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Afwezig: Wouter, Irma/Reinier, Loes, Han, Monique

Opening en mededelingen
 Handtekeningen accreditatie
Wouter heeft 20juni afgezegd voor deze vergadering.
 Formularium Meningitis profylaxe heeft nu ook het nieuwe meningococcen ACWY vaccin i.p.v. het oude
meningococcen C-vaccin. Net als Formularium Asplenie.
 Rabies: pre-expositie vaccinatieschema gewijzigd van 3prikken naar 2 prikken wgs tekort aan vaccin.
 EllaOne®: HRA-pharma wil feedback over verloop zwangerschap na blootstelling aan EllaOne.
 Vanaf 1mrt18 geen ZN-formulier meer nodig, dit blijkt ook zo te zijn voor de andere DOAC’s.
 Formularium verhoogt kwaliteit van voorschrijven 9mei18 is dankzij Joris/Swen weer even op
bureaublad van medicom geweest. Klik op deze link formularium-verhoogt-de-kwaliteit-vanvoorschrijven/
 TEST: Scheidinglijnen zoals in deelformularium Vitamine D en Astma stap3 bevalt de commissie wel.
Maar alleen in specifieke situaties. De scheidingslijn waarin de opmerkingsregel staat zoals in het
voorbeeld Astma stap3 heeft de voorkeur. DF Vitamine D wordt dus nu ook naar dit voorbeeld gemaakt.
 Bezig met herziening verkeersdeel name categorie informatie in formularium = grote klus. Er is veel
veranderd sinds de eerste keer in 2008, dat deze informatie in het formularium geïmplementeerd werd.
De formulariumcommissie vindt het opnemen van deze verkeersdeelname categorie informatie in het
formularium overbodig. Achteraf een waarschuwing hierover door de medicatiebewaking wordt als
voldoende beschouwd.





Iedereen stuurt een e-mail, dat men akkoord is met het delen van persoonsgegevens via agenda, verslag en e-mails.
Ook het reglement krijgt een extra artikel: “De leden van de formulariumcommissie hebben schriftelijk of via e-mail
laten weten, dat zij akkoord gaan met het onderling delen van persoonsgegevens via agenda, verslag en email”.
De volgende vergadering wordt verplaatst naar 19 september i.v.m. te krappe periode om een
agenda te kunnen maken.
De Focie is van mening dat lokale centraal gemaakt formularia van Health Base niet moeten meetellen met de
prestatie-indicator formularium gericht voorschrijven. Jos stuurt een e-mail hierover naar Jos Abrahams van PP.

Aktiepunten
Actiepunten voor de formulariumcommissie
Actiepunt

Naam

Status

Document “Wensenlijst Functionaliteit”
formularium nieuwe versie.

Allen

1 juni besproken en 16 juni 16
verstuurd naar CAM en CAP
namens alle leden van de FoCie.

Najaar 2016: Nieuwe leden zoeken: 1
huisarts, 1 apotheker.
Commissie grootte 10 leden is beter vooral
ivm het huidige aftreedschema. Ook op
andere manieren adverteren dan alleen via
pluspunten.

Allen

Eerst werving leden protocollencie
afwachten. Begin 2018 ?

M.b.v. Aftreedschema commissieleden
zittingstermijn focie leden en voorzitter
bewaken.

voorzitter

9nov17: excel bestand is herzien.

Actiepunten FoCie voor afdeling huisartsen
18apr18: DF Eosinofiele oesophagitis
maken in F. Therapie na diagnose met
gastroscopie.

Marten

Stichting Health Base ● Papiermolen 36 ● 3994 DK Houten ●

FoCie/ 4 juli 2018

8nov17: NHG vragen naar de onderbouwing
over 1week doorbehandelen bij orale
candidiasis.

Marten

11nov15: standaard antwoord opstellen voor
meldingen van fabrikanten.

Marten

Chronische medicatie hoeveelheid wijzigen
van 15 naar hoeveelheid in één doosje
(28/30 stuks)

Loes/Marten

14sept16: Loes zoekt uit of het
‘gevoel’ klopt dat dit aktiepunt ‘klaar’
is.

Nov 2015: Infotekst maximum 400regels.
Tooltje nodig in Pharmabase of aanpassen
Medicom

Marten / IT SHB / PP

nov16: samen met ict Health Base
uitgezocht dat het 800regels moeten
worden en dit ook doorgeven aan
PP.
Is nu onderhanden bij PP….

Controle:
 Formularium Rabies: 1x per jaar telefoon
nummers controleren in de LCI richtlijn.
 F.Palliatieve zorg; 1x per jaar co op website
adressen.

Marten

 Laatste Rabies tel.nr. controle:
14febr18 en besteltekst herzien.
 F.Palliatieve zorg, controle
website adres: 14febr18
aangepast.

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

Marten

Laatste controle jan 2016

Meldingen

Salbutamol novolizer start en navul verpakking.
Vraag: Bij voorschrijven van salbutamol via het formularium hebben we nu voortaan de novolizer. Maar bij het
voorschrijven kies je dan de ‘start’set, dus apparaat + capsules. Bij het maken van een herhaalrecept zou ik dan
alleen de capsules willen voorschrijven, maar dan moet ik opnieuw voorschrijven en kan ik niet herhalen. Zou
het handiger zijn om, net als bij de dosisaerosol, apparaat en medicijn te splitsen om de herhaalrecepten
makkelijker te maken?
Antwoord: Het formularium wordt vooral gebruikt voor de EU van een geneesmiddel, daarom heeft Novolizer
start masker 1. Bij de doseervarianten staat vervolgens de novolizer navul verpakking. Allebeid als HP en dit is
ook de reden waarom het BP Salbutamol novolizer niet in het doseerschema opgenomen is.
Vraag aan Focie: Misxchien zijn die HP toch onhandig vanwege de herhaalkwestie. Wellicht toch beter om
beide HP’s Novolizer te vervangen door het BP 24795? Dan mag de apotheker nadenken of het een start of
navul levering moet zijn Antwioord Focie: iedereen is er voor om weer terug te gaan naar het BP, behalve
Wouter.
Hoeveelheid salicylzuurvaselinezalf 40% :
Vraag: formularium bij wratten. Ik zie /vlgs mij dat salicylzuurvaselinezalf 40% is gekoppeld aan de 500gr fagron
pot (HP079613) is het ook mogelijk om deze te koppelen aan de verkrijgbare 30gr potjes. En is er bewust voor
40% gekozen?
Antwoord: De NHG Behandelrichtlijn Wrat van dec 2016 adviseert alleen de salicylzuur zalven met 40%.
Omdat het BasisProdukt salicylzuurzalf 40% nogal wat uit de handel produkten bevat, staan in dit
doseerschema alleen handelsprodukten, die dan wel weer meer onderhoud vergen.
Die Salicylzuur 40% van Fagron blijkt oorspronkelijk afgeleverd te zijn in zowel 500G als in 30G, maar nu ik wat
verder in de tabel kijk zie ik dat de 30G verpakking niet meer geproduceerd wordt. Apothekers doen idd
waarschijnlijk niet meer aan 30G halen uit een 500g pot, dus ik heb alles even nagekeken en deze HP 79613 van
Fagron vervangen door HP 195352 Salicylzuurzalf van DMB. Deze laatste is wel als 30G beschikbaar.
Bedankt maar weer voor het melden.
Leveringsproblemen Broxil en Flucloxacilline
Vraag: We krijgen momenteel dagelijks recepten uit het formularium voor broxil siroop, terwijl dat gewoon
momenteel niet te krijgen is. zouden jullie daar een opmerking over bij willen plaatsen.
Hetzelfde geldt natuurlijk voor de Floxapen suspensie, ook al is dat dan zeer beperkt beschikbaar …
Antwoord: Dat is een lastige zaak, want het moet dan wel een langdurig en landelijk leveringsprobleem zijn,
zoals destijds met thyrax en penidural. Weet jij of deze leveringsproblemen echt langdurig zijn en

