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Stand van zaken project MIJN.streek formularium 

 
Het is een poos geleden, dat de stand van zaken van het MIJN.streek formularium is gecommuniceerd. 
Sommige zaken hebben meer tijd gevergd dan verwacht. Maar inmiddels is heel wat voortgang te melden.  
 De subsidie aanvraag om in 2018 het project voort te zetten is goedgekeurd 
 Alle perifere apothekers zijn aangesloten op het MIJN.streek formularium door middel van de NHG RX app 
 Er is een besluit genomen over de beloning 2017 
 1 juli is de formulariumcommissie gestart 
 Er is een website gebouwd met informatie over het MIJN.streek formularium 
 
In deze nieuwsflits kunnen jullie hierover meer lezen.  
 
Deze Nieuwsflits bevat veel belangrijke informatie. Ik verzoek u dan ook hiervan kennis te nemen. 
Mocht u vragen of onduidelijkheden hebben, dan verneem ik die graag. 
 
Veel leesplezier! 
 
Namens de projectgroep, 
                                                                             
Jessica Vliegen 
Projectmanager 
 

Status prestatie formulariumgericht voorschrijven voor huisartsen 2017 en 2018 

Addendum 2017 
Huisartsen hebben over 2017 reeds een addendum bij het huisartsencontract ontvangen. Hierin 
is een voorstel voor honorering opgenomen (uitbetaling per kwartielen. 0-25%: €0, 25-50%: 
€0,44, 50-75%: €1,32 en 75-100%: €2,64 per patiënt). In dit addendum staat dat de projectgroep 
MIJN.streek formularium de honoreringsafspraak mag aanpassen. 

Op basis van evaluatie van de beschikbare data (met dank aan Math Hundscheid) heeft de projectgroep 
geconcludeerd, dat de huidige indeling in kwartielen geen recht doet aan de geleverde inspanningen van 
huisartsen: 
 De honorering per kwartielen stimuleert het klikken in het systeem. Hoe meer je voorschrijft, hoe meer je 

 

 

  



verdient in de huidige betalingsstructuur.  

 Achterblijvers in het gebruik van het EVS worden niet gestimuleerd  

 Het wezenlijke probleem met kwartielen is het feit dat je het geheel in 4 moten verdeelt.  Hierdoor krijgen de 
praktijken, die op de overgang van de kwartielen zitten bijvoorbeeld  €1,32 i.p.v. €2,64 of €0,44 i.p.v. €1,32 
of €0 i.p.v. €0,44. Afhankelijk van de praktijkgrootte kan dit tot forse financiële verschillen leiden.  

De projectgroep heeft op basis van bovenstaande evaluatie nogmaals naar de beloningssystematiek gekeken 
en het volgende bedacht: 
1. De kwartielenstructuur is losgelaten. Er wordt overgegaan naar een glijdende schaal waarbij naar rato van 

inspanning wordt uitbetaald. Door te kiezen voor de glijdende schaal worden de financiële verschillen, die 
ontstaan voor praktijken op de overgang van het ene naar het andere kwartiel, opgevangen, terwijl het totaal 
uit te keren bedrag niet wijzigt.  

2. Voor het bepalen van de vergoeding wordt het aantal voorschriften conform formularium per fte en het aantal 
raadplegingen per fte in het 4e kwartaal 2017 genomen. Het aantal raadplegingen is gemaximaliseerd op het 
gemiddelde van de groep. 

3. Het budget 2017 is gelijk aan budget 2016.  

4. De beloning wordt per regio (OZL en WM) verwerkt.  

5. Het beschikbare budget wordt in twee delen verdeeld: 

a. Een reguliere op glijdende schaal uit te betalen bedrag. 

b. Een bedrag, dat eenmalig wordt ‘gereserveerd’ voor praktijken, die in 2018 t.o.v. 2017 een groei van 
x% laten zien. Het precieze percentage wordt nog door de stuurgroep bepaalt. 

De keuze voor de tweedeling is bewust gemaakt, omdat 2017 het opstartjaar is en op deze wijze wordt 

geprobeerd de achterblijvers te stimuleren tot het gebruik van EVS en het voorschrijven conform 

formularium.  

Inmiddels is bovenstaande voorstel goedgekeurd en wordt in de 2e helft van augustus door CZ overgegaan tot 

uitbetaling. 

