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Jaarverslag 2020/Jaarplan 2021
EFDH staat voor Expertisecentrum Farmaceutische zorg Departement Haaglanden. Dit departement omvat de gemeenten Den Haag, Delft,
Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer en Westland.
In 2020 had EFDH 133 betalende leden. De in maart gestarte Apotheek De Vlierboom is er dit jaar bij gekomen.
EFDH is een vereniging van en voor apothekers en heeft het doel te bevorderen:
• De goede geneesmiddelenvoorziening en farmaceutische zorg,
• De wetenschappelijke beoefening der farmacie,
• De beroeps- en sociale belangen van haar leden,
• De samenwerking met stakeholders in de regio (huisartsen, ziekenhuizen, thuiszorg – afstemming 1e en 2e lijn), maar ook met andere
(apothekers)verenigingen (STZ, SASA, ZELA, KZA), gemeenten en zorgverzekeraars.
Het bestuur van EFDH bestaat uit tenminste drie personen, door de Algemene Ledenvergadering gekozen.
Anne-Marie Prins-Jacobs (tot 5/2/2020, voorzitter)
Laurens Biesma (lid)
Inge Stollman (projectapotheker)
Mieke Sandino (lid en vanaf 5/2/2020 voorzitter)
Paul Fox (lid)
Marian Verheij (bureaumedewerkster)
Claudia Blokland (secretaris)
Joris Uges (lid)
Jasper van Buul (penningmeester)
Mirjam Goddijn (lid vanaf sept 2020)
Het bestuur heeft in 2020 zes keer vergaderd, een aantal vergaderingen hebben digitaal plaatsgevonden in verband met de maatregelen
rondom Corona.
Door de Corona Pandemie is er in 2020 maar één Algemene Ledenvergadering gehouden. Deze was op 5 februari 2020 en is gecombineerd met
een (nieuwjaars)borrel. De ALV van eind september is niet doorgegaan.
De KNMP organiseert een paar keer per jaar een overleg met alle apothekersverenigingen (1. Regionaal overleg met de grote steden en
2. Clusteroverleg met alle verenigingen), de EFDH is hier ook bij aangesloten.
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Huisvesting
Om beter met Hadoks te kunnen samenwerken is de mogelijkheid onderzocht om het kantoor van de EFDH te verhuizen naar het souterrain
van de President Kennedylaan 15. Helaas was dit op korte termijn niet mogelijk omdat het huurcontract bij Tauro doorloopt tot september
2021. Inmiddels is het huurcontract bij Tauro opgezegd en wordt bekeken of het mogelijk is om eind september 2021 te verhuizen.
Corona
Veel tijd is dit jaar gaan zitten in het goed structureren en het versturen van de juiste berichten naar de leden rondom de Corona pandemie.
Vanaf maart 2020 is Paul Fox als afgevaardigde van het EFDH bestuur aangesloten bij het crisisoverleg van Hadoks. Hij is ook contactpersoon
van het ROAZ namens de apothekers van KNMP District West. Daarnaast is er een werkgroep Corona gevormd. Hierin zitten Paul Fox, Mieke
Sandino, Inge Stollman en Marian Verheij. Door deze werkgroep zijn nieuwsbrieven voor de leden opgesteld en het ‘CORONA-stappenplan voor
opschaling apotheken Regio Haaglanden’.
In december 2020 is Mirjam Goddijn namens het EFDH bestuur aangehaakt bij het vaccinatie overleg van de GGD.
Een voordeel van Corona is dat de samenwerking van EFDH met Hadoks versterkt is.

Project/Werkgroep
Haagse Nieren
www.haagsenieren.nl

Resultaat 2020
Deelnemende apothekers namens EFDH: Aris Prins (tot en
met augustus 2020), Annemieke Sobels, Inge Stollman en
Sabine Holst.
Werkgroep is vijfmaal bij elkaar gekomen in 2020 waarvan
eenmaal voor een afscheidsetentje van Aris en Greetje.
De nieuwe richtlijn chronische nierschade is besproken en
er is een TWA (Transmurale Werk Afspraak) van gemaakt.
De Top 10 risicomedicatie bij chronische nierschade is
herzien.
Door Corona is het symposium Haagse Nieren voor de
praktijkondersteuners niet doorgegaan.
Het Symposium Haagse Zorgen is uitgesteld naar begin
2022.