FoCie/ 4 juli 2018

overeenkomen met deze voorbeelden? Anders blijf ik aan de gang en ook het nodige risico van alweer
achterhaald zijn is moeilijk om in de gaten te houden.
Kan je niet afspreken met eenzijdig “e-mail FTO” of de artsen akkoord gaan dat je zonder te bellen Broxil
vervangt door Azitromycine als het om keelinfectie gaat en Flucloxacilline door Claritromycine als het om
cellulitis of mastitis gaat en dat je alleen bij onbekende of andere indicaties nog belt voor overleg?
Reactie 11apr18: Ik (wij) zou(den) al geholpen zijn als ik de betreffende middelen zelf al op voorkeur .... 0 ....
zou kunnen zetten .... lokaal .... zodat de artsen de broxil niet meer zouden zien of een info regel zou kunnen
toevoegen.
Antwoord: Dus jouw suggestie is om centraal Feneticilline masker 1 te geven en fenoxymethylpenicilline
masker 2? Je kan dit trouwens lokaal zelf ook doen…? Met flucloxacilline bij cellulitis / mastitis kan dit niet,
maar Claritromycine staat er al direct onder, maar hier kan evt. wel de therapiegroep prioriteit aangepast
worden, en ook dat kan lokaal.
Reactie M.Snoeren 25apr18:
Mijn/ons probleem is dat als drank officieel tegenwoordig alleen Broxil bestaat ......ik wil dus de artsen
informeren dat ...... zo lang dat er niet is ..... ze uit moeten wijken naar een ander middel ...... breedspectrum
.... omdat ook Floxapen als susp alleen voor bijzondere situaties beschikbaar is ......
Een therapiegroep op leeftijd kan ik lokaal niet wegpoetsen ..... kan ik ook niet op voorkeurplaats 0 zetten .....
Antwoord 25apr18: Nee dat kan niet, maar je kan wel 1 niveau lager in de therapiegroep zelf maskeren.
Ik heb om hier iets aan te doen alvast voor jou Fenoxymethylpenicilline en Feneticlline allebei masker 1
gegeven. Dus na de taxe allebei direct in beeld.
Jij kan zelf nog de Fenoxymethylpenicilline masker 2 of ‘geen’ geven. In het eerste geval met masker 2 ziet de
arts de Broxil pas met de alternatieven en met ‘geen’ masker is het zelfs onmogelijk om Broxil voor te schrijven.
Met Flucloxacilline kan dit niet, omdat er geen alternatieven in dezelfde therapiegroep zijn, maar je kan deze
therapiegroep wel lokaal naar helemaal onderaan maskeren (onder de Clindamycine) totdat de
leveringsproblemen over zijn.
Antwoord Formulariumcommissie: formularium gaan we niet aanpassen o.b.v. leveringsproblemen, dit moet
opgelost worden door lokaal afspraken hierover te maken.
Off-label dosering antihistaminica bij urticaria:
Vraag: Bij een kindje van 6 jaar, met deelformularium Urticaria komt een onterecht hoge dosering in beeld:
Antwoord: Achter de therapieregel van het antihistaminicum Levocetirizine, die u gekozen heeft staat Stap2;
“Off Label”. De therapieregel daarboven is de gewone, geregistreerde dosering.
Dit betekent, dat dit inderdaad een ongewone dosering is van dit middel.
[off-label= Het buiten de door het College geregistreerde indicaties voorschrijven van geneesmiddelen en dit is
alleen geoorloofd wanneer daarover binnen de beroepsgroep protocollen of standaarden zijn ontwikkeld.
Dit deelformularium urticaria heeft naast de FTR van 2007 als informatiebron ook als Informatiebron:
Chronische-Spontane-Urticaria behandelrichtlijn_MDR_NVDV_2015-12-08.
Naar aanleiding van deze laatste nieuwere informatiebron zijn er in april 2017 nieuwe doseerschema’s
antihistaminica toegevoegd met hogere doseringen.
Maar dit is dan uiteraard pas STAP 2 en u kiest deze therapieregel pas als de patiënt met de dosering van STAP1
onvoldoende resultaat heeft.
Infobron: Chronische-Spontane-Urticaria behandelrichtlijn_MDR_NVDV_2015-12-08_blz.37-44:
Opdoseren tweede generatie antihistaminica:
Het verhogen van de dosering 2de generatie antihistaminica (Cetirizine, Desloratadine, Ebastine, Fexofenadine,
Levocetirizine en Rupatadine) tot maximaal 4x de standaarddosering past als 2e stap in het voorgestelde stepped care
model van de behandeling van chronische spontane urticaria, na de geregistreerde dosis 2e generatie antihistaminica.
Dit wordt als veilig en effectief beschouwd. In het geval van bijwerkingen kan overwogen worden te switchen naar een
ander antihistaminicum voordat de dosering verhoogd wordt.
Het voorschrijven van hoge dosis 2de generatie antihistaminica is off-label en dient altijd gepaard te gaan met uitleg
over de ingestelde therapie en mogelijke bijwerkingen. Een deel van de patienten ontwikkelt slaperigheid,
vermoeidheid, duizeligheid, droge mond, hoofdpijn en faryngitis.

Beclometason neusspray vanaf 3mnd tot 6jr off-label:
Vraag: over formularium acute rhinosinusitis. Wij merken dat huisartsen, die steeds meer mbv het formularium
voorschrijven, bij kinderen <6 jaar beclomethason neusspray 50 mcg/dosis als eerste keuze uit Medicom
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krijgen. In de apotheek vallen wij hierover omdat het kinderformularium deze neusspray pas vanaf 6 jaar
adviseert. In de SPMC teksten en het IM kan ik echter geen duidelijke leeftijdsgrens vinden. Wat zijn jullie
overwegingen hierin geweest?
Antwoord: De DC van Beclometason neusspray is door de afdeling medicatiebewaking ingesteld op vanaf 3
maanden. Dit doseeradvies is inderdaad niet volgens SPC of KF en eigenlijk off-label maar het is niet erg logisch
om Beclometason neusspray niet bij kinderen <6jaar voor te schrijven en Beclometason inhalatie wel.
De Beclometason aerosol wordt in het doseerschema zelf bijvoorbeeld niet geblokkeerd bij kinderen <12
maanden maar in het formularium wel. Dit is dan wel weer in overeenstemming met de NHG standaard Astma
voor de huisarts en kinderartsen, die resp. niet en wel bij leeftijd <12 maanden Beclometason inhalatie
voorschrijven.
Clindamycine gel of lotion:
Vraag: Clindamycine gel. Naar aanleiding van gisteren ben ik even aan het kijken geweest naar de clindamycine
gel, gaat bij ons in de praktijk namelijk nooit. En bij aanschrijven krijg ik de volgende opmerking, lijkt me dus
toch niet handig als de gel op positie 1 komt. Ik denk als alternatief een erg goed idee maar niet als 1e keus.
Antwoord: Bedankt voor je bericht. Als focie hebben we ooit het standpunt ingenomen ons niet laten leiden
door vergoedingsperikelen en dat de medische-farmacotherapeutische redenen voorrang hebben. Maar daar
zijn we in andere gevallen ook niet altijd even consequent in.
Maar dit is wel een heel onverwacht bezwaar van de zorgverzekering met onduidelijke argumentatie. De
zorgverzekeraar hoort vlgs mij niet op de stoel van apothekers/arts te gaan zitten.
Deze week wordt de taxe gedraaid, dus ik zet de gel nog snel even op masker 2. Er is nu in ieder geval wel een
alternatief zoals je zelf terecht stelt en bovendien noemt de richtlijn de gel niet. Maar als we het standpunt
willen handhaven dat het formularium ook op de praktijk gericht moet zijn dan lijkt mij de gel ook fijner om in
alle oksels gel aan te brengen ;-). Weet de zorgverzekeraar wel het verschil tussen acne en hidradenitis? Want
bij acne lijkt me de lotion nummer 1 en bij hidradenitis lijkt mij de gel (nu ik weet dat het bestaat) het
voorkeursmedium en zou je dan “of niet kan worden toegepast” echt moeten gaan uitleggen aan de
zorgvezekeraar? Verder heb je voor acne ook nog het combinatie middel Clindamycine/Tretionine en daar
bestaat nb alleen maar een gel van.

