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Welkom voor Judith van Loenen (apotheker) en Monique Hamer (huisarts) die voor de 1e keer een vergadering
bijwonen.
Piet Hein heeft 10 febr opgezegd. Kadootje en bloemetje zijn geregeld.
Handtekeningen tbv accreditatie. Probleem: accreditatie voor apothekers loopt nog…
Vergaderdata 2016: iedereen akkoord.
12,5 doseercode probleem is opgelost. & is een XML parser, & is nu vervangen door =
Medicom vastloper met combinatiethg is verholpen (23mrt16). Maar vlgs de aanwezigen op hun werkplekken
wel vastloper…? Iedereen gaat dit nog nader bekijken.
De 3 aanpassingen van het commissie reglement zijn akkoord.
Aftreedschema commissieleden: besloten wordt om 2016 als startdatum te nemen en bij iedereen bij de einddatum
2 jaar op te tellen.
Nog meer nieuwe leden nodig vlgs de FoCie. Commissie grootte 10 leden is beter vooral ivm het huidige aftreedschema. Advies is om ook op andere manieren te gaan adverteren dan alleen via pluspunten.
10febr barbera winkel per e-mail uitgenodigd, dd 23mrt geen reactie, nog 1x en laatste keer e-mail toe sturen.
Concept tekst verantwoording formularium Health base, staat sinds kort op de website. De FoCie wil nog een
kleine wijziging “Leidend voor het formularium zijn de richtlijnen die bedoeld zijn voor de 1e lijn. Hierbij denkend aan het NHG-standaard, CBO, pallialine en farmacotherapeutische rapporten. Voor vrijwel ieder ziektebeeld in de eerste lijn is een Formularium beschikbaar. Wanneer er wijzigingen in andere bronnen zijn wordt
dit besproken in de commissie“.
Volgende vergadering wordt de wensenlijst functionaliteit formularium een agendapunt. Vooral rondsturen en wijzigen naar ‘soort bij soort’ en prioriteiten aanbrengen.
B1 t/m4 code op recept. De ene wil dit via recept opties  recept tekst, de ander met aanvullende recepttekst

regelen, maar de apotheker heeft dan onvoldoende informatie. Via een maskerbrief bij het recept zou wel
kunnen..

Actielijst
Actiepunten voor de formulariumcommissie
Actiepunt
Naam
Document “Wensenlijst Functionaliteit” formu- Allen
larium nieuwe versie.
11nov15: Nieuwe leden zoeken: 1 huisarts, 1
apotheker

Allen

Probleem Status 2130126 vastlopen Medicom
in Formularium euthanatica, compressiebox en
catheter.

Allen

Zittingstermijn focie leden en voorzitter bewaken.

voorzitter

BP Penidural nov 2015 vervangen door HP
210571 TARDOCILLIN

Allen

Status

17 febr en 7april per e-mail verstuurd
en als apart agendapunt bespreken in
vergadering van 1 juni.

Vergadering 1 juni: gaat het ook goed
op de werkplekken van de commissieleden?

BP 21384 BENZYLPENICILLINE
BENZATHINE weer terugzetten als het
weer IDH is.

Actiepunten FoCie voor afdeling huisartsen
IKNL nieuwe richtlijn Dyspneu versie 3.0, dec15 Marten
IKNL Wervelmetastasen, versie 1.0, aug15

Marten

Geen bijlagen meer via WeTransfer maar via
een zgn. “FoCie Dropbox”?

Marten

Redactiecommissie Formularium ● De Molen 43 ● 3994 DA Houten ● 088 – 688 88 86 ● formularium@healthbase.nl

alle verslagen >>

Redactiecommissie Formularium | 6 april
2016
2

6apr16: barbera winkel per e-mail uitgenodig,
Marten
dd 23mrt geen reactie, nog 1x en laatste keer email toe sturen.

wensenlijst functionaliteit formularium een
Marten/Han
agendapunt. Vooral rondsturen en wijzigen
naar ‘soort bij soort’ en prioriteiten aanbrengen.

