
Zorgverlener kiest inhalator

‘Multidiscplinaire samenwerking is basis longformularium.’
PW13 - 01-04-2022 | door Edwin Bos

Gijs van Ouwerkerk

Samen met een huisarts en een longarts is apotheker Monique aan de Stegge een van de initiatiefnemers
van een longformularium voor de regio Twente. “Zonder collectief mandaat hadden we dit als apothekers
niet voor elkaar gekregen.”

“Van alle COPD- en astmapatiënten in Twente krijgt inmiddels 80% bij een
nieuwe eerste uitgifte een inhalator voorgeschreven uit het longformularium”,
vertelt apotheker Monique aan de Stegge van Service Apotheek de Kolk in
Almelo.

De totstandkoming van dit formularium begon drie jaar geleden, toen een
huisarts zijn zorgen deelde met Aan de Stegge over de tientallen
verschillende droogpoederinhalatoren (DPI’s) die werden voorgeschreven.
“Samen met deze huisarts en een longarts hebben wij binnen een werkgroep
vervolgens een selectie gemaakt uit het aanbod inhalatoren”, aldus Aan de
Stegge. Daarbij hebben de zorgverleners rekening gehouden met het
preferentiebeleid voor DPI’s van Menzis, de dominante zorgverzekeraar in
Twente. “We hebben Menzis direct meegenomen in onze plannen, en de
zorgverzekeraar steunt het longformularium en heeft deels de implementatie
gefinancierd. Ook zal Menzis een inhalator pas opnemen in het
preferentiebeleid na overleg met ons.” Alle huisartsen verenigd in de
zorggroepen FEA en THOON, de longartsen en 65 apotheken in Twente –
verenigd in de Coöperatie Twentse Apothekers Organisatie UA (TAO-UA) –
onderschrijven het longformularium. Ook hebben inmiddels honderden
praktijkondersteuners en apothekersassistenten meerdere trainingen gevolgd
over de geselecteerde inhalatoren.

Indicatie op recept

Een longformularium kan alleen succesvol zijn als huisartsen, apothekers en longartsen zelf het initiatief nemen.
Daarnaast is de samenwerking tussen apothekers cruciaal, benadrukt Aan de Stegge. “We konden namens alle
apotheken afspraken maken omdat we het collectief mandaat hebben van TAO-UA. Dat bleek een groot voordeel.”

Ook investeren in relaties met huisartsen is belangrijk. Zo vertelde een huisarts onlangs tegen Aan de Stegge dat hij
het prima vond voortaan ‘COPD’ of ‘astma’ op het recept te vermelden, want ‘dat moet je weten voor de juiste
behandeling’. “Dat kan alleen dankzij onze goede samenwerking”, aldus Aan de Stegge.

Monique aan de Stegge: “Menzis neemt een inhalator pas op in het preferentiebeleid na overleg met ons.”
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