<Onderstaande stond nog niet in agenda en verslag vorige vergadering 18april>
Al besproken in de vorige vergadering van 18april en eind april ook een goed gesprek gehad met mevrouw,
die ook een functie heeft bij de NHG:
Health Base heeft nooit de intentie gehad om het NHG formularium na te maken. Maar wil wel een EVS leveren waarmee
voorgeschreven kan worden conform de NHG standaarden. Het moet praktisch zijn en aansluiten bij de praktijk van alle dag
en daarom is de inbreng van apothekers en huisartsen (beide) van belang. Meldingen beschouwen wij (als het even kan) als
een kans om het formularium aan te passen aan de wensen van de gebruikers. Ons uitgangspunt is dus ook al anders dan
bij het NHG formularium.
Het Health Base EVS is bovendien veel ouder dan het NHG formularium. Al sinds 1995 heeft Medicom een EVS en sinds
2001 een ‘nieuwe’ versie, die toen nog zonder muis werkte. De structuur van het Health Base EVS is mede daarom ook al
anders ingericht dan die van het NHG formularium. Het EVS in Medicom nieuw is hetzelfde programma waar Medicom
classic gebruik van maakte. Dit heeft tot gevolg gehad dat de handige knoppenbediening nu een onhandige muisbediening
is geworden met tussenliggende menu’s. Het 1e scherm van een formularium kan redelijk compact en overzichtelijk eruit
zien, omdat van elke therapiegroep maar 1 of 2 middelen getoond worden. In verleden was dit nodig om het EVS op
snelheid te houden. De voorsprong die het Health Base EVS toen had, heeft nu vandaag de dag de consequentie dat de
gebruiker van dit formularium in ieder geval kennis moet hebben van therapieën (=therapiegroepen), alternatieven en
doseervarianten (u hoeft dus maar 3 dingen te weten).
Met alternatieven wordt bedoeld vergelijkbare middelen met hetzelfde werkingsmechanisme van een therapie
(=therapiegroep), maar ook met het raadplegen van de alternatieven ziet men van elk alternatief in eerste instantie maar
één doseervariant. Met doseervarianten kan men dan de verschillende doseringen van één middel raadplegen.
Een andere reden dat het Health Base EVS anders is, komt door verschillen in interpretatie van de ‘formulariumbouwer’ bij
het omzetten van een papierenrichtlijn naar digitaal.
Volgens ons is Health Base een NHG+ formularium, praktisch en met meer alternatieven en het ontsluit ook meer indicaties
(ICPC codes).
Ik heb zelf geen toegang meer tot de NHG consultwijzer (bestaat het nog)?
Voorbeelden:
1.ICPC A44 (immunisatie/preventieve medicatie): hierbij 14 formularia. Nu ook PrEP.

FoCie/ 4 juli 2018

2.Vorig jaar hebben wij in het formularium Beroerte al de voorkeur gegeven aan Clopidgrel als
trombocytenaggregatieremmer boven de combinatie ASA+Dipyridamol+PPI. Nu in april komt de NHG-standaard daar ook
mee.
3.Het Health Base formularium maakt gebruik van combinatietherapiegroepen waardoor met één klik ook het laxans
geselcteerd wordt bij het voorschrijven van morfine, PPI bij NSAID of ASA en blaascatheter met inbrengset.
De NHG heeft zich in het verleden al eens eerder negatief uitgelaten over het Health Base EVS. We hebben in 2011 een
NHG delegatie ontvangen en laten zien hoe ons EVS gemaakt wordt en hoe de invloed van de formulariumcommissie en
onze gebruikers op de inhoud georganiseerd is. Destijds waren wij koploper met HarmWrestling medicatie veiligheid (PPI bij
NSAID/ASA, laxans bij opiaat) en informatie in het formularium over rijveiligheid. Na afloop van deze presentatie waren zij
allen positief en sindsdien is er contact met de NHG bij onduidelijkheden in de NHG standaarden, die niet digitaal te
verwerken zijn. Zoals prednisolon stootkuur bij kind 1-2mg/kg en wat te doen met een kind die 45kg weegt en ook dat
voorheen nitrofurantoine suspensie helemaal niet verkrijgbaar was voor een UWI bij kinderen etc. Allemaal voorbeelden,
dat het Health Base EVS praktischer is dan het NHG formularium.
We zijn het met u eens dat het Health Base formularium iets te royaal is met haar alternatieven bij de PPI’s. We zullen
Esomeprazol en Rabeprazol verwijderen.
Verder handhaven we de Clobetasol (Emovate) als eerste keus klasse2 creme/zalf, omdat Triamcinolon als DB-middel
momenteel veel duurder is en daarnaast de al vermelde slechtere farmacotherapeutische eigenschappen volgens onze
huidige apothekers.
We zijn het ook met u eens dat het nu al uit 2001 stammende formularium gebruiksonvriendelijk is voor de ‘Windows
generatie’, maar medisch inhoudelijk is er niets mis mee en kan er conform de NHG-standaarden mee voorgeschreven
worden. Maar PharmaPartners gaat over de functionaliteit van deze software. Health Base gaat alleen over de medische
inhoud.
Hieronder zal ik nog reageren op uw brief met mijn tekst in het groen.

Formularium Medicom
Algemene overwegingen: antwoorden in het groen
Als gebruiker zou ik graag willen vertrouwen op mijn formularium zonder me af te moeten vragen of dat formularium wel
klopt. Als huisarts vertrouw ik er eigenlijk op mijn HIS mij minimaal het formularium dat mijn beroepsgroep onderhoudt, op
een eenvoudige manier aanbiedt. Het Health Base EVS is meer dan minimaal het NHG-formularium.
Pharmapartners onderhoudt een eigen formularium. Het NHG onderhoudt ook een formularium. Op twee verschillende
plekken wordt dus min of meer hetzelfde werk verricht. Dit vind ik eigenlijk heel jammer want dit lijkt een verkwisting van
tijd, energie en geld (dat dan weer moet worden doorberekend naar gebruikers). Het Health Base formularium was er jaren
eerder dan het NHG-formularium, dat in de eerste jaren zelfs nog niet aan een HIS gekoppeld was. Er zijn bovendien nog
meer digitale formularia, zoals Nijmegen en Groningen. Het heeft ook te maken met de achteraf verkeerde keuze van de
LHV? om meerdere HIS-leveranciers op de markt toe te laten.
Het formularium van het NHG is gebaseerd op de meest recente voor huisartsen relevante richtlijnen. Aangezien het NHG
een groot deel van deze richtlijnen zelf in beheer heeft, lijkt het logisch te veronderstellen dat het NHG het snelst op de
hoogte is van wijzigingen in de richtlijnen die van belang zijn voor een formularium. Die wijzigingen worden snel
doorgevoerd want het NHG formularium wordt viermaal per jaar geactualiseerd. De richtlijnen van het NHG (en het NHGformularium) zijn gebaseerd op evidence, maar houden nadrukkelijk ook rekening met kosten. Het Health Base
formularium wordt na een herziene NHG-standaarden ook binnen 3 maanden na publicatie in H&W vernieuwd, en Health
Base heeft elke maand een update (12/jaar).
Het valt me op dat het Medicom-formularium niet altijd alle medicamenteuze opties bevat die wel genoemd worden in het
NHG-formularium terwijl dit op zich prima opties zijn. In een aantal gevallen zijn deze opties nog wel terug te vinden onder
Alternatieven, maar dit is zeker niet altijd het geval. Dit komt omdat u moeite heeft met navigeren met zowel
doseervarianten als alternatieven.
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De mogelijkheid om van Alternatieven gebruik te maken, is overigens bij veel Medicom-gebruikers onvoldoende bekend.
Klopt. Het moeten uitwijken naar alternatieven werkt helaas niet intuïtief. Het gebruik moeten maken van Alternatieven
kost sowieso meer muis-klikken en dus meer tijd. Dat is niet echt gebruiksvriendelijk. Het nadeel van de voorsprong in
eerste instantie, wat nu verouderde software is. Het komt gek genoeg ook nogal eens voor dat ik bij alternatieven dezelfde
middelen tegenkom als bij de voorkeursselectie.  Nee, nr.1 staat ook bij de alternatieven er nog steeds bij, wel zo
compleet en overzichtelijk.
In het geval van ontbrekende opties wordt niet zichtbaar gemaakt voor de gebruikers dát het Medicom-formularium afwijkt
van het NHG-formularium.
Verder zijn in het Medicom-formularium met regelmaat medicamenteuze opties opgenomen, die dan weer niet genoemd
worden in het NHG-formularium. Ook hier wordt niet aangegeven dát er hier sprake is van een afwijking van de beroepsrichtlijn.  Als het even mogelijk is, wordt “Niet NHG” vermeldt in de opmerkingsregel rechts naast de doseerregel, dit kan
soms niet altijd overal volledig zijn, omdat het niet zeker is of een alternatief nu echt afgeraden worden door de NHG en
soms laat de software het niet toe, door het maximum aantal tekens (40) dat gebruikt mag worden..
Dit alles betekent dat Medicom-gebruikers zich in een groot deel van de gevallen zullen conformeren aan de eerste keuze
die door de formularium-commissie van Pharmapartners is gemaakt. Helaas is het maar al te waar, dat veel gebruikers
het navigeren tussen alternatieven en doseervarianten niet beheersen. Hier zijn talloze cursussen voor aangeboden, maar
gestopt wegens gebrek aan belangstelling.
De redenen waarom de formularium-commissie afwijkende keuzes maakt, is niet transparant. U kan de infoteksten nalezen
en de verslagen van de formulariumcommissie die u als gebruikers per e-mail ontvangt. Wel is duidelijk dat een deel van de
formularium-commissie uit apothekers bestaat. Dat geeft helaas geen vertrouwen. Daarnaast is het in mijn ogen (en ik ben
zeker niet de enige Medicom-gebruiker met die mening) principieel niet wenselijk dat apothekers mee beslissen over een
huisartsen-formularium. Een FTO zonder apothekers wordt notabene niet eens geaccrediteerd... Daarnaast kunnen veel
huisartsengeneeskundige overwegingen een rol spelen bij de keus om voor een middel te kiezen, ook als het niet absoluut
de laagste prijs heeft (bekendheid met het middel, therapietrouw en voorkeur bij de patiënt om maar enkele voorbeelden
te noemen). Deze overwegingen kan de apotheker uit de commissie echt niet voor de huisarts afwegen. Daarom hebben
wij ook meer alternatieven in ons EVS.
Concluderend:
 Het Medicom-formularium wijkt af van het beroepsformularium van het NHG
Dit betwisten wij, kan u dat aantonen?
 Het is niet zichtbaar voor HIS-gebruikers dát het formularium afwijkt. Waar mogelijk geven wij aan “Niet NHG” als een
therapiekeuze uit een andere bron komt dan de NHG. Ook kan u van elk formularium via het menu de infobron opzoeken
en het verslag van de vergadering van de formulariumcommissie nalezen..
 Het is niet zichtbaar voor HIS-gebruikers op welke punten het formularium afwijkt. Zie hierboven.
 Het is niet duidelijk voor HIS-gebruikers waarom het formularium afwijkt Zie hierboven.
 Bij het opstellen van het formularium spelen (mogelijk) niet alleen zuiver huisartsgeneeskundige overwegingen een rol.
Dat ontkennen wij ten stelligste, de farmaceutische industrie komt er bij ons niet in.
Concrete vraag
Waarom biedt Pharmapartners haar gebruikers het bestaande NHG-formularium niet aan?
Deze vraag kan u alleen aan Pharmapartners stellen. Health Base wil zelf ook wel meer formularia varianten ontwikkelen.
Health Base biedt een NHG+ formularium met extra formularia voor ziektebeelden die ontbreken in het NHG formularium
en plaatst in de bestaande formularia meer alternatieven.