Moet gereed voor vergadering van 1
juni

6apr16: Aftreedschema commissieleden: beslo- Han / Loes
ten wordt om 2016 als startdatum te nemen en
bij iedereen bij de einddatum 2 jaar op te tellen.
6apr16: Nog meer nieuwe leden nodig vlgs de
Marten / Loes
FoCie. Commissie grootte 10 leden is beter
vooral ivm het huidige aftreedschema. Advies is
om ook op andere manieren te gaan adverteren
dan alleen via pluspunten.
probleem Status 2130126 vastlopen Medicom
in Formularium euthanatica, compressiebox en
catheter.

PP

11nov15: standaard antwoord opstellen voor
meldingen van fabrikanten.

Marten

Getest 23 mrt 16, geen vastlopend
Medicom meer

Chronische medicatie hoeveelheid wijzigen van Loes/Marten
15 naar hoeveelheid in één doosje (28/30 stuks)
INTERN: 17sept14; Hoe doseerschema controle Marten
verbeteren

Pharmabase moet ook de centrale dosering net als tabel25 dosering met 1
muisklik tonen.

Nov 2015: Infotekst maximum 400regels. Tool- Marten / IT SHB / PP
tje nodig in Pharmabase of aanpassen Medicom
Controle:
Marten
 Formularium Rabies: 1x per jaar telefoon
nummers controleren in de LCI richtlijn.
 F.Palliatieve zorg; 1x per jaar co op website
adressen.

 Laatste Rabies tel.nr. controle: 176-15
 F.Palliatieve zorg, controle website adres: 17-6-15 aangepast.

 IKNL notificatie richtlijn (‘het wekkertje’), in Marten
de gaten houden of dit wekkertje wel werkt en
er wel mededelingen binnen komen. Co 1x per
jaar.

Laatste controle jan 2016
PM: notabene 2febr16 ontvangen
melding nieuwe richtlijn Dyspneu in
de palliatieve fase

