
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

We zijn verheugd u mee te delen dat het formularium voor longmedicatie Maastricht-Heuvelland is 

vastgesteld. Per 1 juli 2016 is het formularium in gebruik genomen. In 2015 is met samenwerkende 

partijen1 onder de vlag van “Blauwe Zorg”2 gestart met het ontwikkelen van een formularium voor 

patiënten met astma en COPD.  

 

Er zijn in Nederland veel verschillende medicijnen en inhalatoren beschikbaar voor mensen met de 

chronische longziektes astma en COPD. Alle betrokken partijen zien door de bomen het bos niet 

meer. Op dit moment zijn er meer dan honderdveertig opties waarmee patiënten met astma of COPD 

behandeld kunnen worden. Het ontwikkelen van een formularium helpt zorgverleners bij het maken 

van een goede keus.  

 

 

Doolhof van poeders en puffers 

Door het aantal opties ingrijpend te beperken wordt het voor zorgverleners overzichtelijker om een 

goede keus te maken. Door keuzes te maken zijn we ook in staat geweest om de prijzen omlaag te 

krijgen. Het opstellen van een longformularium met daarin geselecteerde voorkeursmedicatie op 

kwaliteit én prijs is nieuw in Nederland. Bijgevoegd treft u per groep de voorkeursgeneesmiddelen aan 

en een notitie waarin de geleerde lessen zijn vastgelegd. 

 

 

Patiënt op de eerste plaats 

Het formularium is voor behandelaars richtinggevend. Het geldt allereerst voor nieuwe, volwassen 

patiënten en voor patiënten bij wie de voorschrijver van mening is dat de bestaande medicatie 

gewijzigd dient te worden. Voor patiënten die bij Coöperatie VGZ verzekerd zijn valt de 

inhalatiemedicatie, die opgenomen is in het formularium, buiten het eigen risico. De voorschrijver is 

echter vrij om in individuele gevallen gemotiveerd een andere keuze te maken als dat in het belang 

van de patiënt wordt geacht.  

 

 

 

 

 

                                                
1 Zorggroep ZIO (Zorg in Ontwikkeling), Huis voor de Zorg, Maastricht Universitair Medisch Centrum 
(MUMC), Coöperatie Zorggroep Mosapharma UA en Coöperatie VGZ UA 
2 Blauwe zorg is een proeftuin in Zuid-Limburg benoemd door het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, met als doel de zorg efficiënter en dus goedkoper te maken, zodat zorg voor 
iedereen betaalbaar blijft. 



Implementatie en monitoring 

Het formularium is inmiddels in gebruik genomen. De zorgprofessionals in de regio hebben een 

implementatieplan opgesteld zodat het formularium zo goed mogelijk ingevoerd gaat worden. 

Belangrijk hierin is dat voorschrijvers makkelijk kunnen vinden welke medicatie de voorkeur heeft in 

een bepaalde fase van de ziekte. Een combinatie van FTO’s, opname van het formularium in het 

Keten Informatie Systeem en een toegankelijke vraagbaak voor voorschrijvers zijn belangrijke 

elementen in dit plan. Daarnaast is op voorschrijver niveau spiegelinformatie beschikbaar in hoeverre 

hij/zij zich houdt aan het afgesproken formularium.  

 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Stuurgroep Farmacie 

Blauwe Zorg 


