Jaarplan FTO groep
Inleiding
Onder farmacotherapeutisch overleg wordt verstaan het regelmatig bijeenkomen van een
groep C1-artsen met een apotheker. Het doel van de bijeenkomsten is het beleid met
betrekking tot het voorschrijven van geneesmiddelen, de voorzieningen voor de
geneesmiddelen en het beheer van de geneesmiddelen regelmatig te evalueren en zo
nodig bij te stellen. Dit overleg kan zowel in regionaal verband als in kleiner verband
plaatsvinden. De groep bestaat uit minstens 1 apotheker en meerdere C1-artsen.
De FTO groepen dienen per jaar achteraf te verzoeken hun activiteiten definitief te
beoordelen op basis van de verslagen van de bijeenkomsten en de presentielijsten van
de deelnemers.

Criteria
Om voor accreditatie in aanmerking te komen moet aan de volgende voorwaarden
worden voldaan:
1. De onderwerpen behoren tot het takenpakket van de C1-arts, zoals beschreven in de
meest recente taakomschrijving/competentieprofiel van de beroepsgroep;
2. Er wordt, indien mogelijk, gewerkt met richtlijnen en protocollen met een breed
draagvlak in het betrokken C1-artsen domein;
3. Vaste groep met een gemeenschappelijk doel;
4. Van minimaal drie leden van de eigen beroepsgroep van C1-artsen (per jaar);
5. Tussentijdse wisseling leden is mogelijk;
6. Minimaal 6 bijeenkomsten per jaar, gedurende min. 1 uur;
7. De groep heeft een jaarplan/programma en dient dit jaarlijks tevoren in bij de
bevoegde accreditatie-instantie;
8. De implementatie van de diverse programma’s is een vast onderdeel van de sessies.

(Meer informatie: Regelgeving College voor Accreditatie Cluster 1 2015)

Invullen: algemene gegevens FTO groep
Naam FTO groep:
Naam contactpersoon
Datum:
Aantal bijeenkomsten:
Vaste duur van de
bijeenkomsten:
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Invullen: Jaarprogramma1
Inleiding

Welke onderwerpen worden behandeld ?

Hoe luiden de leerdoelen uitgewerkt naar onderwerp?

Welke methodieken worden toegepast?

Waarop is de inhoud van het programma gebaseerd?

Worden er richtlijnen/protocollen gebruikt? Zo ja welke?

Welke andere bronnen worden gebruikt?

Hoe worden de leervorderingen van de deelnemers getoetst?

Welke mogelijkheden voor follow-up biedt het programma?

Op welke wijze wordt aandacht besteed aan implementatie van het jaarplan of
onderdelen daarvan?

Worden de activiteiten gesponsord? Zo ja door wie en voor welk bedrag?

Specialisten ouderengeneeskunde/sociaal geriaters dienen dit 6 weken voorafgaand aan
het kalenderjaar in te dienen.
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