Meldingen
M.Snoeren, apotheker, Apotheek Zevenkamp, e-mail4 februari 2016
Vraag: Je weet het vast ook dat het roer nu eindelijk om moet. Weet je ook dat daar inmiddels codes bedacht zijn die op
het recept geschreven moeten worden, ter vervanging van machtigingsformulieren ? voor verbandmiddelen heeft de werkgroep “het roer moet om “ de code B4 bedacht. Vraag: is het mogelijk dat die code B4, standaard op het etiket-gebruiksadvies komt, bij indicaties chronische wondzorg ??? kan op het recept ook verwisselfrequentie / gebruiksduur in het
formularium worden opgenomen ? zou wel gemakkelijk zijn !!!!
Antwoord1: B4 ken ik niet, zou dat wel landelijk zijn? B1 en B3 ken ik ook niet, wel B2 voor de “pammetjes’..
Zelf zet ik B2 op het recept in het bovenste doseer advies schermpje, blijft er dan steeds weer opkomen met herhaalrecepten. In ditzelfde schermpje kan ook de verwisselfrequentie en gebruiksduur vermeld worden. (Al hoewel de meeste verbandmiddelen hebben wel een doseercode, zoals bijv. schuimverbanden .
Om B4 via een formularium op een recept te krijgen is net als B2 een nieuwe functionaliteit en ik zal het toevoegen aan de
wensenlijst van de formulariumcommissie voor als er ooit een herziene versie van het formularium ontwikkeld wordt.
Vraag2: Hierbij de nieuwe codes (bijlage), onlangs afgesproken in de landelijke werkgroep “Het roer gaat om “. Ik vermoed dat je heel veel gebruikers, huisartsen apothekers blij zou maken als eea via het formularium chronische wondzorg
zou kunnen regelen. Wel een uitdaging !!
Antwoord2: zie bijlage “ROER gaat OM_lijst_indicatiecodes_20_januari_2016”.
FoCie: B1 t/m4 code op recept. De ene wil dit via recept opties  recept tekst, de ander met aanvullende recepttekst regelen, maar de apotheker heeft dan onvoldoende informatie. Via een maskerbrief zou wel kunnen.
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Antwoord FoCie: Sommigen willen B1 t/m4 code via recept opties  recept tekst, de ander met aanvullende recepttekst
regelen. Maar de apothekers vinden dat zij een B1 t/m 4 onvoldoende informatie krijgen. Via een eigen lokaal gemaakte
maskerbrief willen anderen dan aan de informatie komen.
De formulariumcommissie gaat het wel nemen in de wensenlijst voor een update voor het formularium in de toekomst.
NB: niemand wist/weet wat met indicatiecode bedoeld wordt bij B4 verbandmiddelen.
Marijke Koolman, apotheker, Dedemsvaart, 23 februari
Vraag3:
In het formularium bij CVRM stap 1 vanaf 70 jr en dan de stap statines, staat als 4 de keus Rosuvastatine, als je deze kiest
krijg je als eerste keus de 40mg. Eén van de huisartsen had een patiënt die 2 andere statines niet kon verdragen en heeft via
het formularium gekozen voor een alternatief en heeft de eerste keus aangeklikt en daarbij dus de hoogste dosering gekozen. De hoge dosering is bij de apotheek niet opgemerkt. We hebben de voorkeur nu lokaal aangepast maar is het niet
logischer dat er in het centrale formularium een andere opbouw zit?
Antwoord:
De formulariumcommissie heeft de doseringsvolgorde (masker) in de doseerschema’s van de diverse statines in 2012 gebaseerd op de vermelde correctiefactor in het NHG standpunt FH.
De volgorde van stap 1-3 wordt hier dus bepaald op een steeds krachtiger cholesterol verlagend effect met deze sterkere
statines en de stappen worden dus niet bepaald o.b.v. een keuze bij niet verdragen van een statine.
Huidige Formularium instelling:
Stap1: Simvastatine 40mg, heeft correctiefactor 1,6
Stap 2: Atorvastatine 80mg, heeft correctiefactor 2,2 (bij niet bereiken van de streefwaarde LDL <2.5).
Stap 3: Rosuvastatine 40mg, , heeft correctiefactor 2,4 (bij niet bereiken van de streefwaarde LDL <2.5).
Bij bijwerkingen van een statine is tegenwoordig in plaats van wisselen van type statine het meest gebruikelijk om de statine tijdelijk te staken en na enkele weken te hervatten en eventueel dan in een lagere dosering.
Wisselen van statine type is vooral nodig als de LDL onvoldoende daalt.
De maskervolgorde van de verschillende statine doseerschema’s wordt verder wel gewijzigd, maar de volgorde wil men
niet volledig laten bepalen door de verschillende sterktes van één middel.
Met de wijzigingen worden met masker 1 van alle doseerschema’s wel kleinere stappen in LDL verlagend effect gemaakt.
Het centrale masker wordt met de taxe van mei als volgt.
Stap1: Simvastatine 40mg, =correctiefactor 1,6
Stap 2: Atorvastatine 20mg, =correctiefactor 1,8.
Stap 3: Rosuvastatine 10mg, =correctiefactor 1,8.
Wij hopen dat hiermee kan instemmen en uw lokale masker weghaalt na de taxe van mei.
Christa Florax, apotheker, Huizen, 1 maart
Zie onderstaand. Is dit centraal ook aanleiding om de tamsulosine op masker 2 te zetten?
N.a.v. het FTO aspecifieke mictieklachten bij mannen (22-2) het verzoek of jij in het formularium de volgorde van tamsulosine en alfuzosine om wil draaien. Dus alfuzosine op 1 en tamsulosine op 2.
(Achtergrond: tamsulosine in verband gebracht met floppy-iris syndrome tijdens staaroperatie en deze patiëntenpopulatie
heeft juist grote kans op deze operatie.)
Antwoord: De formulariumcommissie vindt hierin onvoldoende argumenten om de maskervolgorde om te draaien. In de
verwijsbrief van de huisarts staat immers de medicatielijst en de oogarts kan dan adviseren voor deze specifieke patiënt

Formularia
Deelformularium Reutelen*, herzien
Infobron: Zorg in de stervensfase, IKNL landelijke richtlijn, versie: 1.0 (11-08-2010), blz.10 ev.