Planning 2021
Organiseren van een symposium Haagse Nieren voor
de praktijkondersteuners.
Voorbereiden Haagse Zorgen Symposium 2022.
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Haagse Longen
Deelnemende apothekers inzake het Longformularium
www.haagselongen.nl namens EFDH: Angelique Wangsawirana, Monique ten
Have, Inge Stollman en Joris Uges.
In Q1 van 2020 is in plaats van een symposium een filmpje
over het longformularium gemaakt en verspreid onder de
betrokken zorgverleners (huisartsen, medewerkers longpoli
en kinderziekten en apothekers)
Er zijn longformulariumkaarten gedrukt en deels verspreid
onder de apothekers.
Helaas konden de regionale IMIS-nascholingen
“Inhalatietechniek” voor apothekersassistenten door
Corona niet doorgaan.
Het Symposium Haagse Zorgen is uitgesteld naar begin
2022.
Haagse Vaten
Deelnemende apothekers namens EFDH: Inge Stollman.
www.haagsevaten.nl De werkgroep is in 2020 tweemaal bij elkaar geweest.
De projecten rookvrije generatie en hart voor vrouwen zijn
gestart. De rol van de apothekers bij deze projecten is
beperkt.
Het concept voor de richtlijn NOAC’s is opnieuw in revisie
door aanpassing van de laatste richtlijnen.
Er is een RTA (Regionale Transmurale Afspraak) CVA/TIA
zorg en Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) opgesteld.
Meerjarenplan 2021-2022 is opgesteld
Haagse Suiker

In 2018 opgestart, nog steeds geen apotheker bij
betrokken. Arts en Zorg is de regionale trekker van dit
project. Al een aantal keer contact mee gezocht maar nog
geen uitnodiging ontvangen om een bijeenkomst bij te
wonen.

Uitzoeken in hoeverre het preferentiebeleid van de
verzekeraars de verdere implementatie van het
longformularium in de weg zit.
Als dit weer mogelijk is regionale IMIS-nascholingen
“Inhalatietechniek” voor apothekersassistenten
organiseren.
Voorbereiden Haagse Zorgen Symposium 2022.

Implementeren project Rookvrije generatie en Hart
voor vrouwen.
Voor de huisartsen zal over de NOAC’s in 2021 een
nascholing worden georganiseerd.
Implementeren RTA (Regionale Transmurale Afspraak)
CVA/TIA zorg en PAV
Start project atriumfibrilleren, pijn op de borst.
Voorbereiden Haagse Zorgen Symposium 2022.
Voorbereiden Haagse Zorgen Symposium 2022.
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Medicatie
Overdracht

ReSaBer/WerkveldROC overleg

FTTO

Deelnemende apothekers namens EFDH: Mieke Sandino
(tot april 2020), Mirjam Goddijn (vanaf november 2020) en
Inge Stollman (ook namens Spoedapotheek). Daarnaast
openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers, Parnassia,
poliklinisch apothekers en instellingsapothekers.
Deze apothekers zijn in 2020 viermaal bij elkaar gekomen.
Er is een regionaal adresboek van apothekers opgesteld.
De knelpunten rondom de digitale verzending van
voorschriften uit de ziekenhuizen zijn besproken.
Het addendum op het convenant is herzien.
Pilot CI Bariatrie is gestart
De groep Regionale Samenwerking Bereidingen is in 2018
uitgebreid door ook het onderwerp scholing op te nemen.
In 2020 is de bijeenkomst die in het voorjaar gepland stond
niet doorgegaan door Corona. Marian en Inge hebben in
oktober een overleg met Mondriaan gehad. Hier is met
name gesproken over het knelpunt opleidingsplaatsen voor
BBL leerlingen. Naar aanleiding hiervan is een oproep
gedaan in de nieuwsbrief.
De inventarisatie of er nog behoefte is aan een overleg voor
het onderwerp bereidingen is nog niet uitgevoerd.
Mieke Sandino en Edmé Meuwese zitten namens EFDH in
het FTTO-overleg bij de STZ. In 2020 is deze groep eenmaal
bij elkaar geweest. Regionale activiteiten zijn besproken.
De meeste FTTO onderwerpen zijn ondergebracht bij de
Haagse Zorgen (Nieren, Longen, Vaten, Suiker) en bij het
transitieoverleg. De FTO module voorkoming van
antibioticaresistentie is door Corona niet doorgegaan.

Herziening van de regionale richtlijn overdracht van
medicatie in de keten afgestemd op de landelijke
richtlijn.
Implementatie dmv praktische nascholing / workshop
medicatieverificatie inclusief het e-recept en zorgmail.
Opstellen van een “tips en trics” werkinstructie en
aparte nieuwsbrief over medicatieoverdracht.

Inventarisatie of er nog behoefte is aan overleg voor
het onderwerp bereidingen en daaruit volgend
eventueel afschaffing van het ReSaBer overleg.
Opzetten van een nieuwe overlegstructuur inzake
opleiding apothekersassistenten.

Binnen STZ wordt bekeken of het in deze tijd nog
zinvol is om een aparte FTTO werkgroep in stand te
houden of dat dit goed verankert is in andere
werkgroepen. EFDH zal er op toezien dat in die
andere werkgroepen dan ook een
apotheekvertegenwoordiger deelneemt.
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Nascholing
Apothekers

Er is 4 x een geaccrediteerde GAPER-bijeenkomst geweest
in 2020. In verband met Corona is de bijeenkomst in maart
niet doorgegaan. De GAPER bijeenkomsten zijn dit jaar voor
het eerst digitaal aangeboden. De opkomst was hierdoor
hoger.

