
→ Lees verder 1/2 
Nieuwsbrief 2020-03 Zorggroep RCH Midden-Brabant 

 
 

Nieuwsbrief Zorggroep 2020-3: 10 februari 2020 

 

 

Contracten 2020 
 
Dit jaar zijn de contracten voor het eerst digitaal verstuurd naar al onze huisartsen, diëtisten, optometristen, 
pedicures en podotherapeuten. Vrijwel iedereen heeft het contract inmiddels getekend, waarvoor onze dank! 
Mocht je de mail met het contract niet ontvangen hebben, neem dan contact op met het secretariaat van de 
RCH, via secretariaat@rchmbr.nl of 013-5948124. 
 

 

 

Herziening Transmuraal Formularium Astma & COPD 
 
Vol trots hebben we vorige week het nieuwe Transmuraal Formularium Astma & COPD  
kunnen presenteren door 2 exemplaren naar de praktijk te sturen. (voor de huisarts en POH)  
 
Onderbouwing van het nieuwe formularium  
De keuzecriteria berusten op werkzaamheid, gebruiksgemak, foutgevoeligheid, bijwerkingen, 
formele registratie (sommige producten zijn alleen geregistreerd voor COPD en niet voor 
Astma) en kosten. Het formularium bied je houvast voor de eerste keuzes die gemaakt 
worden bij patiënten met Astma en/of COPD. In dit nieuwe formularium is er opnieuw gekeken naar het beter volgen van 
dezelfde devicelijn (voor zover dit mogelijk is) en de verschillende weerstanden bij inhaleren. Dit heeft ertoe geleid dat er bij 
sommige producten een andere keuze is gemaakt t.o.v. het eerdere formularium. 
 
 
 

EVS 
In 2020 gaat de zorggroep ervoor zorgen dat dit formularium wordt geïmplementeerd in het EVS van het HIS. Hierdoor worden 
de keuzes van het formularium meteen zichtbaar. Berichtgeving hierover zal gegeven worden zodra dit gerealiseerd is. Mocht 
je hierover al vragen hebben, neem dan contact op met Moniek Gordijn, moniek.gordijn@rchmbr.nl. 
Je vindt het formularium Astma en formularium COPD ook op onze website. 
 
 
 

Regioprestatie 2020 

 
Ook in 2020 bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de S3 regiofinanciering die VGZ en CZ in Midden-Brabant 
aanbieden. Inmiddels hebben we onze huisartsen hierover per mail geïnformeerd. Heb je de mail niet ontvangen of heb je na 
het lezen daarvan nog vragen, neem dan contact op met Marrit van der Plas, te bereiken op 06-52090219 of via 
marrit.van.der.plas@rchmbr.nl. 

 
 

Medicatieveiligheid 
Het 2e informatieblad over het optimaliseren van de medicatie-informatieketen i.s.m. AMWB 
 

Kenmerkrecepten en fiatteringsberichten 
De informatiebladen van AMWB-RCH hebben als doel het gesprek tussen apotheker en huisarts op gang te 
brengen en alle neuzen dezelfde kant op te zetten. Daarop staan concrete stappen om die medicatie-
informatie keten in onze regio te optimaliseren. Klik hier de voor tweede uitgave over het belang van goede 
afspraken over kenmerkrecepten en fiatteringsberichten. Wij hopen op deze manier je gesprek te 
vergemakkelijken.  
Succes! 

Bas van Bergen, Leonie Tromp, René van Riel en Inge van Schaik-Coehorst  
 
 

 

Geestelijk verzorgers ook thuis inzetbaar 
 
Als mensen een ingrijpende gebeurtenis meemaken of in een andere levensfase terecht komen, kan het 
fijn zijn om daar met iemand over te praten. Geestelijk verzorgers zijn gespecialiseerd in het ondersteunen 
bij verlies en verandering. Zij kunnen bij de patiënt aan huis komen.  

