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1.1.1.1. InleidingInleidingInleidingInleiding    

 

Op 14 juni 2012 is met het symposium “Regionalisering” de aftrap gegeven voor een nieuwe vorm van 

samenwerken in de zorgverlening in West Brabant. Een groot aantal zorgpartijen hebben zich op de 

vervolgbijeenkomst op 27 september verbonden in de coalitie “Zorg West Brabant”, met als brede doelstelling 

om te zoeken naar een innovatieve manier om betere zorgresultaten tegen lagere kosten te bereiken.  

 

Deelnemende partijen hebben deze intentie op 12 december 2012 vastgelegd in het uitgangsdocument 

“Verbonden in Zorg”. In dit document wordt de brede ambitie vertaald in concreet uit te werken thema’s. In de 

uitwerking hiervan is gekozen voor de start met één initiatief dat op korte termijn zal moeten aantonen dat 

regionale samenwerking een succesvolle bijdrage kan leveren aan genoemde doelen. 

 

Als eerste thema is de keuze gevallen op het zoeken naar en het borgen van verbetering van doelmatigheid en 

samenhang in de farmaceutische zorg in de 1e en 2e lijn. Om de haalbaarheid van dit thema in termen van 

draagvlak en de benodigde interventies in de regio West-Brabant in beeld te brengen is een verkenning gedaan 

door Vos Projectadvies Gezondheidszorg gedaan1. Deze verkenning heeft geleid tot een positief advies met 

betrekking tot de haalbaarheid. Tevens zijn aanbevelingen gedaan om het project te richten rondom de volgende 

thema’s:  

• opbouwen en implementeren van een generiek regionaal formularium voor zowel eerste als tweede lijn 

• monitoring en datamanagement 

• winstpotentieel en ‘shared savings’ 

• verbeteren ICT structuur (elektronisch voorschrijven) 

• verbetering van de medicatieketen 

• organisatie van het proces 

 

In vervolg op deze verkenning is in opdracht van het Petit Comité2 gestart met de uitwerking van een 

businessplan. De focus is daarbij gelegd op het adherentiegebied van het Amphia ziekenhuis en de 

werkgebieden van de zorggroepen Huisartsen Zorggroep (HZG) Breda e.o., Zorroo en Het Huisartsenteam (HHT). 

Vertegenwoordigers van die partijen, aangevuld met vertegenwoordigers van apothekersorganisatie Stichting 

Farmaceutische Zorg (SFZ) en zorgverzekeraar CZ hebben in een werkgroep (zie bijlage 1) onder 

procesbegeleiding van Opera Consultancy en Implementatie een plan op hoofdlijnen uitgewerkt. Dit plan op 

hoofdlijnen treft u bijgaand aan. Dit plan zal in november 2013 worden uitgewerkt tot een businessplan. 

 

 

2.2.2.2. Minimaal gelijkwaardige farmaceutische zorg tegen een lagere priMinimaal gelijkwaardige farmaceutische zorg tegen een lagere priMinimaal gelijkwaardige farmaceutische zorg tegen een lagere priMinimaal gelijkwaardige farmaceutische zorg tegen een lagere prijsjsjsjs    

 

De gezamenlijke ambitie van betrokken partijen is om door generieke en therapeutische substitutie van 

geneesmiddelen in de 1e en 2e lijn op aantoonbare wijze invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord 

ondernemerschap.  

 

Daartoe maken de zorggroepen HHT, HZG Breda en Zorroo, het Amphia ziekenhuis, apothekersorganisatie SFZ 

en zorgverzekeraar CZ gezamenlijk afspraken over zinnige en zuinige inzet van cholesterolverlagers, ATII 

blokkers (bloeddrukverlagers) en protonpompremmers (maagzuurremmers) die extramuraal worden afgeleverd. 

Voor deze middelen is gekozen omdat er een relatief groot besparingspotentieel is en er duidelijke inhoudelijke 

richtlijnen zijn met betrekking tot de inzet van deze middelen.   