Nascholing
Assistenten

Door Corona zijn in 2020 de IMIS-trainingen Inhalatieinstructie en Effectief Communiceren niet doorgegaan. De
cursus Engels voor apothekersassistenten is op 2 avonden
gegeven in de maanden juni en juli.

Ook in 2021 zullen er weer GAPER-bijeenkomsten
georganiseerd worden. De data staan op de website
van EFDH vermeld. Er wordt bekeken of deze
voortaan alleen nog maar online worden
georganiseerd of deels online en deels als fysieke
bijeenkomst.
In 2021 zullen de IMIS-trainingen Inhalatie-instructie
opnieuw gepland worden als dit weer mogelijk is. Ook
de cursus Engels voor apothekersassistenten zal
opnieuw aangeboden worden.
Van de cursus Effectief Communiceren is de
accreditatie verlopen en deze zal niet opnieuw
aangeboden worden.

Bezoeken Apotheken
eTRS/DTRS

Door Corona zijn er in 2020 vrijwel geen apotheken bezocht
door de projectapotheker en de bureaumedewerker.
In september 2020 is Patricia van Gulik, student
farmakunde, gestart met haar stage bij de EFDH. Zij heeft
onderzoek gedaan naar het gebruik van
elektronische/digitale toedienregistratiesystemen bij
apotheken en bij VVT organisaties. Zij heeft een overzicht
gemaakt van de systemen die in de regio gebruikt worden
en welke organisatie met welk systeem werkt. Daarnaast
heeft zij bekeken wat de kosten zijn voor de apotheek.

Tevens zal er een praktische nascholing / workshop
medicatieverificatie inclusief het e-recept en zorgmail
op- en uitgezet worden.
Als dit weer mogelijk is, zullen in 2021 nieuwe
apotheekbezoeken ingepland worden.
Tijdens de ALV van 4 februari 2021 zal in overleg met
de leden afgestemd worden welke stappen er
gezamenlijk gezet kunnen worden vanuit de EFDH om
in de regio een beperkt aantal eTRS systemen te
implementeren.
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Houtskoolschets
Acute Zorg

Haagse Luchtbrug

Regionaal
Eczeemplan

Aan het eind van 2020 zijn we als EFDH bestuur gevraagd
om mee te denken met de regionale Houtskoolschets Acute
Zorg. Mieke en Inge (vanuit de Spoedapotheek) zijn
hiervoor contactpersoon voor STZ en Hadoks.

De houtskoolschets zal in 2021 omgezet worden naar
concrete transmurale zorg afspraken voor de regio.
EFDH zal bij de overleggen hierover aanhaken en de
belangen van de apothekers vertegenwoordigen.

Eind november is er een brainstormsessie voor de regio
over dit onderwerp geweest en welke rol we hier als
apotheken in kunnen vervullen. Deelnemers Brainstormsess
waren Paul Fox, Anne-Marie Prins, Paul Lebbink, René
Langenhoff en Inge Stollman.
Nieuw in 2021
Dit project zal begin 2021 starten. Het
HagaZiekenhuis heeft een ZonMw startsubsidie
verkregen voor de looptijd van 1 jaar om met
ketenpartners (longartsen HMC en Haga, huisartsen,
SOG, longverpleegkundigen, apothekers, VVT) te
komen tot een regionaal ketenzorgpad
luchtweginfecties (kwetsbare) ouderen. Het betreft
een subsidie in het kader van Juiste Zorg op de Juiste
Plek (JZOJP) door de Juiste Professional. Inge is hier
als vertegenwoordiger van EFDH bij aangesloten in de
werkgroep Communicatie en behandeling.
Nieuw in 2021
In het kader van transitie van de tweede naar de
eerstelijn en Juiste Zorg op de Juiste Plek hebben de
dermatologen van het HagaZiekenhuis, HMC en
Reinier de Graaf het initiatief genomen om een
regionaal eczeemplan op te stellen. Begin 2021 komt
deze werkgroep voor het eerst bij elkaar. In de
werkgroep zitten dermatologen, huidtherapeuten,
huisartsen en apothekers.

7

Dementie in
samenwerking met
STZ en Netwerk
Dementie
Haaglanden

Nieuw in 2021

Namens de EFDH zullen Cindy Lo-a-Foe, Mieke
Sandino en Inge Stollman deelnemen.
Vanaf april 2021 deelnemen aan de campagne ‘We
zijn zelf het medicijn’ van Netwerk Dementie
Haaglanden in samenwerking met GGD Haaglanden,
gemeente Den Haag en CZ gericht op preventie van
dementie. De rol van de apotheek in deze campagne
is om bekendheid aan de actie te geven middels
posters en het verstrekken van medicatie in speciale
zakken en papieren tassen. Deze zullen door de EFDH
aan de apotheken verstrekt worden. Meer informatie
volgt in de EFDH nieuwsbrief van februari.

In 2021 zullen we ons hard maken dat apothekers betrokken blijven bij alle projecten en plannen in de regio die ook de apotheek aangaan.
Verder wil EFDH in de regio graag een meldpunt zijn voor allerhande praktische knelpunten.
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