Voorbeelden
Hieronder volgende enkele voorbeelden van de hierboven genoemde punten. Het zijn maar voorbeelden, ik heb vooral niet
geprobeerd volledig te zijn. Dit zijn gewoon enkele formularium-perikelen die mij afgelopen week zijn opgevallen.
Astma en het voorschrijven van een SABA.
Medicom biedt daarbij onderstaande opties
Als je verder gaat zoeken bij Alternatieven, kom je uit bij voor een deel dezelfde middelen. Een toevoeging is de Turbuhaler.
 Dit komt omdat u niet weet wat doseervarianten zijn….
Heel long-minnend Nederland houdt zich bezig met formularia voor inhalatie-medicatie. Daarbij spelen er zeer veel
belangen door elkaar heen. Waar we het allemaal wel in grote lijnen over eens zijn is dat een multidose preparaat met een
teller, beschreven in de richtlijnen en met mogelijkheid om meerdere astma-stappen binnen 1 device te bieden belangrijke
voorwaarden zijn. De Diskus voldoet daar keurig aan. De Diskus staat ook opgenomen in het NHG-formularium, maar
ontbreekt volledig in Medicom.  niet juist, ook de diskus staat erbij als doseervariant, maar het is inmiddels een
verouderd inhalatieapparaatje. De Novolizer heeft een betere longdepositie, heeft ook een teller en bestaat zowel voor
SABA, LABA als ICS.
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Wratten
Het Medicom-formularium beschrijft onderstaande opties
Dat komt niet overeen met de behandelrichtlijn voor wratten, waarin het gebruik van monochloorazijnzuur zelfs wordt
ontraden.
https://www.nhg.org/themas/publicaties/nhg-behandelrichtlijn-wratten
Dit middel wordt ook ontraden in het NHG-formularium
Wratten behandeling artikel in zelfde H&W nummer had daar een andere mening over, evt. kan “Niet NHG” toegevoegd
worden? Bovendien is soms MCA en dan weer TCA niet verkrijgbaar. Health Base wil dan praktisch blijven. Zie ook alle
ingezonden brieven in H&W als commentaar op deze richtlijn.
Maagklachten
Als ik kijk naar het formularium in Medicom en de keuzes van PPI, wijkt die keuze af van de aanbevolen PPI in de NHGstandaard waar omeprazol, lansoprazol en pantoprazol worden aanbevolen.
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-maagklachten#idm12311856
Met enige klikken krijg ik die bij Alternatieven wel weer boven water, maar dan zie ik plots ook esomeprazol en rabeprazol,
die ik dan weer niet verwacht.  Lansoprazol wordt wel in de tekst in een tabel genoemd. Esomeprazol inderdaad alleen
in de noten. We zullen dit dus binnenkort verwijderen.
Behandeling hypercholesterolemie
Hier wordt alleen simvastatine genoemd. In geval van bijwerkingen zijn echter pravastatine en fluvastatine ook een prima
middelen.  Die staan bij de alternatieven!!
Bij Alternatieven zie ik meer opties verschijnen waarbij niet duidelijk is dat sommige opties geschikt zijn in het geval van
bijwerkingen, andere bij het niet behalen van de streefwaarden. Hier is het Medicom-formularium dus niet duidelijk. 
Hier staat toch heel duidelijk het stappenplan in de opmerkingsregels achter de alternatieven en ook dat Fluvastatine te
proberen valt bij statine-spierpijn. Verder kan u in de infotekst meer informatie vinden.
Persisterend AF
Bij persisterend AF wordt door Medicom onderscheid gemaakt tussen atriumfibrilleren dat korter of langer dan 7 dagen
bestaat. Ik kan daarvoor geen onderbouwing terug vinden in de NHG-standaard.
https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-atriumfibrilleren-tweede-partieleherziening#Medicamenteuzebehandeling
Paroxysmaal AF wordt wel degelijk genoemd in deze richtlijn, ook dat van korter duren dan 7 dagen, het medicamenteuze
beleid is verder inderdaad hetzelfde als bij persisterend AF en permanent atriumfibrilleren. Dit is een kwestie van
interpretatie van de NHG-richtlijn en het belangrijk vinden om de diverse verschillende vormen van atriumfibrilleren ook in
het EVS kenbaar te maken.
Als het AF langen dan 48 uur aanhoudt wordt antitrombotische therapie aanbevolen. Daarbij kunnen DOAC’s worden
ingezet. Medicom sorteert voor naar Dabigatran. Hiervoor kan ik geen onderbouwing terug vinden in de standaard.  te
vinden bij de alternatieven! De NHG geeft zelf ook geen voorkeur aan tussen deze 4 DOAC’s en de structuur in de software
van ons EVS heeft nu eenmaal tot gevolg dat één middel als eerste in beeld komt. Als er achter geen stap of keuze1 o.i.d.
staat dan zijn de alternatieven gelijkwaardig net zoals de NHG verkondigd.
De hieronder genoemde Alternatieven (en hier moet de gebruiker dus weer naar op zoek gaan en meer moeite voor doen)
zijn gelijkwaardig, uitgaand van mijn beroepsrichtlijn.
Hooikoorts
Bij intermitterende klachten wordt neusspray met steroiden aanbevolen. De standaard noemt daarbij diverse
gelijkwaardige eerstekeus opties die ik in het Medicom-formularium echter niet direct terug zie. Toch zijn hier alle keuzes
aanwezig + opmerkingsregels die helpen bij het kiezen.
Alleen bij Alternatieven (meer klikken, meer tijd) kom ik bij deze opties uit.  Zie ook hier de alternatieven.
Otitis externa
Hier kom ik allerlei onderscheidende stappen tegen, die ik niet terug vindt in de standaard.  wel of geen zwelling leidt tot
andere niet-medicamenteuze adviezen en of er wel/niet een oortampon keuze er ook bij moet staan. Kan samengevoegd
worden, maar het is toch wel een keuze moment uit deze NHG standaard Otitis externa en dat pleit voor 2 aparte
deelformularia. Het HealhBase EVS maakt hier een andere keuze in de indeling, en daar is niets verkeerd aan.
Eczeem
Je hebt gelijk dat bij eczeem Triamcinolon inderdaad in het Medicom-formularium nog wel onder Alternatieven terug
gevonden kan worden. Ook hier geldt weer: meer klikken, meer tijd, gebruiksonvriendelijk. De stelling van de apotheker uit
de formularium-commissie dat het een inferieur middel is, is vrij bout als we ervan uitgaan dat Triamcinolon het enige
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klasse 2 middel is dat in de standaard eczeem met name wordt genoemd. Daarbij zijn kosten ook meegewogen. Ook hier
geldt dat ik minimaal het voorstel vanuit mijn beroepsvereniging eenvoudig aangereikt wil krijgen in het formularium van
mijn HIS.
Er kunnen veel meer huisartsengeneeskundige overwegingen een rol spelen bij de keus om voor een middel te kiezen dat
niet absoluut de laagste prijs heeft (bekendheid met het middel, therapietrouw en voorkeur bij de patiënt om maar enkele
voorbeelden te noemen). Deze overwegingen kan de apotheker uit de commissie echt niet voor de huisarts afwegen.
Nogmaals bij klachten over de functionaliteit moet u bij PharmaPartners zijn.
Tot slot: Health Base heeft niet de illusie dat met het uitleveren van ons centrale formularium alle middelen voor elke FTOgroep in de gewenste volgorde staan. Daarom is het ook mogelijk om ons centrale formularium lokaal aan te passen naar
de wensen van de lokale FTO-groep.