  
Prestatie formulariumgericht voorschrijven 2018 
U heeft van CZ een brief ontvangen inzake de prestatie formulariumgericht voorschrijven. Hierin wordt u 
verzocht een keuze te maken aangaande het formularium waartegen u getoetst wilt worden. Dit is gebaseerd op 
landelijk beleid afgestemd tussen de vier grote zorgverzekeraars, Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis, LHV en 
Nivel. Hierbij is afgesproken doelmatig voorschrijven in segment 3 op basis van één indicator te meten. Het 
formularium wat de huisarts het vaakst gebruikt is hierbij leidend. De indicator wordt op ATC-code gemeten. 
 
Binnen de regios OZL en WM zijn binnen het project MIJN.streek formularium aparte afspraken gemaakt met 
CZ. Deze zijn in 2017 vertaald in het addendum bij het huisartsencontract. Onze regios hebben een koplopers 
positie aangaande het formulariumgericht voorschrijven. Wij zijn al bezig met vernieuwing van de indicator zodat 
we ICPC tegen ATC kunnen toetsen. Wat volgens de projectgroep meer recht doet aan het principe 
formulariumgericht voorschrijven.  
 
De keuze in 2018 is aan u als huisarts. Daarnaast zal CZ u op korte termijn, in samenwerking met de 
projectgroep MIJN.streek formularium, het addendum 2018 inzake de prestatie formularium gericht 
voorschrijven toesturen. Hierin zal meer te lezen zijn over de indicator en de wijze van belonen in 2018, die geldt 
voor onze regios.  
 
De projectgroep vindt het belangrijk aan te sluiten bij landelijke ontwikkelingen en wil graag een bijdrage leveren 
aan de doorontwikkeling van de huidige afspraken. Daarom wordt contact gezocht met ZN, LHV en Nivel om 
mee te praten over de ontwikkelingen van de prestatie formulariumgericht voorschrijven voor 2019 en verder. 
Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.  
 
 
 



Stand van zaken MIJN.streek formularium in cijfers 

Ontwikkelingen 

 Door de werkgroep monitoring wordt gewerkt aan een dashboard welke informatie geeft over: 
 

1. Deelname % huisartsen, specialisten en apothekers aan MIJN.streek formularium 
2. EVS gebruik (raadplegen en/of voorschrijven) huisartsen en medisch specialisten  
3. Voorschrijven conform MIJN.streek formularium door huisartsen en medisch specialisten 
4. Financiële en kwalitatieve opbrengsten doelmatig voorschrijven 

 
De werkgroep monitoring heeft duidelijk dat geen enkele bron (HIS, SFK, CZ, Prescriptor) een volledig 
beeld geeft van het presteren van het MIJN.streek formularium. Op alle 4 de indicatoren worden de 
mogelijkheden onderzocht voor het verkrijgen van relevante data. U heeft reeds toestemming gegeven 
voor het gebruik van data en bij veranderingen wordt u altijd opnieuw om toestemming gevraagd voor 
het gebruik van data. 

 

 De tweede helft van 2018 wordt gebruikt om ook spiegelinformatie voor medisch specialisten in te 
richten en een format voor gebruik door apothekers in FTO’s aan te leveren. 

 
Spiegelinformatie huisartsen 
Over EVS gebruik (raadplegen en voorschrijven) ontvangen huisartsen maandelijks spiegelinformatie.  
De laatste stand van zaken: 

 Overall blijft een toename van het gebruik zichtbaar. De daling van de laatste paar maanden bleek toe te 
schrijven aan minder werkzame dagen in verband met feestdagen of kortere maanden. 

 Een gemiddelde huisartsenpraktijk heeft tussen de 200 en 350 nieuwe voorschriften per maand per FTE.  

 De data laten grote verschillen in mate van EVS gebruik zien. Mogelijke oorzaken zijn een wisselend 
aantal nieuwe voorschriften in een maand en/of wisselend gebruik van EVS.  

 Bij enkele praktijken is een nihil gebruik van EVS zichtbaar. Indien dit te wijten is aan technische zaken, 
schroom dan niet om contact met onderstaande op te nemen. Gezamenlijk wordt dan gezocht naar een 
oplossing. 

 
Vragen 

 Heeft u vragen of feedback inzake de maandelijkse spiegelinformatie, dan kunt u dit mailen aan 
m.hundscheid@hozl.nl.  

 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. 

 

Formulariumcommissie: inhoud MIJN.streek formularium 

 
Formulariumcommissie 
 
Met trots presenteer ik u hierbij de officiële formulariumcommissie. Hiermee is de toetsgroep (projectstatus) per 
1 juli overgegaan in de formulariumcommissie (officieel ingebed orgaan).  
Het MIJN.streek formularium wordt samengesteld door de formulariumcommissie. De formulariumcommissie 
bestaat uit een vertegenwoordiging van Zuyderland Medisch Centrum (ziekenhuis apotheker en medisch 
specialist), huisartsen OZL en WM en apothekers OZL en WM. De commissie wordt voorgezeten door een 
onafhankelijke voorzitter. De commissie wordt ondersteund door een beheerder. Hiermee is het MIJN.streek 
formularium een transmuraal digitaal naslagwerk voor gemaakte medicatie-afspraken in de regio’s OZL en WM.  
 
