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Dit bericht is bestemd voor alle openbare apothekers, ziekenhuisapothekers en voorschrijvers in de 
eerste en in de tweede lijn in de Westelijke Mijnstreek en Oostelijk Zuid-Limburg. 
 
We worden steeds vaker geconfronteerd met geneesmiddeltekorten. Onze dagelijkse 
werkzaamheden worden belemmerd doordat medicatie (tijdelijk) niet of onvoldoende beschikbaar 
is. Deze situaties vragen om (transmurale) afstemming tussen zorgverleners: huisartsen, 
(ziekenhuis)apothekers en medisch specialisten over een uniforme en structurele aanpak om 
continuïteit van farmaceutische zorg voor onze patiënten te garanderen. 
 
De formulariumcommissie van het MIJN.streek formularium gaat hierin voorzien door u in dergelijke 
situaties snel te informeren over de (tijdelijke) niet-leverbaarheid van een geneesmiddel en over de 
te nemen actie(s). De werkgroep vanuit de formulariumcommissie die u gaat informeren bestaat uit 
Anita Minova (openbaar apotheker), Louis de Wolf (huisarts), André Krings (ziekenhuisapotheker) en 
Luc Peeters (openbaar apotheker en beheerder Formularium MIJN.streek).  
 
Via MCC-Omnes, HOZL en AVOZL ontvangen de openbare apothekers en de huisartsen bericht. 
André Krings of een collega stuurt ditzelfde bericht aan de medisch specialisten. De inhoud van het 
elektronisch voorschrijf systeem (EVS) wordt (tijdelijk) aangepast op het moment dat het bericht is 
verstuurd. Wanneer het geneesmiddel weer beschikbaar komt, krijgt u hierover bericht en passen we 
het EVS ook weer aan. Ook op deze website van MIJNzorg zal in de toekomst meteen alle informatie 
te vinden zijn. 
 
U ontvangt deze berichtgeving nu voor het eerst. Als u deze berichten op meer of andere mail-
adressen wil ontvangen, reply dan naar de afzender van dit bericht en geef aan op welk(e) (andere) 
mailadres(sen) u dit bericht wilt ontvangen.  
 
We realiseren ons, dat we in dit geval, in elk geval in de eerste lijn, te laat zijn. De praktijk heeft ons 
ingehaald. We hadden de plannen net klaar, maar de aanpak nog niet. De apothekers in het 
ziekenhuis en in de eerste lijn hebben hun eigen achterban gister al geïnformeerd en daar zijn we 
heel blij mee. We realiseren ons terdege, dat we een ambitieus plan hebben opgepakt en we gaan 
dat uitvoeren. 
 
Opmerkingen over de inhoud van het bericht kunt u sturen naar Luc Peeters: 
lmpeetersudding@home.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
  
Anita Minova 
Louis de Wolf 
Andre Krings 
Luc Peeters 
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