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6 september 2016

RCZP
1.

Opening en mededelingen
Dit is de laatste vergadering voor Henk-Jan en Danusia. Namens health
Base willen we ze bedanken voor hun inzet van de afgelopen jaren.

2.

Protocol “pil vergeten”
Levonorgestrel
Omdat Sint-Janskruid als handverkoop verkocht kan worden en een interactie heeft
met levonorgestrel. Wordt in de “anticonceptie vergeten” protocollen gevraagd of
“Sint-Janskruid” gebruikt wordt. Het advies voor deze interactie is gewijzigd:
Voor de morning-afterpil met 1,5 mg levonorgestrel is het advies om binnen 5 dagen na onbeschermde gemeenschap of bij vermoeden van anticonceptie-falen een
morning-after koperspiraaltje te laten plaatsen door een arts. Wanneer de vrouw
dit niet wil of kan, dan is het advies om een dubbele dosis levonorgestrel (3 mg) in
één keer in te nemen. Voor ulipristal is het advies om een morning-after koperspiraal te plaatsen omdat gelijktijdig gebruik met enzyminductoren wordt afgeraden.
Vraag van Health Base aan de commissie:
In de protocollen wordt Pharmacom en Medicom wordt dit nu weergegeven met een
aanvulling in de helptekst. Is dit voldoende duidelijk zo?
“Let op! Interactie met sint janskruid adviseer spiraaltje”.
Antwoord RCZP:
Ja dit is goede en juiste toevoeging.
Ulipristal
In ‘huisarts en wetenschap’ wordt weergegeven dat Ulipristal op de reservebank
staat. KNMP zegt wat anders zie bijlagen.
Vraag van Health Base aan de commissie :
Welke richtlijn gaan we volgen? We volgen voor de protocollen zowel het NHG als
KNMP.
Antwoord RCZP:
Voorstel voor nieuwe tekst is:

Oude tekst:
De werking van de morning-afterpil (levonorgestrel) kan op basis van theoretische gronden verminderd zijn door het gebruik van sint janskruid. Zie
voor meer informatie IA 003 van het CM.
Verwijs door naar de arts voor eventueel plaatsen van spiraaltje.
Waarna het desgewenst langer kan blijven zitten (tot 5 jaar).
Nieuwe tekst
Ulipristal (tot 5 dagen)
De werking van de morning-after-pil kan op basis van theoretische gronden
verminderd zijn door het gebruik van sint janskruid. Zie voor meer informatie IA 471 van het CM.
Verwijs door naar de arts voor eventueel plaatsen van spiraaltje.
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Waarna het desgewenst langer kan blijven zitten (tot 5 jaar).
Levonorgestrel (tot 3 dagen)
De werking van de morning-after-pil (levonorgestrel) kan op basis van theoretische gronden verminderd zijn door het gebruik van sint janskruid. Zie
voor meer informatie IA 471 van het CM.
Verwijs door naar de arts voor eventueel plaatsen van spiraaltje.
Waarna het desgewenst langer kan blijven zitten (tot 5 jaar).
Mocht de patiënte bezwaren hebben tegen een spiraaltje adviseer dan om
2 tabletten levonorgestrel in te nemen.

3.

Samenwerkingsprotocollen
Loes heeft een inhalatiesamenwerkingprotocol opgesteld.
De samenwerkingsprotocollenmodule is technisch niet gewijzigd.
Inhoudelijk is het samenwerkingsprotocol aangepast zodat het duidelijk en eenvoudig zichtbaar is of er een inhalatieprotocol is ingevuld.
Bij het openen van het protocol is meteen zichtbaar of de andere zorgverlener de
instructie gegeven heeft bij de patiënt.
De sub-protocollen in het samenwerkingsprotocol zijn de inhalatieprotocollen die nu
gehanteerd worden in Medicom/Pharmacom (volgens de LAN (long Alliance Nederland)).
Wanneer wordt gestopt met de pilot blijven de ingevulde gegevens in de samenwerkingsprotocollenmodule bewaard en kunnen ze teruggevonden worden in de
normale protocollen.
Geïnteresseerde commissieleden het samenwerkingsprotocol kunnen contact met Loes
opnemen.

4.

Vergaderdata voorstel 2017
RCZP (Pharmacom)
24 januari (19.30uur gezamenlijk)
11 april (18.00uur)
20 juni (18.00uur)
12 sept (19.30uur gezamenlijk)
21 nov (18.00uur)
RCZP (Medicom) (18.00uur)
24 januari (gezamenlijk)
18 april
27 juni
12 sept (gezamenlijk)
28 november
Iedereen gaat akkoord met de nieuwe datavoorstel voor 2017

5.

Volgende (gezamenlijke) vergadering
Dinsdag 24 januari