 

                                                        

1 “Projectvoorstel Farmacie West-Brabant,” Bas Vos, Vos Projectadvies Gezondheidszorg 

2 Het Petit Comité is de stuurgroep van ‘Verbonden in Zorg’  
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Bij die zinnige en zuinige inzet staat de kwaliteit van zorg en het behandelresultaat voorop en wordt rekening 

gehouden met bijwerkingen bij de patiënt. Standaarden en richtlijnen, in het bijzonder de NHG standaarden, zijn 

dan ook uitgangspunt. Binnen die kaders wordt gekozen voor het goedkoopste geschikte middel. Afspraken over 

welke middelen wel en juist niet de voorkeur hebben zijn gezamenlijk vastgelegd en dienen als basis voor de 

bewaking en borging van de afspraken met spiegelinformatie op samenwerkings-, organisatie- en 

voorschrijversniveau.  

 

Figuur 1. Afspraken over voorkeursmiddelen 

Generiek Specialité

1 Simvastatine 40 €	0,01

1* Pravastatine 40 €	0,04

2 Atorvastatine 20 €	0,02

1 Losartan 50 €	0,02

1 Valsartan 80 €	0,03

2 Ibersartan 150 €	0,03

2 Candersartan 8 €	0,04

1 Omeprazol 20 €	0,02

2 Pantoprazol 40 €	0,03

3 Rosuvastatine 10 €	0,81

4 Fluvastatine 80 €	0,11 €	0,51

Protonpompremmers 3 Esomeprazol	(capsule) 20 €	0,07

Ezetimib	(Ezetrol) 10 €	1,23

Ezetimib/simvastatine	(Inegy) 40/10 €	1,76

Telmisartan	(Micardis/Kinzalmono) 40 €	0,58

Olmesartan	(Olmetec) 20 €	0,56

Eprosartan	(Teveten) 600 €	0,53

Lansoprazol 30 €	0,04

Rabeprazol 20 €	0,04

Nexium €	0,35

Esomeprazol	(tablet) 20 €	0,28

*Alternatief	bij	intolerantie	op	bijwerkingen

Liever	niet

Therapeutische	groep

Voorkeursmiddelen

In	principe	niet	voorschrijven

Protonpompremmers

Cholesterolverlagers

ATII	blokkers

Cholesterolverlagers

ATII	blokkers

Protonpompremmers

Cholesterolverlagers

Middel
Dagdosering	

(mg)
Stap

Prijs	per	dagdosering

 

 

Partijen streven naar een besparing op de kosten van farmaceutische zorg door het toepassen van het 

formularium binnen genoemde kaders voor zowel bestaande als nieuwe gebruikers van cholesterolverlagers, ATII 

blokkers en protonpompremmers. 

 

De besparingen zullen, na aftrek van eventuele kosten om het project mogelijk te maken, leiden tot ‘shared 

savings’ die op een nog nader af te spreken wijze worden bepaald en verdeeld. Het realiseren van deze ‘shared 

savings’ biedt tevens de gelegenheid om budget te creëren om te investeren in nieuwe initiatieven in het kader 

van ‘Verbonden in Zorg’. 

 

Generieke en therapeutische substitutie bij cholesterolverlagers en ATII blokkers is slechts het begin van een 

bredere samenwerking gericht op integrale (farmaceutische) zorg. Door deze samenwerking krijgt de patiënt 

meer samenhangende zorg en wordt hier op vergelijkbare wijze over richting de patiënt gecommuniceerd. Dit 

leidt tot minder discussies met en tussen huisartsen, specialisten en apothekers over de voorgeschreven 
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medicatie en betere afstemming van elkaars beleid. Voor apothekers is het project bij uitstek de gelegenheid om 

een positie te verwerven als farmaceutisch zorgverlener, die verder verstevigd kan worden in vervolgprojecten. 