Gliclazide is eigenlijk stap 1 bij nierfunctiestoornis:
Vraag: Ik heb nog een vraag mbt DM formularium bij patient met MDRD<30; zie hieronder: gliclazide staat als
stap 2 maar is eigenlijk toch stap1 in deze categorie omdat metformine afvalt?
Antwoord: Stap 1 Metformine valt bij eGFR<30 idd weg door die G4/G5 nierinsufficiëntie en daardoor alleen
keuze optie: “Stap 2 Gliclazide”.
Het lijkt me niet juist om dit opeens Stap 1 te noemen, want dat is dan ook niet volgens de NHG-richtlijn
opeens stap 1 geworden. Een tussen oplossing kan zijn om de opmerkingsregel omschrijven te veranderen in
“Stap2=Stap1 omdat eGFR<30”?
Reactie: of is het een optie om de explicitering van de stap weg te halen in die regel. Dus het woord "stap 2"
weg te halen om jou genoemde reden?
Antwoord2: dat kan wel, de consequentie is alleen wel het aanmaken van een extra therapiegroep/NMA.
Maar ik snap niet dat dit zo belangrijk voor je is, want voor mij persoonlijk is het nu al goed zo.
Die NMA waarschuwt dat er sprake is van een nierinsufficiëntie en maakt voor mij al duidelijk dat er sprake is
van een andere keuze. Verder zie je bij de normale nierfunctie bovenaan nog stap 1 en 2 en ook bij eGFR 30-50
staat stap1 en 2 en pas bij eGFR<30 zie je stap1 wegvallen.
Je kan immers ook naar stap 2 of 3 gaan om andere redenen behalve onvoldoende effect met stap1.
Stap 1 kan soms ook niet om andere redenen (zoals een IT voor MF) en dus wordt het stap2 en als stap 2 niet
kan dan wordt het zelfs stap3.
Vraag aan de leden van de formulariumcommissie: wat vinden jullie hiervan? Moet hier een extra NMA
komen? Antwoord: Nee, het staat er zo goed op.
Indifferente oogzalf alleen voor de nacht:
Vraag: Volgens mij zouden we geholpen zijn als we bij de blepharitis de indifferentie oogzalf ook 4dd als optie
hadden staan ipv alleen voor de nacht(F72.01)
Antwoord: Wel vreemd om overdag die zalf in je ogen te doen. Ik kan er geen aparte therapiegroep van maken
(het is geen NHG advies), daarom als 3e doseervariant toegevoegd, ook al klopt de opmerkingsregel dan niet
meer.
Verzoek om complete lijst van alle geneesmiddelen die in het formularium staan:
Vraag: Gaarne beschikt de praktijk op korte termijn over een complete lijst geneesmiddelen (naam en
ATCcode) die in het Healthbase formularium voorkomen als eerste of tweede keus middel van voorkeur. Deze
lijst mag per formularium hoofdstuk gegroepeerd zijn, maar dit is niet noodzakelijk.
Graag verneem ik van u op welke manier en op welke termijn u een dergelijke lijst kunt leveren aan de praktijk.
Als gebruiker van het formularium van Healthbase in Medicom lijkt het ons een logische informatie voorziening
aan de gebruikers van de pharmapartnersproducten.
Antwoord: 13 juni gehoord van onze directeur J.K. Huyts, dat PharmaPartners de selectie gaat bouwen en voor
Medicomgebruikers zal uitvoeren, als die PP daartoe machtigen. De programmatuur zal in november gereed
zijn. Tevens werd besloten dat Health Base geen lijst met formularium-geneesmiddelen gaat publiceren. Leest
u ook de bijlage van de LHV van 6 juni: “Op het moment van schrijven zijn de meeste HIS-leveranciers nog niet
in staat uw cijfers te leveren, waardoor tussentijdse rapportage niet mogelijk is.
De eerste meting zal in kwartaal 4 van 2018 plaatsvinden op basis van voorschrijfgegevens over de eerste drie
kwartalen”. Nu weet u in ieder geval uit de eerste hand hoe het er voor staat.
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Het gezochte middel staat er wel in, maar kennis van alternatieven/doseervarianten is noodzakelijk:
Vraag: Als secretaris van een gebruikersvereniging van het huisartseninformatiesysteem Medicom, product van
Pharmapartners, wil ik graag melding maken van het feit dat uw Healthbase formularium niet lijkt aan te
sluiten bij de dagelijkse praktijk in huisartspraktijken. Uw formularium wordt overigens blindelings
overgenomen door softwareproducenten zoals bij Medicom gebeurd. En dat laatste is zeer begrijpelijk. Een
aantal voorbeelden die door ons als storend worden ervaren:
1. In het geval van ICPC code B80 IJzergebreksanemie geeft u louter de mogelijkheid voor 100mg
ferrofumaraat tabletten, terwijl in den lande 200mg tabletten door apothekers en huisartsen worden
gehanteerd( tenminste alle apothekers die ik heb gesproken en dat zijn er grofweg 30). Hier lijkt sprake te
zijn van evidence base medicine, maar er is geen sprake van Practice based medicine wat de running culture
is. Wij verzoeken Healthbase daarom zich aan te sluiten bij de praktijk.
2. In het geval van ICPC code X72 Vulvovaginale candidiasis ontbreekt de mogelijkheid van miconazol ovules
400mg 1 daags gedurende 3 dagen, dus 3 stuks. Ook Practice based evidence en evidence based!
3. Nog storender hierbij is dat er allerlei Niet bewezen therapien/interventies worden voorgesteld, zoals ICPC
code 05: tijmsiroop….Kom op zeg, dat is kwakzalverij! Dit werkt medicalisatie bovendien in de hand en
hoort allerminst in een formularium terecht te komen. Wij wensen aanpassing en kritische blikken
natuurlijk in brede zin voor alle icpc’s.
4. De noodzaak is er des te meer, omdat Zorgverzekeraars huisartsen af rekenen op formulariumgericht
voorschrijven Anno domini 2018. Wij eisen dan ook een adequaat ingericht formularium, aansluitend op de
praktijk en onderbouwd.
Graag uw bevestiging van bovenstaande gevraagde wijzigingen, maar vooral uw zienswijze…
Antwoord: Bedankt voor meldingen. Wij streven er naar dat het EVS van Health Base voor en van de gebruikers
is en zeker ook om het ‘practice based’ te maken.
Met onze formulariumcommissie bestaande uit 5 praktiserende huisartsen en 5 apothekers, die 5x per jaar de
formularia bespreken, proberen we het formularium praktijk gericht te maken, maar regio’s die niet
vertegenwoordigd zijn in de commissie kunnen toch andere voorkeuren hebben dan wij met zijn tienen. Mede
daarom zijn we ook afhankelijk van meldingen van onze gebruikers. We zijn verheugd dat er nu meer
meldingen komen door het fenomeen formulariumgericht voorschrijven. Het schept de mogelijkheid het
formularium beter aan te laten sluiten bij de gebruikers. Ook al zal het niet lukken om iedereen van Groningen
tot Maastricht tegemoet te komen.
Uw vragen:
1. Antwoord: Volgens de NHG standaard van 2014 is de ferrofumeraat dosering 3dd 100-200mg. In 2014 en
de eerste jaren daarna was de 100mg goed leverbaar en omdat de 100mg minder bijwerkingen geeft, werd
destijds aan de 100mg met masker 1 de voorkeur gegeven. De laatste tijd blijkt inderdaad de 100mg nogal
eens niet leverbaar. Overigens per regio verschillend.
Wat u moet weten is dat de structuur van het formularium zodanig is, dat van elk middel in het eerste
scherm één doseerregel in beeld staat. De andere doseringen, zowel frequentie als sterktes kan u vinden
met de keuze doseervarianten. Veel nieuwe gebruikers kennen deze optie niet, maar zonder deze kennis
kan u het formularium niet optimaal gebruiken. Klik in het therapieen scherm eerst de doseerregel aan en
klik vervolgens op menu linksboven en kies optie “Doseervarianten”. U ziet nu dat alle mogelijke doseringen
beschikbaar zijn in het formularium. Om het voor beginnende gebruikers wat makkelijker te maken, kan er
wel een 2e doseerregel bijkomen met Ferrofumeraat 3dd 200mg, maar de andere zullen via
doseervarianten blijven gaan.
Als u in plaats van doseervarianten kiest voor alternatieven, dan krijgt de andere ijzerpreparaten en ook
hiervan kan u doseervarianten kiezen.
2. Antwoord: Omdat u niet bekend bent met de opties “doseervarianten en alternatieven” kan u de
miconazol ovules 3dd 400mg niet vinden. Uw gewenste voorschrift van miconazol ovules 400mg 1 daags
gedurende 3 dagen kan u vinden als doseervariant van de miconazol 1200mg eenmalig.
3. Antwoord: Bij de bespreking van het Formularium Acuut hoesten in 2013 is hier uitgebreid over
gediscussieerd in de formulariumcommissie. De NHG standaard Acuut hoesten zegt over dit soort middelen
“niet aangeraden, werkzaamheid niet aangetoond”. Daarom staat dit ook zo vermeld bij de nietmedicamenteuze adviezen. Destijds hebben we toch maar besloten om deze middelen (van de vorige
versie) er toch nog maar in te laten staan, omdat de verwachting was dat we dan zeker meldingen hierover
zouden krijgen. Schadelijk zijn deze hoestmiddelen immers niet en ook was de overweging om te wachten
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op meldingen van de gebruikers hierover. Nu 5 jaar later, bent u de eerste die vraagt om deze middelen te
verwijderen. Uw melding wordt besproken in de vergadering van 4juli. U krijgt hierover bericht.
Antwoord FoCie: op basis van 1 melding niet verwijderen.
4. Antwoord: Op dit moment betekent formulariumgericht voorschrijven, dat als een voorgeschreven
geneesmiddel ergens in het EVS staat, dat het formulariumgericht is. Notabene ongeacht of de indicatie of
dosering klopt (over dit laatste zijn wij niet content). Bovendien worden alle EVS formularia van alle HIS
leveranciers erkend, ook al staan niet in al die verschillende EVS’sen dezelfde geneesmiddelen! Dus op dit
punt hoeft u zich geen zorgen te maken.
Ik hoop u met deze antwoorden wat op weg geholpen te hebben om optimaler gebruik te kunnen maken van
het formularium van Health Base. Want als u zoveel mogelijk m.b.v. het EVS voorschrijft dan haalt u dus
moeiteloos de prestatie indicator.
In de bijlage de helpkaarten Formulariumgebruik en Formulariumbeheer. U kan nl. lokaal het formularium
wijzigen. Ons centraal uitgeleverde formularium aanpassen aan uw regionale cq. lokale voorkeuren. Over hoe
dat moet, kan u in deze helpkaarten lezen en voor verdere meldingen en uitleg kan u bij mij terecht. Gebruik
hiervoor het directe e-mail adres formularium@healthbase.nl .
Rabies vaccin pre-expositie schema gewijzigd:
Vraag: Volgens het spoedbericht van 5 juni “LCR advies voor rabiës pre-expositie vaccinatieschema” volstaan nu twee
Rabies vaccinaties op dag 0 en 7.
Antwoord: Aangepast. Ik had het ook gelezen. Wel bijzonder dat een tekort en niet wetenschappelijk bewijs de
aanleiding is voor deze wijziging.
Miconazol 2% in zinkoxide smeersel dosering:
Vraag: In het formularium dermatomycose/luierdermatitis (mycotisch) is miconazol 2% in zinkoxide smeersel
opgenomen met een gebruik van 3dd. (therapiegroep Miconazol 2% in zinkoxide smeersel).
Normgebruik miconazol is 2dd. Kunnen jullie dit aanpassen? Overigens zou dat een reden kunnen zijn het toch
los te gebruiken: zinkoxide smeersel mag natuurlijk wel vaker.
Antwoord: Aangepast, al denk ik dat bij luierdermatitis er geen doseringsvoorschrift vooraf te bepalen is. Het
aantal uitgebreidere luier verwisselingen/dag is immers onbekend en dat zal in de praktijk neerkomen op 2-4dd
aanbrengen. Deze middelen apart voorschrijven kan ook via dit deelformularium, keuze is aan de arts. ‘Mijn’
apotheek kan dit combinatiemiddel trouwens niet eens leveren.
Antwoord FoCie: Dit combinatiemiddel is duur zo’n 22euro? en wordt als DB middel niet vergoed. Besloten
wordt om het te verwijderen en 2 combinatietherapiegroepen te maken van zinksmeersel met miconazol
[deelformularium Luierdermatitis (mycotisch), S75.03 = Intertrigo/luiercandiasis] en zinksmeersel met
hydrocortison [deelformularium Luierdermatitis (contact eczeem), S89.00 = Luiereczeem].

