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Hét instituut gespecialiseerd in het verspreiden van
informatie en effectieve oplossingen voor een goed, veilig,
betaalbaar en doelmatig medicijngebruik.

Belangrijke onderwerpen uit 2016
Link voor meer informatie = ◄

01 Medicatieveiligheid

3 kennislunches
2 nursing workshops

Succesvolle opleiding medicatiebeoordeling en update ◄
Nieuwe scholing samenwerking apotheker en
zorginstelling

4 aanbestedingen samen
met Intrakoop

Nieuwe masterclass instellingsfarmacie voor
Medicatie+Zorg
Training optimale medicatiezorg voor apothekers ◄

31 thermometers uitgevoerd
6 organisaties hebben het
medicatieproces
geoptimaliseerd

Populaire vraag & antwoord rubriek ◄

02 Monitor Voorschrijven
& Indicatoren

3526 huisartsen hebben
cijfers opgevraagd
&
530 huisartsengroepen
hebben hun scores
gedeeld

Monitor Voorschrijven Huisartsen ◄
2 projecten samen met NIVEL,
waaronder een onderzoek naar
doelmatigheid van voorschrijven van
antibiotica ◄

31.012 hits

03 MedicijnBalans

Het eindrapport Acadamic detailing
in opdracht van het Zilveren Kruis ◄

◄

Nieuwe groep PCSK9-remmers: webteksten,
themajournaal en factchecks ◄
4 medicijnjournaals, 2 themajournaals & 4 factchecks ◄
Q&A over nieuwe bloedglucoseverlagende middelen
en nieuwe middelen bij astma/COPD ◄

104.776 unieke bezoekers op
www.medicijnbalans.nl in 2016.

E-learning medicamenteuze behandeling van astma en
COPD voor apothekers & praktijkondersteuners ◄
Artikel Volkskrant naar de kosten van nieuwe
diabetesmedicatie ◄

Dit is een stijging van bijna 60 %
t.o.v. 2015

Overige thema's

Dure geneesmiddelen ◄

Stimuleren biosimilars

Antibioticaresistentie ◄

HINT

Nieuwe onderwerpen in 2016: ◄

Nieuwe e-learnings: ◄

1. Generieke substitutie
2. Medicatieveiligheid bij kwetsbare ouderen
3. Fluor vaginalis (casuïstiek)
4. Vervalste geneesmiddelen
5. Kinderen met koortsYou can add another
point here without
6. Rectaal bloedverlies (casuïstiek)

cluttering your design

Herziene onderwerpen in 2016:
1. Pijnbestrijding in de palliatieve fase
2. Herhaalreceptuur
3. Medicijnrol
4. Bijwerkingen
5. Voorlichting
6. Stoppen met benzodiazepinen

1. Basiskennis medicijngebruik GGZ
2. Medicijngroepen GGZ 1 - Algemeen
3. Opfrismodule medicijngebruik
gehandicaptenzorg
Here's
how you can behandeling bij astma
4. Medicamenteuze
balanceenyour
layout
if you
COPD
(huisartsen)
have
5
points
5. Medicamenteuze behandeling bij astma
en COPD (apothekers)
Populairste e-learning in 2016:
1. Basiskennis medicijngebruik
gehandicaptenzorg

11.231 unieke downloads van FTOmaterialen

Er staan al 60.000 mensen als cursist
ingeschreven bij het IVM

Dit is een stijging van 6,2% t.o.v.
2015

De website
Toolkit voor zorgverleners,
www.rijveiligmetmedicijnen.nl
update folder & FTO◄
module verkeer ◄

957.888 unieke
websitebezoekers
36 scholingen gegeven

Andere activiteiten
HINT

Bijna 4.000 individuele
meldingen in 2016, totaal
van 27.000 meldingen

Website waar medicijngebruikers hun positieve en
negatieve ervaringen met medicijnen (anoniem)
kunnen delen en ervaringen van anderen kunnen
inzien ◄

Het panel is in 2016
gegroeid tot
1.860
leden,
You
can
addteanother
ambitie is om
het
verder
point
here
laten groeien in 2017 without

Patiëntenpanel: deelnemers wordt gevraagd hun
meningHere's
te geven
over
medicatie-gerelateerde
how
you
can
onderwerpen.
Onderwerp
2016: uw mening over
balance your
layout ifinyou
dure geneesmiddelen
◄
have 5 points
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Samenwerking met 113 zelfmoordpreventie: met een
e-learning en de FTO-module Medicatie en suïcide ◄
In opdracht van CBD stelde IVM in een expertmeeting
een top-10 samen met meest risicovolle
zelfzorgmiddelen
105.164 unieke bezoekers op
www.medicijngebruik.nl

Vaste herexamenrubriek en column Pharmaceutisch
Weekblad ◄

Dit is een stijging van bijna 8% t.o.v.
2015

Naamsverandering MFM: PiL – Praktijkgerichte
nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn ◄
Samenwerking met CBG, Lareb, Zorginstituut
Nederland en Gebu geformaliseerd als 'G5' ◄

Maatschappelijk, Onafhankelijk, Praktijkgericht,
Klantgericht & Deskundig

Omzet: 2.455.565

HINT

Facebook ◄

Twitter ◄

INSTITUUT VOOR VERANTWOORD MEDICIJNGEBRUIK
www.medicijngebruik.nl ◄
www.medicijnbalans.nl ◄

Linkedin ◄