 

 

3.3.3.3. Besparingsambitie van Besparingsambitie van Besparingsambitie van Besparingsambitie van €770€770€770€770.000 in.000 in.000 in.000 in 2014 en  2014 en  2014 en  2014 en €1.200.000 in 2015€1.200.000 in 2015€1.200.000 in 2015€1.200.000 in 2015    

 

Op basis van CZ data is een maximaal besparingspotentieel berekend. De basis voor deze berekening is de 

gemiddelde tabletprijs voor vergelijkbare doseringen per therapeutisch cluster. De gemiddelde tabletprijs van de 

drie betrokken zorggroepen is afgezet tegen de gemiddelde tabletprijs van de ‘best practice’ (in dit geval 

‘cheapest practice’) van CZ. Deze ‘best practice’ is berekend door alle praktijken met meer dan 2.050 CZ 

verzekerden in een normaalverdeling te zetten van duur naar goedkoop en vervolgens het 90e percentiel te 

bepalen. Die tabletprijs is de referentiewaarde in de benchmark. Het verschil tussen die referentiewaarde en de 

gemiddelde tabletprijs van de zorggroep wordt gezien als het maximaal realiseerbare besparingspotentieel. Dit 

bedraagt in totaal € 1.772.000 voor alleen de CZ verzekerden in de populatie. 

 

Figuur 2. Maximaal te realiseren besparingspotentieel op basis van CZ data 
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Op basis van dit maximale besparingspotentieel (berekend over het tweede kwartaal van 2013) is door 

betrokken partijen een inschatting gemaakt van een realistische besparingsambitie. Hiervoor is rekening 

gehouden met: 

• Daling van het besparingspotentieel met 5% per kwartaal als gevolg van reguliere marktontwikkelingen. 

• Realisatie van 80% van de ‘best practice’ 

• Fasegewijze realisatie (m.n. in verband met de tijd die nodig is om bestaande gebruikers om te zetten) van 

10-25-50-80% per kwartaal in de 4 kwartalen na de start. 

 

Op basis van deze factoren is de realistische besparingsambitie voor CZ verzekerden €500.000 in 2014 en op 

€800.000 in 2015 (bij start per 1 januari 2014). Uitgangspunt is om met VGZ vergelijkbare afspraken te maken. 

Uitgaande van een marktaandeel van CZ van 53% en van VGZ (UVIT) van 25,4%3, zou dit neerkomen op een totale 

besparingsambitie van €770.000 in jaar 1 en €1.200.000 in jaar 2. De nulmeting zal op basis van het derde 

kwartaal van 2013 bepaald worden. 

                                                        

3 Deze verhouding geldt voor het adherentiegebied van het Amphia ziekenhuis (jaarverslag 2012).  
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Voor een extra verificatie van de redelijkheid van deze berekening zal het Petit Comité nog een externe 

deskundige inschakelen om de berekeningswijze te toetsen. 

 

 

4.4.4.4. Implementatie en borging van de afspraken over voorkeursmiddelenImplementatie en borging van de afspraken over voorkeursmiddelenImplementatie en borging van de afspraken over voorkeursmiddelenImplementatie en borging van de afspraken over voorkeursmiddelen    

 

Om ervoor te zorgen dat de afspraken over voorkeursmiddelen als uitgangspunt worden gehanteerd bij het 

voorschrijven en afleveren van cholesterolverlagers, ATII blokkers en protonpompremmers worden de volgende 

activiteiten ondernomen: 

1. Ontwikkelen en verspreiden van een digitale folder over het project en het overzicht van de 

voorkeursmiddelen onder huisartsen, specialisten (m.n. internisten en cardiologen) en apothekers via hun 

eigen organisaties. 

2. Toelichting geven op het project door de betrokken organisaties aan de eigen achterban. 

3. Betrekken van de patiëntenorganisatie en ontwikkelen van gezamenlijke communicatiemiddelen om de 

patiënt te betrekken en informeren. 

4. Organiseren van een gezamenlijke kick-off meeting. 

5. Maken en implementeren van een procesafspraak over de rolverdeling tussen voorschrijvers en apothekers 

bij het omzetten van bestaande gebruikers. 

6. Inrichten van een kwaliteitscyclus per organisatie voor evaluatie en bijsturing van het voorschrijfgedrag van 

individuele voorschrijvers. 

7. Inzetten van elektronische voorschrijfsystemen ter ondersteuning van de voorschrijvers bij het voorschrijven 

conform de lijst met voorkeursmiddelen. 

8. Inrichten van een ‘governance’ structuur voor gezamenlijke monitoring en bijsturing door de betrokken 

organisaties. 

