktijk Niessen   Dirckx-Bergmans 
4. Dirckx-Bergmans  HPOG 
5. Huisartsenpraktijk Zeswegen  Huisartsenpraktijk Hartje Dorp 
6. Huisartsenpraktijk de Wit  Huisartsenpraktijk de Wolf 
7. Huisartsenpraktijk Reinartz  Huisartsenpraktijk Zeswegen 
8. MMJH Sluijmans  MC Putstraat 
9. Aelfers  Niessen - Schouwenaar 
10. CMZ van Peer  Huisartsenpraktijk Verijdt 

 



Inmiddels wordt landelijk, samen met alle verzekeraars en de LHV, gekeken naar de doorontwikkeling 
van de procesindicator inzake het belonen van het gebruik van EVS. Men wil meten hoevaak een 1e 
recept wordt voorgeschreven via EVS. Hiervoor is een definitie van EVS nodig, de medewerking van 
alle HISSEN en een goede registratie van elke huisarts in zijn eigen EVS betreffende chronische 
medicatie. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en krijgen via ons CZ projectlid inspraak in 
conceptvoorstellen. Kortom, wordt vervolgd.  
 

Toetsgroep inhoud MIJN.streek formularium 

De afgelopen maanden hebben huisartsen en apothekers vragen gesteld en signalen doorgegeven waardoor 
het formularium verder ontwikkeld is. We verzoeken iedereen om dit te blijven doen.  
 
Ten opzichte van de vorige nieuwsflits is het formularium weer met enkele medicatiegroepen uitgebreid en 
bijgewerkt in het EVS. Bijgevoegd Overzicht MIJN.streek formularium per 051017. Dit ingepaste overzicht 
vindt u natuurlijk ook terug in de werkafspraken (app) onder categorie Apotheek en document wordt 
bijgevoegd). 
 

Wist u dat? 

 Er een artikel stond in De Eerstelijns (editie september 2017)?  
"Zuid-Limburgse huisartsen en specialisten schrijven met één pen voor"  

 Er in het MIJN.streek Formularium in het EVS rekening wordt gehouden met leeftijd en contra-indicaties 
(zwangerschap, allergie)? Als een patiënt 4 jaar is, dan komen de volwassen doseringen niet in beeld; als 
een patiënt volwassen is, dan komen de kinderdoseringen niet in beeld. Als een patiënte zwanger is, dan 
komen alleen die medicatie-voorstellen in beeld, die veilig zijn voor zwangeren. Bij een in het HIS juist 
gecodeerde allergie voor bepaalde middelen, komen die middelen niet als voorstel naar boven. Het 
MIJN.streek Formularium neemt hiermee de medicatiebewaking niet over (NB!), maar het stuurt de keus 
wel in de juiste richting.  

 Er in het MIJN.streek formularium verder wordt aangescherpt met behulp van expertise inzake 
infectiepreventie? 
 

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 
                                                          Monique v.d.Kuy                           kuyree@ezorg.nl  
                                                          Peggy Vromen                               p.vromen@eerstelijn.net  
Huisarts                                    Louis de Wolf                                louisdewolf@meditta.nl  
                                                          Bem Bruls                                      b.bruls@hozl.nl 
                                                          Lucienne Spaans                           l.spaans@hphn.nl 
 
Voor vragen over inhoud formularium en technische problemen 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.  

 

 