In de regio Tilburg is daarvoor de Praktijk voor Levensvragen Midden-Brabant opgericht. Zo’n twintig geestelijk verzorgers zijn 
beschikbaar voor mensen die daar behoefte aan hebben. Ook bieden zij ondersteuning aan en zijn zij een vraagbaak voor 
professionals in de eerste lijn, zoals huisartsen en wijkverpleegkundigen. 

mailto:secretariaat@rchmbr.nl
https://www.rchmbr.nl/professionals/zorgprogramma-s/astma/transmuraal-formularium-astma-copd-rch20001-astma
https://www.rchmbr.nl/professionals/zorgprogramma-s/copd/transmuraal-formularium-astma-copd-rch20001-copd
mailto:marrit.van.der.plas@rchmbr.nl
https://www.rchmbr.nl/professionals/nieuws/actueel/2020/2020-03/leaflet-kenmerkrecepten-fiatteringsverzoeken-200130
https://www.rchmbr.nl/professionals/nieuws/actueel/2020/2020-03/persbericht-praktijk-voor-levensvragen-jan-2020%5B1%5D
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Meer informatie  
Meer informatie staat op de website. Mailen met vragen kan ook: levensvragen@zmbr.nl.  
“Start nieuwe zorgpraktijk: Thuishulp  voor mensen die plots met verlies te maken krijgen”, Brabants 
Dagblad 19-01-2020” 
 

 

 

Casuïstiekbespreking Palliatieve Zorg 
 
Vier keer per kwartaal organiseert het palliatief netwerk i.s.m. partners in het veld casuïstiekbesprekingen rondom palliatieve 
zorg. De doelgroep bestaat uit professionals die te maken hebben met palliatieve zorg, zoals huisartsen en POH. Dit jaar staat 
tijdens deze besprekingen het palliatieve zorgpad centraal. Hiermee komen o.a. thema's als markeren, advance care planning 
en medicatiereview aan bod. De bijeenkomsten lopen al jaren en worden als heel positief ervaren. Het met elkaar bespreken 
van casuïstiek draagt bij aan de toename van kennis, het leren kennen van elkaar en elkaars expertise, en aan kortere lijnen in 
het veld. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 17 maart van 17.30 tot 19.00 uur bij het ETZ. Meer informatie over de 
casuïstiekbesprekingen en overige lezingen rondom dit thema is te vinden op de website van Zorgnetwerk. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deelname.  
 
 

 

 

Informatie van en voor praktijkondersteuners/-verpleegkundigen 
 
 

 

Klankbordgroep POH/PVK 
 
Wil je contact met de klankbordgroep POH/PVK (die 3 keer per jaar overleg heeft met de RCH) of wil je 

meepraten in het vooroverleg, meld je dan aan op infopohpvk. 

Daniëlle van Rooij, Dorien Roijers en Petra Dingemans 
 

 

 

Intervisie praktijkondersteuners 
 
 

 

Voor bemiddeling bij het vormen van nieuwe intervisiegroepjes of het uitbreiden van bestaande groepjes; stuur een  
e-mail naar: intervisie.pohpvk. 

 

Agenda RCH en SHK 
 
Op de website vindt u onder het kopje Agenda een overzicht van alle scholingen en bijeenkomsten van de Zorggroep en de 
Coöperatie Midden-Brabant. Graag uw aandacht voor: 

13-02-2020   DM Insulinetherapie in de huisartsenpraktijk M1 
13-02-2020   Netwerkbijeenkomst voor praktijkondersteuners 
17-02-2020   Basisscholing Fractuurpreventie 
03-03-2020   Astma Startersscholing DBC 
05-03-2020   DM Insulinetherapie in de huisartsenpraktijk M2 
12-03-2020   Coaching bijeenkomsten Hartfalen voor POH 
17-03-2020   COPD Caspir M6 
23-03-2020   Coaching bijeenkomsten Hartfalen voor POH 
 

Scholingen in de regio 
17-03-2020   Zorgnetwerk | Casuïstiekbespreking Palliatieve zorg 
 

Agenda-pagina Zorggroep RCH 
 
 
 
 
Scholingsagenda SHK  

 

 

Je ontvangt deze nieuwsbrief op het e-mailadres dat bij de Zorggroep bekend is. Via de link onderaan de nieuwsbrief kun je je indien gewenst afmelden voor 

deze nieuwsbrief. Eventuele vragen en opmerkingen naar aanleiding van de nieuwsbrief zijn welkom via het e-mailadres communicatie@rchmbr.nl. 

 

Afmelden | www.rchmbr.nl 
 

Zorggroep RCH Midden-Brabant  
Lage Witsiebaan 2a 

5042 DA Tilburg 
Telefoon (013) 594 81 24 
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