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 Stand van zaken rondom DTO ( Diagnostisch ToetsOverleg) 
In de vorige nieuwsbrief heb ik melding gemaakt dat we bezig zijn om in ons district het DTO 
onderdeel te laten uitmaken van de FTO/IT bijeenkomsten. Deze bestaande toetsgroepen sluiten 
naadloos aan bij de intentie van het DTO. Inmiddels heb ik al een aantal keren overleg gehad met de 
betrokken klinisch chemici. De meeste tijd gaat zitten in het verzamelen van de noodzakelijke data 
van de verschillende laboratoria. We hopen na de vakantie te starten met een een pilot in een 5-tal 
toets groepen. Na evaluatie willen we in 2016 alle groepen de mogelijkheid bieden om een DTO 
binnen de agenda van hun toetsgroep te plannen. 
 

 PaTz groepen. 
Per 1 juli 2015 stopt Marjo van Bommel met het opzetten van nieuwe PaTz groepen (palliatieve zorg)  
Inmiddels functioneren 14 PaTz groepen. Indien er toetsgroepen zijn die ook als PaTz groep willen 
gaan functioneren kunnen zij contact opnemen met de Stichting PaTz ( www.patz.nu ) en het NHG 
www.nhg.palhag.org .  
 

 Medicatieoverdracht in de keten (MOK) 
Gezien het belang van een adequate overdracht van het medicatiegebruik en voorgeschiedenis in de 
keten is er een informatieve powerpoint die daar uitgebreid aandacht aan besteedt en mogelijk kan 
leiden tot discussie en afspraken. Graag willen we jullie als EKC met klem verzoeken deze korte PPT  
(15 minuten) nog dit jaar vooraf aan een geplande bijeenkomst te plannen.  U dient  dan hiervan  ook 
opgave te doen in het verslag van de bijeenkomst ( PPT is als bijlage bijgevoegd). 
 

 Doelmatig voorschrijven 
Het IVM (= Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik) heeft gratis materiaal voor het opzetten van 
een FTO bijeenkomst rondom voorschrijven. De toelichtende tekst volgt hieronder: 
 
Bent u op zoek naar onafhankelijke informatie over nieuwe geneesmiddelen zoals DPP-4 remmers, SGLT-2 
remmers, DOAC's of combinatiemiddelen hypertensie?  
Of zoekt u naar nieuwe manieren om uw FTO-bijeenkomsten vorm te geven?  
Of gaat u als huisarts ook aan de slag met indicatoren in segment drie van de huisartsenbekostiging?  
 
Het IVM biedt - dankzij VWS subsidie - een presentatie voor FTO-groepen met als doel het programma 
MedicijnBalans onder de aandacht te brengen. Dit programma is interessant voor zowel huisartsen, apothekers 
en praktijkondersteuners en biedt informatie over nieuwe geneesmiddelen. Onderdeel van MedicijnBalans is het 
Medicijnjournaal. De laatste editie is zojuist online beschikbaar gekomen en heeft als onderwerpen o.a. de NHG-
Standaard Diepe veneuze trombose en longembolie en een nieuw analgeticum: tapentadol. 

Werkt u al met de Monitor Voorschrijven en indicatoren? 
Naast MedicijnBalans kan tijdens de presentatie een ander onderwerp worden geagendeerd zoals de 'Monitor 
Voorschrijven Huisartsen' . Dit is een actueel en belangrijk thema voor alle huisartsen, nu de zorgverzekeraars 
de resultaten op een aantal indicatoren hebben opgenomen in segment drie van de huisartsenbekostiging. Wij 
informeren u dan over het opvragen van uw scores, het werken met de indicatoren en het interpreteren van de 
individuele, groeps- en landelijke uitkomsten. 
Aanmelden 
Het programma duurt 2 uur. Indien er minder tijd beschikbaar is, kan er een onderdeel komen te vervallen.  
Andere aanvullende thema's zijn ook mogelijk. Denk hierbij aan 'Veilige principes in de medicatieketen', Invloed 
farmaceutische industrie of Medicatiebeoordeling. FTO-groepen kunnen zich aanmelden via 
g.yocarini@medicijngebruik.nl met een gewenste datum, tijdstip en locatie voor het FTO.  
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IGZ gaat per 1 juli van dit jaar controleren op handhaving naleving van de Multidisciplinaire Richtlijn 
Polyfarmacie bij Ouderen. Huisartsen en apothekers dienen 20 medicatiebeoordelingen per apotheek uit te 
voeren in 2015, 60 in 2016 en 70 in 2017. Het IVM kan huisarts en apothekers hierbij ondersteunen. Zie verder  
Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. www.medicijngebruik.nl  

 Herregistratie EKC  
Elk jaar verzorgen wij voor de EKC-ers een of meerder scholingsbijeenkomsten. Voor de 
herregistratie moet u 20 uren EKC nascholing in 5 jaar hebben gevolgd. Om hieraan te kunnen 
voldoen zorgen wij voor deze scholing.  
Dit jaar vindt deze scholing plaats op 29 september 2015 in “de Pas” te Heesch. Als onderwerp is 
gekozen voor “Individueel Functioneren in de Toetsgroep”. 
Gezien het belang van “Individueel Functioneren van de Huisarts” voor de herregistratie vanaf 2016 
mag u dit onderwerp als EKC eigenlijk niet missen. Meer informatie volgt op korte termijn. 
 

 Inlevertermijn verslagen en presentielijsten eerste helft 2015 
De verslagen en presentielijsten dienen minimaal twee keer per jaar te worden ingevoerd in het 
GAIA. Graag de verslagen van het afgelopen half jaar voor 1 augustus a.s. in het GAIA invoeren. 
 

 Handleiding invoer presentie APOTHEKERS  bij F TO bijeenkomsten  (GAIA)  
Men is landelijk voornemens om een handleiding te maken. Zodra de handleiding gereed is, wordt 
deze aan alle EKC-en toegestuurd.  
  

 WISSELING EKC BINNEN DE GROEP / BEHOUDEN ZELFDE GAIA –ACCOUNTNUMMER  
Het is de eigen verantwoordelijkheid van de huisarts om minimaal 10 FTO/IT punten binnen 5 jaar te 
behalen.  Dit is een van de eisen om te herregistreren als huisarts.  
Het is  de  verantwoordelijkheid van de gehele toetsgroep (dus van alle aangesloten huisartsen) dat  
een geregistreerde EKC  verbonden is aan de groep.  
Bij wisseling van het EKC-schap binnen de groep  dient de nieuwe EKC altijd binnen hetzelfde GAIA 
groepsaccount te werken.  Dan blijft de historie bestaan. 
In geval van het wegvallen van de EKC kan gedurende maximaal 6 maanden de groep begeleid 
worden door een EKC die niet tot deze groep behoort.  
Heeft u hierover nog vragen,  richt deze dan aan pam@wdh-dam.nl  
 

 Basistraining EKC 
Op 10-11 november en op 10 en 11 december 2015 wordt door LINKH een basistraining EKC 
georganiseerd in Leuvenum.  
Ga naar of klik op een van de volgende links voor meer informatie en inschrijving. 
http://www.linkh.nl/52-663-ekc-basiscursus-10-en-11-november-2015.html 
http://www.linkh.nl/52-664-ekc-basiscursus-10-en-11-december-2015.html  
 
 
 
 
Bijlage: PP presentatie MOK  
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