 

 

4.4.4.4.1. Ontwikkelen en verspreiden van een digitale folder over het project1. Ontwikkelen en verspreiden van een digitale folder over het project1. Ontwikkelen en verspreiden van een digitale folder over het project1. Ontwikkelen en verspreiden van een digitale folder over het project    

 

Er zal een digitale folder ontwikkeld worden waarin kort en duidelijk uitleg wordt gegeven over het ‘Verbonden 

in Zorg’ initiatief, de doelen van het project ‘Zinnige en zuinige farmaceutische zorg’, de lijst met 

voorkeursmiddelen en de wijze van implementatie en borging. De zorggroepen, SFZ en het Amphia ziekenhuis 

zorgen voor interne verspreiding. 

 

 

4.4.4.4.2. Toelichting geven op het project aan de eigen achterban2. Toelichting geven op het project aan de eigen achterban2. Toelichting geven op het project aan de eigen achterban2. Toelichting geven op het project aan de eigen achterban    

 

Iedere betrokken organisatie gebruikt reguliere overleggen en bijeenkomsten om een toelichting te geven op het 

project. De toelichting betreft uitleg over het Verbonden in Zorg initiatief en de doelen van het project ‘Zinnige 

en zuinige farmaceutische zorg’, benadrukken van het belang voor de eigen organisatie om hieraan deel te 

nemen en de wijze van implementatie en borging van het project. 

 

 

4.4.4.4.3. Betrekken en informeren van de patiënt3. Betrekken en informeren van de patiënt3. Betrekken en informeren van de patiënt3. Betrekken en informeren van de patiënt    

 

De patiënt is een belangrijke factor bij het komen tot een zinnige en zuinige inzet van farmaceutische zorg. De 

patiënt mag verwachten dat de kwaliteit van zorg goed is. Tegelijkertijd mag van de patiënt verwacht worden dat 

deze zijn/haar steentje bijdraagt aan het betaalbaar houden van de zorg.  
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Daarom willen de betrokken zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen met patiëntvertegenwoordigers 

patiënten gaan informeren over het maatschappelijk belang van zinnig en zuinig voorschrijven.4  

 

Het informeren van de patiënt kan via een folder en artikelen in nieuwsbrieven en op websites van 

patiëntenorganisaties gebeuren. Daarnaast is duidelijke en eenduidige communicatie met de patiënt door 

huisarts, apotheker, specialist en zorgverzekeraar van belang. De patiënt moet niet steeds van iedere partij een 

andere boodschap te horen krijgen en het gevoel krijgen van het ‘kastje naar de muur’ te worden gestuurd. 

 

    

4.4.4.4.4. Organiseren van een gezamenlijke kick4. Organiseren van een gezamenlijke kick4. Organiseren van een gezamenlijke kick4. Organiseren van een gezamenlijke kick----off bijeenkomstoff bijeenkomstoff bijeenkomstoff bijeenkomst    

 

Een kick-off bijeenkomst voor de betrokken huisartsen, apothekers en specialisten en hun managers en 

bestuurders is een mooie gelegenheid om de start van het project te markeren en het belang van de 

samenwerking uit te dragen. 

 

Het uitdragen van het belang van het project en de beoogde samenwerking is vooral belangrijk, omdat het 

project ‘Zinnige en zuinige farmaceutische zorg’ de eerste concrete activiteit is in het kader van ‘Verbonden in 

Zorg’. 

 

Naast een inhoudelijke toelichting en uitleg over het samenwerkingsproces, is dit bij uitstek een gelegenheid om 

bestuurders en de bij de voorbereiding betrokken zorgverleners het commitment voor het project uit te laten 

dragen. Door af te sluiten met een informeel deel wordt de ruimte geboden om persoonlijk kennis te maken met 

de samenwerkingspartners, waardoor de drempel voor samenwerking in de dagelijkse praktijk verlaagd kan 

worden. 

 

Figuur 3. Elementen van de kick-off bijeenkomst 
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Een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst lijkt een gelegenheid bij uitstek om te gebruiken als kick-off moment. 