Atropine injectie verwijderd
Infobron stond tot nu toe nog op “kaderarts”. Dit deelformularium heeft nu ook een * gekregen.
Dosering atropine oogdruppels is nu elke 4 uur 2 druppels in de wangzak. Dit moet nog veranderd worden in sublinguaal. De resorptie vanuit wangzak is minder dan sublinguaal.
Scopolaminebutyl injecties dosering was 2dd 20mg sc, maar staat nu op 4dd 1injectie van 20mg
Alle infoteksten herzien

DF Cachexie / Anorexie*, herzien
Infobron: IKNL_Anorexie en gewichtsverlies_versie3_30sept14





Nieuwe NMA’s voor patient en arts
Strictere indeling < of > 3maanden levensverwachting.
Nutridrink compact, compact protein en compact fiber alle masker 1 wordt gewijzigd in alleen Nutridrink compact
masker 1 en ‘protein’ masker 2 en ‘fiber’ masker 3 etc.
Nutridrink compact kan met 5-7flacons de volledige voeding vervangen. Nutridrink Juicestyle (op sapbasis) alleen als
bijvoeding.
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Mirtazapine is nieuw (eetlustopwekkend antidepressivum).
Alle infoteksten herzien

Niet-traumatische knieklachten, herzien
Gonartrose, herzien
Patellofemorale klachten, herzien
Bursitis olecranon, patella, trochanter, herzien
Infobron: Niet-traumatisch knieklachten, M107, febr.2016













F. Knie, standsafwijking kind/adolescent gehandhaafd. Wijziging: NMA voor arts met nu als enige regel met masker 1: “* Standsafwijkingen geven meestal geen klachten”.
Apart hoofdformularium voor Gonartrose en Patellofemorale klachten, maar DF hiervan ook beschikbaar in F.Niettraumatische knieklachten.
DF Infectieuze bursitis staat ook in F.bacteriele huidinfecties, en F. Bursitis olecranon, patella, trochanter. DF Nietinfectieuze bursitis staat ook in F. Bursitis olecranon, patella, trochanter.
NMA bij Osgood-Schlatter, Jumpers knee herzien.
NMA bij bursitis nu opgesplitst in een versie voor infectieuze- en een niet-infectieuze bursitis.
NMA bij gonartrose herzien. NB: al bij BMI>25 afvallen adviseren, dat was BMI>30. Braces, orthesen, Glucosamine
en chondroitine worden niet aanbevolen bij knieartrose, maar kniekous en kniebandage toch maar laten staan.
Patellofemorale klachten: Tapen, steunzolen en shockwave worden niet aanbevolen, maar thg Tape laten staan met
opmerking “Geen NHG advies”.
DF Osteochondritis dissecans is nieuw deelformularium. Infotekst is van overige bron. NMA= “verwijs op korte termijn”.
Alle deelformularia hebben nu een patientgroep 70-999jr met comorbiditeit HVZ met hierin een thg NSAID waarin
diclofenac is weggelaten.
Bacteriele bursitis prepatellaris. Noot27. Zie voor behandeling hiervan de NHG-Standaard Bacteriele huidinfecties,
maar in deze NHG standaard Bacteriële huidinfecties van 2007 komt het woord Bursitis niet voor. Hierbij is de aanname dat een infectieuze bursitis als een diepe huidinfectie behandeld wordt met flucloxacilline 4dd , kuurlengte staat
nu op 7 dagen en niet 10 dgn zoals bij cellulitis. Deze 7 dgn komt van de FTR Bursitis, maart 2004.
De volgorde van de deelformularia werd tijdens de vergadering gewijzigd op basis van de meest voorkomnde aandoening bovenaan aflopend naar beneden.

