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RCZP
1.

Opening en mededelingen
De vacatures voor de redactiecommissie
In PlusPunten is voor RCZP-huisartsen gepubliceerd, RCZP-apotheken op
LinkedIn. In april komt er een Health Base-brief, daarin komt ook de vacature. Een vaste rubriek van die nieuwsbrief wordt ‘redactieleden’. Daarin
zal uit de verschillende redactiecommissies een lid gepresenteerd worden.
Publicaties
Twee zaken voor zorgprotocollen: artikel in jaarverslag van Health Base en
een artikel in PW over de zelfzorgprotocollen. Naar aanleiding van het PWartikel zijn diverse reacties gekomen van mensen die de protocollen willen
gaan gebruiken.
LAN-protocollen
Loes gaat deelnemen aan de (sub)werkgroep van de LAN.
Protocol pil vergeten
De pil vergeten protocollen zijn qua inhoud en lay-out gewijzigd:
-

Anticonceptie (pil) vergeten (Medicom/Pharmacom)
MorningAfterPil (MAP)/Noodanticonceptie (Medicom)
Advies verstrekking morning-afterpil (Pharmacom)

Het streven is om deze protocollen voor de taxe van maart af te hebben,
zodat ze door de leden getest kunnen worden. De vragen over de inhoud
van de protocollen worden in de werkgroep Pharmacomprotocollen behandeld. De protocollen worden herzien omdat de KNMP recente wijzigingen
heeft doorgevoerd in de Standaard Noodanticonceptie.
2.

Actielijst
actiepunt

naam

LAN kinderinhalatieprotocollen in Pharmacom/Medicom

Loes

Prioriteitstelling samenwerkingsprotocollen vragen aan
Pharmapartners

Chris

status

De kinderprotocollen worden opgenomen als inhalatiechecklist.
Samenwerkingsprotocollen: staat on hold bij PharmaPartners. Er wordt
aangegeven dat we dit bij PharmaPartners onder de aandacht moeten blijven brengen omdat deze functionaliteit erg gewenst is. Als je goed wil
communiceren tussen apotheek en huisarts, horen samenwerkingsprotocollen daar ook bij. Nu wordt vaak verondersteld dat het kan, maar blijkt het
niet zo te zijn.
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3.

Rondvraag
-

4.

Volgende (gezamenlijke) vergadering
Dinsdag 6 september 2016 aansluitend afscheid etentje voor Henk-Jan.
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