                                                        

4 In het regioproject “Slimmer met Zorg” in Zuidoost Brabant is al een gezamenlijke patiëntenfolder ontwikkeld, die eventueel 

als voorbeeld kan dienen. 
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4.5. Maken en implementeren van een procesafspraak voor het omzetten van bestaande gebruikers4.5. Maken en implementeren van een procesafspraak voor het omzetten van bestaande gebruikers4.5. Maken en implementeren van een procesafspraak voor het omzetten van bestaande gebruikers4.5. Maken en implementeren van een procesafspraak voor het omzetten van bestaande gebruikers    

 

Huisartspraktijken, waarvan de huisartsen hier toestemming voor geven, ontvangen ieder kwartaal via hun 

zorggroep een overzicht van CZ met bestaande gebruikers die mogelijk omgezet kunnen worden. Dit zijn de 

middelen waarvoor generieke substitutie mogelijk is en de middelen die therapeutisch gesubstitueerd kunnen 

worden, omdat ze in de categorieën ‘liever niet’ en ‘in principe niet voorschrijven’ vallen (zie figuur 4). 

 

Figuur 4. Voorbeeld van spiegelinformatie op praktijkniveau voor cholesterolverlagers 

 

 

De procesafspraak om bestaande gebruikers om te zetten ziet er op hoofdlijnen uit als in onderstaand 

stroomschema (figuur 5).  

 

Figuur 5. Werkwijze op hoofdlijnen bij het omzetten van bestaande gebruikers 
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De precieze werkwijze kunnen de huisartsen en apothekers op lokaal niveau met elkaar afspreken. De 

zorggroepen en SFZ stimuleren en bewaken dat de samenwerkingsafspraken tussen huisartsen en apothekers 

lokaal tot stand komen bij de start van het project. De ziekenhuisapotheker zorgt voor implementatie van deze 

afspraak bij de medisch specialisten. Daar zal met name een afspraak moeten worden gemaakt over de 

communicatiewijze (rechtstreeks met specialist of via ziekenhuisapotheker, telefonisch of per email) en de 

bereikbaarheid c.q. reactietermijn. 

 

 

4.4.4.4.6. Inrichten van een kwaliteitscyclus door de zorggroepen en het ziekenhuis6. Inrichten van een kwaliteitscyclus door de zorggroepen en het ziekenhuis6. Inrichten van een kwaliteitscyclus door de zorggroepen en het ziekenhuis6. Inrichten van een kwaliteitscyclus door de zorggroepen en het ziekenhuis    

 

Om de doelen en besparingsambitie te kunnen borgen, is het noodzakelijk om de voortgang op 

uitvoeringsniveau te stimuleren, monitoren en bij te sturen waar nodig. De zorggroepen en het ziekenhuis 

richten hiervoor een kwaliteitscyclus in, die werkt volgens de Plan Do Check Act (PDCA) methodiek. Onderdeel 

hiervan zijn periodieke praktijkbezoeken door een inhoudelijk deskundige, die met behulp van spiegelinformatie 

samen met de voorschrijvers de voortgang monitort en waar nodig afspraken maakt om bij te sturen.  

 

De zorggroep ontvangt hiervoor spiegelinformatie van CZ op praktijkniveau (vaak meerdere huisartsen). Tevens 

ontvangen zij een overzicht van de gemiddelde tabletprijs per therapeutische groep ten opzichte van andere 

zorggroepen en een spreidingsoverzicht per geneesmiddelcluster, waarin de huisartspraktijken staan met een 

bovengemiddelde tabletprijs en het aantal potentieel om te zetten patiënten. Op basis hiervan kan de zorggroep 

haar kwaliteitscyclus inrichten en eventuele prioriteiten stellen binnen de zorggroep en per huisartspraktijk. 