Formularium o.b.v. NHG standaarden

Chronische Nierschade
Infobron: nieuwe NHG standaard Chronische Nierschade, M109, apr2018 (opvolger van LTA
Chronische Nierschade van 2009).
 Er zijn verschillende risicocategorieën:
Nierschade: groen, geel, oranje, rood. en CVR: groen, geel, rood
 Nierfunctie indeling: G1 (eGFR>90); G2 (eGFR 60-89); G33 (eGFR 45-59); G3b (eGFR 30-44);
G4 (eGFR 15-29); G5 (eGFR <15).
 Albuminuriestadia: A1 normaal ACR<3; A2 matig verhoogd ACR 3-30; A3 ernstig verhoogd ACR >30
 micro- en macro-albuminurie vervangen door A2=matig verhoogde en A3=ernstig verhoogde
albuminurie.
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 Huisarts kan begeleiding doen van:
1) eGFR >=30 + normale albuminurie (Risicocategorie GEEL/ORANJE).
2) eGFR >=45 + matige verhoogde albuminurie (Risicocategorie GEEL/ORANJE).
In voorkomende gevallen kan HA sterk verhoogd risico (ROOD in tabel1) die wegens beperkte
levensverwachting en/of uitgebreide comorbiditeit niet verwezen zijn naar nefroloog, zelf
behandelen.
2 Deelformularia (misbruikt?)/gebruikt om te laten zien welke CN/Ax categorie door huisarts
behandeld wordt en welke CN/Ax categorie door nefroloog, maar afhankelijk van
levensverwachting kan/mag huisarts ook signalerend behandelen.
 O.b.v. eGFR in combinatie met mate albuminurie wordt risicostratificatie voor risico
cardiovasculaire schade, progressie nierschade en mortaliteit gemaakt. Er wordt geen
leeftijdscriterium meer gehanteerd.
 Screening op metabole complicaties van CN wordt alleen nog aanbevolen bij sterk verhoogd risico
op HVZ of eindstadium nierfalen. Bepaling parathormoon (PTH) en behandeling met actief vitamine
D bij verhoogd PTH-spiegel wordt niet meer aanbevolen.
 Nieuwe CVRM adviezen bij CN:
* CN risicocategorie oranje/rood-> hoog CVR: leefstijladviezen en medicamenteuze behandeling bij
RR > 130/80 en/of LDL > 2,5
* CN risicocategorie geel-> matig verhoogd CVR: leefstijladviezen en schatting CVR met CN als
additionele risicofactor (1 risicocategorie omhoog in CVRM-risicotabel: zie NHG-Standaard CVRM).
 Streefwaarde RR: =<130/80 (dus niet SBD 140), maar….individualiseer streefwaarden o.b.v. leeftijd,
aard nierziekte en comorbiditeit.
 Maximaal 6G zout/dag , dat was 5G in de LTA.
 Adviezen medicatiebewaking en voorkomen acute nierschade bij dreigende dehydratie zijn
uitgebreider beschreven, maar dat is in een formularium niet verwerkbaar.
 De verwijsadviezen naar nefroloog in F.diabetes mellitus->Deeformularium Verwijs criteria bij DM
zijn achterhaald (links) en werden aangepast (rechts) aan deze nieuwere standaard.