De formulariumcommissie bestaat uit de volgende personen:  
 
 
 
 
 
 



 
Formulariumcommissie 
Functie Naam 
Onafhankelijk voorzitter Jean Dolhain 
Huisarts WM Louis de Wolf en Renate Bongers 
Huisarts OZL Frans Peter Oderwald en Xander Stelten 
Apotheker WM Peggy Vromen en Monique van der Kuy 
Apotheker OZL  Anita Minova en Martin Egging 
Ziekenhuisapotheker Vacature 
Medisch Specialist Vacature 
Beheerder  Luc(retia) Peeters  

 
 
Website MIJN.streek formularium 
Samen met de formulariumcommissie is een website van het project gelanceerd. Deze website biedt informatie 
aan professionals inzake het project, de samenstelling van de formulariumcommissie en de gemaakte keuzes in 
het formularium. Tevens biedt de website aan de farmaceutische industrie een platform om informatie op te 
halen, maar ook informatie achter te laten. Bezoek de website via de volgende links: 
www.andersbeterwm.nl/wat-doen-we/mijn-streek-formularium of 
www.mijnzorg-ozl.nl/projecten/mijn-streek-formularium 

 
 

Inhoud formularium: Allergie en EVS 
Een van de voordelen van EVS is dat een allergie voor medicatie, die in het HIS geregistreerd staat, wordt 
meegenomen in het medicatie advies. Bij Bricks (tetrahis) bleek dit niet altijd te werken. We hebben dit 
nagezocht. 
 Bricks Huisarts geeft aan de gebruikers de mogelijkheid om een allergie op verschillende niveaus te 

registreren: op hpk-nummer (fabrikant, geneesmiddel), op stof of op groepsniveau. 
 Prescriptor gaat in principe uit van allergieën op groepsniveau. Dit is nodig om de voorschrijver in Prescriptor 

in voorkomende gevallen automatisch te begeleiden (om te leiden) naar een alternatieve keuze, bijv 
macroliden bij een penicilline allergie; deze techniek is niet werkbaar op stofniveau.  

 Hierdoor worden, in geval een gebruiker een allergie op stofniveau heeft geregistreerd, in Prescriptor geen 
meldingen op receptniveau getoond. 

 
Het is dus van belang voor de gebruikers van Bricks om de allergieën op groepsniveau (of meerdere niveau’s) te 
registreren. Daarnaast heeft tetrahis aangegeven om op korte termijn er voor te zorgen dat bij het oproepen van 
het EVS ook de stofnamen meegenomen worden bij de allergie registratie. 
 
Melden  
Mochten er zaken opvallen bij het gebruik van EVS, blijf deze a.u.b. melden. Wij kunnen dan zorgen voor een 
oplossing.  
  
Melden kan via de website of neemt contact op met onze beheerder Luc Peeters lmpeetersudding@home.nl. 

 
 

Wist u dat?  

 De formulariumapp (NHG Rx app) beschikbaar is voor huisartsen, apothekers én medisch specialisten: 
o Huisartsen: alle husartsen hebben in januari een mail van Digitalis 

ontvangen met de uitleg hoe de app verkregen kan worden   
o Perifere apothekers hebben in mei/juni een mail ontvangen met de 

handleiding hoe de app verkregen kan worden 
o Medisch Specialisten: op korte termijn wordt de app ook binnen 

Zuyderland uitgerold 
 We werken aan een nieuw infobulletin, waarin nieuwsberichten van meerdere 

projecten op het gebied van medicatie worden gecombineerd. Deze zal per 
kwartaal verschijnen (vanaf Q3 digitaal). Ook worden de nieuwsberichten dan 
opgenomen op de bovengenoemde website 

 
 

 



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   Marieke Maussen mmaussen@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 
   
Voor vragen over: Kunt u terecht bij Mailadres 
Inhoud formularium en 
technische problemen 

Luc Peeters lmpeetersudding@home.nl 

Spiegelinformatie Math Hundscheid m.hundscheid@hozl.nl 
Technische ondersteuning Helpdesk van Prescriptor +31-(0)20-575 46 60 / 

prescriptor@digitalis.nl 
Het project Jessica Vliegen 06-31695584 /  

jessicavliegen@mcc-omnes.nl  
  

 

 