 

Voor het ziekenhuis zal de ziekenhuisapotheker zorgen voor de inrichting van de kwaliteitscyclus. Hij zal hierbij 

medisch specialisten betrekken, die als kartrekker naar hun vakbroeders kunnen fungeren. Er is nog veel te 

verbeteren aan de kwaliteit van de spiegelinformatie voor het ziekenhuis. Doordat niet alle AGB-codes5 van 

specialisten bekend zijn of niet duidelijk is welke specialist een (nog vaak handgeschreven) recept heeft 

uitgeschreven, is door apothekers nog niet goed vastgelegd wie de voorschrijver is. Door de voorschriften 

voortaan in ieder geval op de AGB-code van het juiste ziekenhuis te registreren, kan betere spiegelinformatie op 

het niveau van het Amphia ziekenhuis gegenereerd worden. Ondertussen kan door juist gebruik van het 

Elektronisch Voorschrijf Systeem in het Amphia duidelijkere informatie aan de apothekers gegeven worden over 

de voorschrijver van een recept en zijn AGB-code. 

 

Figuur 6. Stappen van de feedbackcyclus 

Performance 
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5 Unieke codering per zorgverlener die nodig is om te kunnen declareren 
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Bij de start van de cyclus (Plan) is het van belang om op praktijk-/maatschapsniveau vast te stellen wat het 

verbeterpotentieel is ten opzichte van de nulmeting. Welke therapeutische groepen de aandacht verdienen en 

hoeveel patiënten in potentie omgezet kunnen worden zal per praktijk/voorschrijver variëren. 

 

Tevens kan hier worden vastgesteld of de huisarts en de apotheker zelfstandig tot samenwerkingsafspraken over 

de rolverdeling bij het omzetten van bestaande patiënten kunnen komen of dat daarbij ondersteuning vanuit de 

zorggroep en SFZ nodig is. 

 

Zodra de spiegelinformatie op praktijkniveau beschikbaar is (ca. 6 weken na afloop van ieder kwartaal) kunnen 

de eerste resultaten met de voorschrijvers besproken worden en worden waar nodig verbeterafspraken gemaakt. 

De verdere frequentie van praktijkbezoeken kan vervolgens worden afgestemd op die eerste resultaten en de 

constatering of het samenwerkingsproces op lokaal niveau goed van de grond gekomen is. 

 

 

4.4.4.4.7. Inzetten van elektronische voorschrijfsystemen7. Inzetten van elektronische voorschrijfsystemen7. Inzetten van elektronische voorschrijfsystemen7. Inzetten van elektronische voorschrijfsystemen    

 

Huisartsen hebben een Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS), dat integraal onderdeel is van hun Huisartsen 

Informatie Systeem (HIS). Het EVS geeft voorkeursmiddelen aan op basis van de NHG standaarden. De lijst met 

voorkeursmiddelen in dit project sluit aan op de NHG standaarden, dus is het EVS in principe bruikbaar om de 

gemaakte afspraken te helpen borgen.  

 

Bij het voorschrijven van medicatie wordt het EVS lang niet altijd gebruikt. Het is voor huisartsen sneller om 

direct het gewenste middel in te voeren, dan in enkele invoerstappen het EVS te laten bepalen wat het 

voorkeursmiddel zou moeten zijn. Gebruik van het EVS biedt echter wel een goede ‘reminder’ en borging van de 

afspraken over voorkeursmiddelen. Zeker als het aantal therapeutische groepen waarover regionale afspraken 

worden gemaakt in de toekomst wordt uitgebreid, is het voor huisartsen bijna niet meer te doen om alle 

voorkeursmiddelen uit het hoofd te kennen. Daarom dringen we er bij de zorggroepen op aan huisartsen te 

motiveren om gebruik te maken van het EVS, zeker als op basis van spiegelinformatie blijkt dat relatief vaak 

afgeweken wordt van de voorkeursmiddelen. 

 

In het Amphia ziekenhuis is men recentelijk gestart met de implementatie van een EVS voor de extramurale 

farmacie. De betrokken ziekenhuisapotheker kan zorgdragen voor opname van de voorkeursmiddelen in het 

EVS. Daarnaast is het van belang ook het gebruik van het EVS te bevorderen. Ook hier kan spiegelinformatie 

helpen het belang van het gebruik te benadrukken. 

 

 

4.4.4.4.8. Inrichten van8. Inrichten van8. Inrichten van8. Inrichten van een ‘governance’ structuur een ‘governance’ structuur een ‘governance’ structuur een ‘governance’ structuur    

 

Het slagen van het project is voor een belangrijk deel afhankelijk van de mate waarin de betrokken zorgverleners 

en organisaties bereid zijn om elkaar te ondersteunen bij het realiseren van de doelen van het project.  