Beroerte, herziening
Infobron: NHG standaard beroerte, M103, apr18, partieel herzien t.o.v. 2013
 endovasculaire behandeling < 6 uur na ontstaan uitvalsverschijnselen starten.
 Verwijs met uitvalsverschijnselen die < 4,5 uur geleden zijn ontstaan zo snel mogelijk (U1urgentie).
 Verwijs klachtenduur 4,5 - 6 uur alleen met U1-urgentie indien start endovasculaire behandeling <
6 uur na ontstaan uitvalsverschijnselen logistiek haalbaar lijkt.
 Monotherapie met clopidogrel is gelijkwaardig alternatief voor ASA combinatie met
DIPYRIDAMOL bij TIA of iCVA zonder cardiale emboliebron.
 NOOT63: Maar in de acute fase (paar dgn) heeft ASA de voorkeur. Er is geen reden om
combinatiebehandeling om te zetten in clopidogrel indien er geen bijwerkingen of problemen met
therapietrouw zijn.
 Na TIA of iCVA als gevolg van AF/andere cardiale emboliebron vormen CUMARINEDERIVATEN en
DOAC’s een gelijkwaardig alternatief.
Opmerkingen:
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1. Deelformularia indeling gewijzigd n.a.v. die 6uur, NMA’s herzien.
2. Geen NMA gemaakt over “Start (D)OAC pas na 7-14dgn na iCVA a.g.v. AF of andere cardiale
emboliebron en behandel 1e periode met ASA”en ook niet “na iCVa (K90.03) door dissectie
cervicale arterie geen antihypertensiva of statine”. Dit staat wel in de infotekst en is geen
beslissing van de huisarts.
<*> Na TIA of herseninfarct a.g.v. AF of andere cardiale emboliebron: behandel met CUMARINEDERIVAAT of DOAC (start
pas 7-14dgn na het iCVA, behandel eerste periode met ASA).
<*> Behandel na iCVA a.g.v. dissectie cervicale arterien ged. 3-6mnd met orale anticoagulantia of ASA. Hierbij geen
indicatie voor antihypertensiva of statines (NOOT71).

3. Bij patientgroepen met co-morbiditeit SAB (K90.01) en hCVA (K90.02) in DF CVRM na Beroerte
staat als NMA “* Na alleen 'bloedig' hCVA GEEN indicatie statine” , toch staat daaronder een
therapiegroep “Statine,CVRM v.12+bloedig CVA/dec.cord” met in de opmerkingsregels “statine
alleen bij atherosclerose”. Wordt dit nog logisch bevonden? Deze therapiegroep weghalen, of
laten staan? Besloten wordt om deze statine te laten staan, “zelf nadenken”.
4. In DF Embolie preventie na ischemisch CVA/TIA het NMA Levenslang behandelen met
ASA+Dipyridamol gewijzigd in Levenslang behandelen met ASA+ Dipyridamol of Clopidogrel.
5. Patientengroep met comorbiditeit AF hier nog de therapiegroep DOAC aan toegevoegd.
6. De afkorting OAC voor cumarines wordt afgedankt. Dit wordt vanaf nu VKA.
7. NMA artsenverklaring nodig bij voorschrijven DOAC verwijderd, want dat is afgeschaft.

Allergische rinitis en niet-allergische rinitis
Infobron: NHG standaard M48, mei 2018 herzien t.o.v. 2006


Nieuw is dat er nu 2 aparte hoofdformularia zijn, die elk een andere ICPC koppeling hebben.
Allergische rinitis is alleen bereikbaar via R97.00.
 DF Conchahypertrofie staat in beide formularia.
 Tijdens zwangerschap is fluticasonneusspray de 1e keus. Indien lokale behandeling niet
mogelijk is, bestaat behandeling uit cetirizine of loratadine.
 Neusspray met azelastine is 1e keus voor behandeling van idiopathische rinitis.
 Behandeling allergische rinitis bestaat afh. van frequentie en intensiteit klachten uit lokaal of
oraal antihistaminicum, corticosteroidneusspray of combinatie daarvan.
 Doseerschema’s orale antihistaminica, CS-neuspray zijn alle herzien. Levocabastine mag nu
vanaf 1mnd , dat was 6jr en Loratidine begint nu met 2 gewichtscohorten. Fluticason furoaat
vanaf 6jr en de fluticason propionaat vanaf 4jr.
 Wat te doen met de alternatieven, ons strict aan de NHG standaard houden? De
formulariumcommissie besluit om Fexofenadine te verwijderen, omdat deze niet vermeldt
wordt in de NHG standaard.
 CS-neusspray bij rinitis door decongestiva is off-label.
 Bij idiopatische rinitis is er nog een stap3, maar dat is een NMA “ *Verwijs KNO evt. voor
behandeling met capsaicine”.
 Er is geen DF voor desensibilisatie, alleen een NMA “ *Als >6jr evt KNO/Allergoloog voor
immunotherapie”.

Er was een onduidelijkheid over het beleid bij een “Rinitis bij ouderen”. Er is een verschil
tussen de uitgebreide tekst en de korte tekst op het geplasticificeerde kaartje. Daarom is
hierover per e-mail een vraag gesteld aan de NHG en staat op dit moment de thg CS-neusspray
nog even niet in dit DF en dat bleek 11juni de juiste beslissing.
e-mail naar NHG, 29mei2018:
Aan de werkgroep van de NHG standaard Allergische en niet-allergische rhinitis, M48 van mei 2018…….
Ik heb een vraag over de discrepantie in de adviezen die ik aantrof tijdens mijn werkzaamheden om hier een
digitaal formularium voor te maken.
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Kan u mij duidelijkheid verschaffen of een behandeling met corticosteroid neusspray bij een rinitis bij een
oudere nu wel of niet geadviseerd wordt en ook over de controle na 8 weken, maar na 4 weken evt al
verwijzen?
Korte tekst of het A5 geplastificeerde kaartje:
Rinitis bij ouderen: overweeg een proefbehandeling met een neusspray met ipratropiumbromide of
corticosteroïdneusspray. Controleer na acht weken.
Lange tekst:
Rinitis bij ouderen: Overweeg een proefbehandeling met een neusspray met ipratropiumbromide, driemaal daags een
tot twee sprays per neusgat.37) Controleer na acht weken. Overleg met de patiënt over een verwijzing naar een knoarts als de klachten na vier weken niet verdwenen zijn.

Van: Martijn Sijbom [mailto:M.Sijbom@nhg.org]
Verzonden: maandag 11 juni 2018 11:55 Aan: Formularium Healthbase <formularium@healthbase.nl>
Onderwerp: Re: Vraag over NHG standaard M48
* Dank voor het wijzen op de discrepantie, deze was er door heen geglipt. Het dient te zijn, overweeg een
verwijzing na 8 weken.
* Bij rinitis bij ouderen wordt er geen cortisteroidneussopray aanbevolen, dus in de hoofdtekst staat het goed.

Diabetes mellitus
Infobron: NHG standaard Diabetes mellitus type 2 M01 (Actualisering juli 2018: (partieel) herzien
t.o.v. de versie van 2013).
De Metformine dosering bij nierinsufficientie is gewijzigd.
Geen indeling meer in eGFR 30-50 en eGFR >50, maar nu:
eGFR 60-89: 3G in 2-3dd
eGFR 45-59: 2G in 2-3dd
eGFR 30-44: 1G in 2-3dd
Naar aanleiding is alvast de Patientengroep herzien in:

DF Glucoseverlagende middelen Glucoseverlagende middelen Stap 1 en 2 en
DF Bij bezwaren/IT/CI voor middel stap1-3.
Uiteraard moet in aug/sept het gehele formularium Diabetes mellitus nog herzien worden n.a.v. de
nieuwe standaard versie van juli 2018.
Formularia o.b.v. NHG behandelrichtlijn

Herpes zoster, Gordelroos, herziening
Infobron: Gordelroos_NHG-behandelrichtlijn_mrt18

 Met Deelformularia nu onderscheid gemaakt tussen Gordelroos in oog of oor, Gordelroos in
gelaat en Gordelroos NIET in het gelaat, want:
1. Bij oog/oor:direct verwijzen
2. Bij gordelroos in gelaat: direct starten antivirale behandeling
3. Bij gordelroos niet in gelaat: geen antivirale behandeling, behalve als immuunstoornis, maar
dan eerst overleg.
 Apart Deelformularium Antivirale therapie gemaakt voor als eGFR<60.
 Na de taxe van juni heb ik de prioriteit van de thg antiviraletherapie gewijzigd. In DF H.zoster
Ophtalmicus en H.zoster oticus en DF H.zoster In gelaat staat deze thg nu bovenaan (want altijd
antirale therapie starten..) en in DF H.zoster Niet in gelaat staat deze thg juist helemaal onderaan
(immers vrijwel altijd geen antivirale therapie).
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Als die 72 uur termijn voor starten antivirale therapie overschreden is dan lijkt overleg nodig met
de specialist in geval van een immuunstoornis.
 Er wordt geen patientgroep zwangerschap gemaakt. Want voor alle antivirale middelen geldt “op
strikte indicatie gebruiken”…..
 De standaard heeft geen advies voor kinderen <16 jr. Besloten wordt om hier het advies te geven
om te overleggen met de kinderarts.
 Pijnbestrijding bij gordelroos: in de richtlijn staat “De pijn kan in eerste instantie worden
behandeld met analgetica volgens de NHG-Standaard Pijn (onderdeel neuropathische pijn)”. Er
ontstaat discussie sommigen menen dat gewoon het stappenplan gevolgd moeten worden,
anderen menen dat hier staat dat direct met neuropatische analgetica begonnen moet worden.
NHG Rx Gordelroos geeft echter aan dat het pijnstappen plan doorlopen kan worden. Dus in de
deelformularia blijven de stappen 1 t/m 2 staan. Stap3 Tramadol niet, i.v.m. H&W artikel dat
tramadol niet helpt bij neuropatische pijn: “Tramadol nauwelijks effect neuropatische pijn_HWapr18”.