Hepatitis A en B, herzien
Infobron: herziene NHG standaard Virushepatitis en andere leveraandoeningen, M22, mrt16
Omdat de andere formularia nog niet op deze herziene NHG standaard virushepatitis en andere leveraandoeningen aangepast zijn, wordt de bespreking van de formularia hepatitis A en B verplaatst naar de volgende vergadering van 1 juni.

Doseerschema’s / therapiegroepen
Herzien ivm melding en ook omdat huidige FK lagere doseringen adviseert.
Estriol, oraal, urogenitale atrofie

Nieuwe therapiegroep: tbv DF Atrofische vaginitis in F.Overgang
Lokale vagina bevochigers
HP 113181 HYALOFEMME VAGINALE GEL
HP 191953 INTICARE VAGINALE BEVOCHTIGINGSGEL

Nieuw tbv DF Gastro-Oesophagale Reflux zuigeling, GOR
off-label als < 3jr of <30kg
Ranitidine, onderhoudstherapie, reflux
Alleen de BP Ranitidine drank zonder alcohol staan in dit doseerschema
De 3 orale DS Terbinafine zijn nu op gewicht

Terbinafine, oraal, bij onychomycosis
Terbinafine, bij Tinea pedis/manus,14dgn
Terbinafine, bij Tinea capitis,30dgn
Nieuw: Lactulose, op gewicht
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Lactulose, osmotisch laxans,dosis op gew

Kleine wijzigingen diverse formularia
H&W juni 2015: blz. 323: CRP bepaling bij Acuut hoesten is niet aan te bevelen bij kinderen.
Gekozen voor de snelste/eenvoudigste, maar wellicht “niet de fraaiste” oplossing. Bij alle patientgroepen tot 12 jaar
(16jr?) een THG toegevoegd met “CRP test wordt niet aanbevolen bij kinderen”.
Deze nieuwe THG toegevoegd aan alle 3 de deelformularia Ongecompliceerde LWI [CRP<20], Gecompliceerde LWI
[CRP 20-100], Gecompliceerde LWI [CRP >100].

Gelezen / Literatuur
1. GeBu jan 2016; RIAT-onderzoekers: Paroxetine en Imipramine niet werkzaam bij een depressieve stoornis bij adolescenten, wel aanzienlijke bijwerkingen.
Commentaar: beide middelen hebben één na onderste plek in thg masker. De formulariumcommissie wacht af wat
de volgende herziene NHg standaard hierover zal adviseren.
2. GeBu jan 2016;50; blz.6: Tramadol gebruik door kind <12 jr wordt afgeraden, vanwege ontbreken gegevens over
werkzaamheid en veiligheid. Voor codeine geldt htezelfde ivm risico opiode toxiciteit tgv variabele en voorspelbare
omzetting van codeine in morfine.
Wijziging: Pijn stap3 was geblokkeerd tot 16 jaar (vorige vergadering nog onzekerheid over welke kinderleeftijd
bedoeld werd in NHG standaard Pijn), leeftijdblokkade is nu verlaagd naar 12 jaar. Doseerschema Tramadol ook
gewijzigd met blokkade tot 12 jaar. DS Codeine had al een blokkade tot 12 jaar.
3. Android App: PalliArts: samenvatting van de IKNL richtlijnen palliatieve zorg zoals deze op Pallialine staan.
Dit geldt ook voor de informatie over regionale consultatieteams voor vragen over complexe zorgsituaties.
De consultatieteams zijn rechtstreeks te bellen vanuit PalliArts. De app is is gratis te downloaden voor zowel iOS (Appstore) als Android (Playstore).

Verslag vorige vergadering/Aktiepunten
Geen opmerkingen.

Vergaderdata
2016
Woe 3febr
Woe 6apr
Woe 1juni
Woe 14sept
Woe 9nov

