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16 februari 2016

Werkgroep Pharmacom
1. Opening en mededelingen
In april is er een symposium apothekersassistenten Optima Farma, de vraag
aan de leden is of het een meerwaarde is om daar te staan?
De commissie geeft aan dat dit wel meerwaarde heeft. Het promoten van de
zorgprotocollen in Pharmacom is zeker nuttig, omdat de drempel voor gebruik
voor apothekersassistenten vaak te hoog is.
2. Actielijst
actiepunt

naam

status

Uitzoeken vastlopen afbeeldingen in Pharma- Loes/Chris
com

Nog niet helemaal
duidelijk.

Aanpassen zelfzorgprotocollen m.b.t. vraag
‘kans op zwangerschap’.

Loes

aangepast

Nagaan waarom ADP niet goed gekoppeld
wordt bij doorkoppelen protocol naar EPD

Chris

Foutje. Applicatiewijziging nodig.

Uitzetten zorgprotocollen voor Pharmacom
Classic op 1 juli 2016

Chris

Later

Uitwerken rondom samenwerkingsprotocol
voor inhalatie-instructie

Loes

Loopt

Rooster Loes aftreden en het reglement aanpassen

Loes

gedaan

LAN protocol aanpassen

Loes

loopt

Aanpassen protocol ‘pil vergeten’

Loes

Zie agenda

Navraag bij cbg omtrent wel/niet ZPP bij Cell- Loes/Chris
Cept

Vraag ligt nog bij
cbg

Bij CellCept is er nu wel een bewakingsmelding dat je het protocol moet invullen.
Antwoord CBG (na de vergadering): CellCept zal worden toegevoegd aan hun
overzicht op de website. Er geldt hier inderdaad een ZPP voor.
3. Pil vergeten
De protocollen ‘Advies verstrekking morning-afterpil’ en ‘Advies Pil (anticonceptie) vergeten’ worden herzien naar aanleiding van wijzigingen in de noodanticonceptie standaard van KNMP.
Een aantal voorstellen voor aanpassing van het protocol zijn besproken:
3.1 Algemeen
1.Nieuw element gemaakt met de tekst:
Voor het gebruik van het protocol zie ?
Helptekst:
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Het advies in het protocol geldt alleen:
- als voor de eerste vergeten pil/pleister of ring, de anticonceptie 7 dagen
correct gebruikt is;
- dit protocol is pas geldig vanaf de 2e maand van gebruik.
Antwoord: In het schema van de combinatiepil van de KNMP wordt weergegeven het schema alleen te gebruiken nadat de pil een maand is gebruikt.
Navragen waar de KNMP dit vandaan haalt. actie: Loes
2.Vraagstelling: zijn er minstens 2 pillen vergeten
gewijzigd in: Zijn er 2 of meer pillen vergeten
Antwoord: dit doorvoeren.
3.2 Combinatiepil
4.Seasonique toegevoegd (nieuwe pil)
Onderscheid gemaakt in Yaz, Daylette, Zoely of Seasonique, of andere anticonceptie
Bij de protocollen minipil en 3-fasenpil wordt gevraagd:
Is deze meer dan 12u te laat ingenomen.
Bij de combinatiepil is dit niet technisch mogelijk als oplossing is:

Helptekst:

Dit houdt in dat de patiënte ook met de tweede vergeten pil meer dan 12 uur
te laat is. Bij de combinatiepil wordt het vergeten van 1 pil niet meer als relevant beschouwd, ook niet in de eerste week van de pilstrip.
Bij de andere protocollen dit ook zo doen? Of toch specifiek de vraagstellen?
Antwoord: Meer dan 12 uur te laat ingenomen dan gebruikelijke tijdstip. Dit
ook bij 3-fasenpil opnemen.
3.3 Minipil
5. Zijn er 2 of meer pillen vergeten, bij ja wordt patiënt meteen doorgestuurd
naar de arts. Moet eigenlijk de vraag niet gesteld worden: geslachtsgemeenschap gehad?
Met de antwoordmogelijkheden:
Ja <72uur
Ja >72uur en <120uur
Ja >120uur
Nee
Antwoord: Bij 2 of meer pillen vergeten de gemeenschapsvragen invoegen
en bijbehorend beleid zoals in het voorbeeld hierboven.
Helptekst aanpassen m.b.t. 1e week: allereerste week van het gebruik ja/nee.
Het is wel inconsequent met de 1 maand van de combinatiepil, want daar
wordt dan geen advies gegeven.
6. Nu wordt de vraag gesteld: in welke week.
Moet het niet zijn in welke week van de strip?
Antwoord: in het antwoordtabel bij 1e week eerste week van de pilstrip
weergeven. Daarnaast in de helptekst weergeven dat Cerazette geen stopweek kent.
3.4 3-fasenpil
7. Trigynon ander advies in de 3e week dan de andere 3 fasen pillen.
Antwoord: adviezen opnemen conform bijsluiter.
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8. Als er nu meer dan 2 pillen worden vergeten, wordt verwezen naar de
huisarts. Op kennisbank is meer dan 2 pillen vergeten hetzelfde als de combinatiepil. NHG-standaard geeft aan dat de adviezen alleen geldt voor (eenfase
combinatiepil). Op https://kennisbank.knmp.nl/article/anticonceptie_vraag_en_antwoord/gebruik-anticonceptiva.html wordt bij de driefasepil
aangegeven dat deze hetzelfde behandeld wordt als de eenfasepil.
Antwoord: KNMP volgen en vragen of de gegevens op kennissite up to date
zijn.
Naar aanleiding van deze punten worden de volgende vragen aan het KNMP
gesteld:
- Waarom wordt bij combinatiepil weergegeven dat het advies pas geldig is
vanaf 1 maand en bij de andere anticonceptie methoden niet, b.v de minipil?
- Waarom is er geen 3-fasenpil protocol?
- Zijn de adviezen die weergegeven worden over de 3-fasenpil op de kennisbank up to date?
4. Zwangerschapspreventieprotocollen
Afdeling patiënteninformatie vraagt: Hoe up to date zijn de protocollen?
De lijst is in de vergadering doorgenomen.
Antwoord: Toctino (febr. 2014) geen eerstelijnsmiddel, dan geen protocol.
Dit wordt echter wel vergoed, het is nu ook in de eerste lijn beschikbaar, dus
nu wel opnemen.
In het algemeen geldt dat voor ziekenhuis verplaatste zorg (niet vergoed)
geen protocol meer beschikbaar gehouden hoeft te worden.
Naamgeving: graag ook te vinden onder ‘zwanger’. De hele naam hoeft niet.
Maar wel ZPP handhaven.
5. Meldingen
Insulinepen. Vraag vanuit de afdeling Patiënteninformatie waar de termijn 6
seconden in de huid [oorspronkelijke bron is onduidelijk].
Antwoord: aanpassen naar 10 seconden conform de betrouwbare bronnen.
6. Rondvraag
-

Loes: volgende vergadering, 19 april, valt op dezelfde dag als de Pharmacomraad. Vanwege de beschikbaarheid van de zaal begint de vergadering
dan om 18:30uur.

7. Vergaderdata 2016
19 april (18:30 uur),
28 juni (18:00 uur),
6 sept (19:30uur; gezamenlijk),
29 november (18:00 uur)
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