 

Daarom is het logisch dat de betrokken organisaties de voortgang gezamenlijk periodiek monitoren, op zowel 

(samenwerkings)proces- als uitkomstniveau. Hiervoor zal een werkgroep Farmacie worden ingericht, waarin de 

SFZ, de zorggroepen, het Amphia ziekenhuis, CZ, VGZ en eventueel Zorgbelang Brabant vertegenwoordigd zijn.  

 

De werkgroep Farmacie zorgt voor de rapportage over de voortgang aan de regiegroep van ‘Verbonden in Zorg’6. 

Hierin zijn de verschillende doelgroepen van ‘Verbonden in Zorg’ op relevant niveau zijn vertegenwoordigd. De 

                                                        

6 Zie hiervoor het rapport “Verbonden in Zorg: Zinnige en Zuinig Zorg in West-Brabant, 23 oktober 2012” waarin de 

Governance verder is uitgewerkt.  
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regiegroep zorgt voor draagvlak bij de professionals en bewaakt dat de interventies toekomstbestendig zijn. Via 

de stuurgroep (het huidige Petit Comité) wordt verantwoording afgelegd aan en worden voorstellen ter 

besluitvorming voorgelegd aan de programmaraad (de huidige Stakeholders).  

 

Naast de monitoring van de doelen van het project, kunnen de werkgroepleden ook met elkaar van gedachten 

wisselen over eventuele vervolgonderwerpen en hiervoor voorstellen doen aan de regiegroep en stuurgroep. 

Daarnaast zorgt de werkgroep Farmacie dat er een periodieke evaluatie wordt uitgevoerd van de lijst met 

voorkeursmiddelen in verband met herzieningen van zorgstandaarden, het vervallen van patenten of andere 

relevante ontwikkelingen. 

 

Figuur 7. Governance structuur project ‘Zinnige en zuinige farmaceutische zorg’ 

 

 

 

 

 

5.5.5.5. Uitwerking van het plan op hoofdlijnen naar een businessplanUitwerking van het plan op hoofdlijnen naar een businessplanUitwerking van het plan op hoofdlijnen naar een businessplanUitwerking van het plan op hoofdlijnen naar een businessplan    

 

Bovenstaand plan op hoofdlijnen zal in november in overleg met betrokken partijen worden uitgewerkt tot een 

businessplan, waarin in meer detail de activiteiten en organisatie worden uitgewerkt en gepland. Eventuele 

bijzondere kosten worden in beeld gebracht en er worden afspraken gemaakt over hoe hiermee om te gaan. 

 

Daarnaast wordt bezien hoe de uitgangspunten voor de ‘shared savings’, die op initiatief van het Petit Comité 

met de stakeholders worden gemaakt, kunnen worden toegepast op het farmacie project.  

 

Partijen streven naar een start van het project per 1 januari 2014. 
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Bijlage 1 Deelnemers aan de werkgroep Farmacie ‘Verbonden in Zorg’Bijlage 1 Deelnemers aan de werkgroep Farmacie ‘Verbonden in Zorg’Bijlage 1 Deelnemers aan de werkgroep Farmacie ‘Verbonden in Zorg’Bijlage 1 Deelnemers aan de werkgroep Farmacie ‘Verbonden in Zorg’    

    

NaamNaamNaamNaam    FunctieFunctieFunctieFunctie    OrganisatieOrganisatieOrganisatieOrganisatie    

Dominiek Rutters manager HHT 

Robert Zegers huisarts HHT 

Chris Starmans huisarts  HZG Breda 

Pascal Versteegh directeur HZG Breda 

Daan Kerklaan directeur Zorroo 

Jacco Pesser apotheker SFZ 

Paul van Hattum ziekenhuisapotheker Amphia 

Karin Jansen Beleidsmw. Strategie/manager Huisartsen Amphia 

Ingrid Goven adviserend apotheker CZ 

Gaby Siemons zorginkoper Huisartsenzorg en Ketenzorg CZ 

 

 

 