Diversen / Literatuur
Diversen\Alfablokkers en einddatum op recept_HW-mei18.pdf
Suggestie: op EU recept alfablokker alvast de einddatum vermelden.
Diversen\Amandelen_tonsillen operatie en chocolade voor de pijn-juni18.pdf
Na tonsillectomie chocolade voor de pijn en hoest.
Diversen\Antistolling DOAC en cumarine overwegingen bij atriumfibrilleren_juni18.pdf
Nadeel VKA: interacties met spinazie, bloemkool, boerenkool, spruitjes, broccoli, kool, sla, zuurkool en leverpastei en ook
bosbessen.
Bij start DOAC ook trombocyten bepalen.
Diversen\Artritis M90 en Rood oog M57 NHG standaard samenvatting_FTO.nu-mrt18.pdf
Handige samenvatting.
Diversen\Atriumfibrilleren-farmacotherapie_FTO.nu-mrt18.pdf
Handige samenvatting.
Diversen\Azelastine bij niet-allergische rinitis_HW-mei18.pdf
Azelastine neusspray 1e keus en niet CS-neusspray bij idiopatische rinitis.
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Diversen\Calciprotectine test kan inflammatoire darmziekte uitsluiten_IBD_HW-apr18.pdf
Diversen\Combinatie van triptaan en NSAID bij migraine_HW-apr18.pdf
Bij onvoldoende effect kan NSAID/Triptaan combinatie ipv monotherapie.
Diversen\Compressietherapie na DVT korter obv Villatascore _apr18.pdf
Vaak kan na 6 maanden gestopt worden met de steunkousen na DVT ipv 2 jaar.
Diversen\CRP test alleen bij acuut ziek kind met hoger risico nuttig_HW-apr18.pdf
Klinisch oordeel arts blijft essentieel.
Diversen\CYP2D6 registratie als CI in HIS aanbevolen_HW-apr18.pdf
Pleidooi om een evt. CYP2D6 in te voeren als CI in het HIS.
Diversen\De prijs van langer leven_MC-mei18.pdf
De kosten-baten analyse is het beste bij coronaire hartzieketen, bij verloskunde minder.
Diversen\Diabetes mellitus en overbehandeling bij ouderen_HW-mei18.pdf
Let op het algoritme dat bij 70plussers een hogere HbA1C streefwaarde 58 of 64 adviseert. In dit onderzoek kon bij 17% van
de 70+ patienten de medicatie verminderd worden.
Diversen\Diabetes mellitus NHG standaard 2018 Stappenplan.pdf
DPP-4 remmers en GLP-1antagonisten krijgen een plaats in stap3.
Diversen\DOAC_bieden meer vrijheid_MC-mrt18.pdf
Bij een bloeding is het af te raden om de dosering van de DOAC te verlagen, omdat hiermee ook de effectiviteit van het
middel vermindert. Het heeft de voorkeu rin dat geval te bezien ofer een andere DOAC kan worden voorgeschreven. Er kan
een DOAC worden gezocht die t.o.v. VKA een gunstigere risicoreductie op majeure bloedingen laat zien dan de DOAC
waarop patiënt een bloeding ontwikkelde.
Diversen\Entresto medicatie bij HFrEF hartfalen_mrt18.pdf
Combinatie van een neprilysineremmer (neutrale endopeptidase, NEP) en een angiotensinereceptorblokker (ARB).
Diversen\ESBL bacterie_EPB drager_BRMO_MRSA_CPE_VRE bacterie_HW-apr18.pdf
De resistente bacterie rukt op. In 2015 overlijden meer mensen aan multiresistente bacterien dan aan HVZ of kanker!
Diversen\EuthanasieCode2018.pdf
De nieuwe euthanasie code van de RTE.
Diversen\Stappenplan_Euthanasie_2016_NHG.pdf
Diversen\Toetsingscommissie meenemen in euthanasieverklaring_HW-mei18.pdf
Tips over hoe het verslag te maken.
Diversen\Gebrek aan leefstijlonderzoek klassieke vorm van marktfalen_MC_apr18.pdf
De falende marktwerking in de zorg.
Diversen\Gordelroos_herpes zoster_terughoudendheid met antivirale therapie_HW-apr18.pdf
Diversen\H&W website vernieuwd_HW-mei18.pdf
Diversen\Hartfalen_HFrEF_HFmrEF_HFpEF_FTO.nu-mrt18.pdf
Systolisch hartfalen = HFrEF = Hartfalen met gereduceerde ejectiefractie
Diastolisch hartfalen = HFpEF = Hartfalen met gepreserveerde ejectiefractie
Combinatie van syst. + diast. hartfalen = HFmrEF = Hartfalen met middensegment ejectiefractie.
Diversen\Herseninfarct_CVA voortaan ook endovasculair behandelen_HW-apr18.pdf
Binnen 6 uur bij selecte groep patienten.
Diversen\Hooikoorts adviezen-juni18.pdf
Patienten tips uit Longwijzer.
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Diversen\HST_Postmenopauzale hormoontherapie en CVA_HW_mrt18.pdf
Transdermale toediening lijkt voordelen te hebben t.o.v. orale toediening.
Diversen\Hydrochloorthiazide verhoogt kans op huidkanker_HW-mei18.pdf
Chloortalidon en indapamide zijn veiliger!
Diversen\Ivermectine 1dd bij rosacea_HW-apr18.pdf
Anti-inflammatoir effect en dodelijk voor de mijt Demodex folliculorum.
Diversen\Kompas in zorg data website_apr18.pdf
Diverse data van de zorg bij elkaar.
Diversen\Levenseinde voorspellen met textmining van patientendossiers_MC_mei18.pdf
Levenseinde voorspellen o.b.v de tekst in een patientendossier…
Diversen\Luchtweginfectie en beperkte waarde CRP en Procalcitonine_HW-mei18.pdf
Procalcitonine doet het niet beter dan de CRP.
Diversen\Lyme-ziekte en voorbeeldfotos atypische EM_HW-mei18.pdf
Foto’s van atypische erythema migrans: https://www.tekenradar.nl/ziekte-van-lyme/erythemamigrans%5Bnoeminfo%5D?pager_0=0
Diversen\Medicijnen niet doorspoelen poster.pdf
Apothekerskunst.
Diversen\Niet vinken maar vonken_dokter Pinedo-oncoloog_Ild care-juni18.pdf
Pleidoor voor aandacht voor de individuele patient en niet vinken maar vonken.
Diversen\nieuwsbrief LHV over Formulariumgericht voorschrijven_6juni18.docx
Informatie over formulariumgericht voorschrijven.
Diversen\Nutraceuticals bij CVRM zoals rode gist rijst en Armolipid plus_TOPIC_MC_mei18.pdf
Nutraceuticals de middenweg tussen leefregels en medicatie?
Diversen\Openbaar maken tuchtmaatregel blijft_MC-apr18.pdf
Diversen\Rabies gewijzigd pre-expositie vaccinatieschema_LCR-5juni18.pdf
Formularium is aangepast per taxe juli 2018.
Diversen\Sigaret 1 is al te veel_HW-apr18.pdf
Helaas ook 1 sigaret / dag is al te veel.
Diversen\Stoelgang schaal_apr18.pdf
Van hard tot waterig ;-)
Diversen\Tramadol nauwelijks effect neuropatische pijn_HW-apr18.pdf
Tramado lbij neuropatische pijn dus toch niet werkzaam.
Diversen\Urineweginfectie niet alleen behandlen met Ibuprofen_MC_mei18.pdf
Toch oppassen met afwachtend UWI beleid en ibuprofen.
Diversen\Veiligheidsnaald vermindert risico prikaccident niet_HW-mei18.pdf
Arbo gekte..dus alleen die gekke naalden bij de griepprik en verder gelukkig verder niet zinvol om te gebruiken..
Diversen\Vitamine D en minder piepende ademhaling_MC_mei18.pdf
Vitamine D is goed voor de longen,
Diversen\Weinig medicijnenkennis bij geneeskundestudenten_MC-mrt18.pdf
En die jonge artsen schrijven twee derde van alle medicijnen voor…..
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