Word nu SFK deelnemer

Uw FTO in 10 minuten
klaar met SFK!
Word lid en profiteer van:
- Voorberekening
kwaliteitsindicatoren
- Dagverwerking van uw gegevens

Stichting Farmaceutische Kengetallen

Deelnemen

Al 95 procent van de apotheken is deelnemer van
de Stichting Farmaceutische Kengetallen. Sluit u nu
ook aan. Het is makkelijk, gratis en bespaart u veel
tijd: bijvoorbeeld bij het aanleveren van indicatoren
voor de landelijke uitvraag.

Wie kan deelnemer worden?
•
•
•

openbare apotheken
poliklinische apotheken
apotheekhoudende huisartsen

Waarom deelnemer worden?
•
•
•
•
•
•

bereid uw FTO binnen enkele minuten voor
vraag kwaliteitsindicatoren op met één druk op
de knop
monitor het voorschrijfgedrag van uw huisartsen
spiegel uw uitkomsten aan landelijke
benchmarkgegevens
deel AIS- of ketenoverstijgende gegevens met
collega’s
monitor apotheektrouw

Hoe deelnemer worden?
1. Meld u aan via www.sfk.nl/deelnemer.
2. Na aanmelding ontvangt u persoonlijke
inlogcodes.
3. Uw softwarehuis kan u helpen bij het aanmaken
van de SFK-bestanden in uw apotheeksysteem.
4. Het aanleveren van de bestanden gaat vervolgens
automatisch.

Wat kost deelname?
Deelname aan de SFK is gratis. Sommige rapporten
en diensten zijn kosteloos, voor andere rapporten en
diensten wordt een betaald abonnement gevraagd.
Kijk voor een abonnementenoverzicht op
www.sfk.nl/prijsoverzicht.

Een greep uit ons aanbod		

Combi-abonnement

Uitgifte gemist

Voor één vast bedrag krijgt u met het Combi-abonnement
toegang tot SFK Select en alle rapporten die betrekking
hebben op farmaceutische patiëntenzorg, het FTO met de
huisartsen, of die indicatoren op deze terreinen bevatten.

Met Uitgifte gemist spoort u dagelijks patiënten op
die niet voor hun tweede en derde uitgifte zijn geweest.

VZVZ-patiëntenaantallen voor aansluiting op het LSP*

SFK Select

Rapport met uw jaarlijkse patiëntenaantallen, voor uitvoering
van de vergoedingsregels voor aansluiting op het LSP.

Met SFK Select maakt u zelfstandig rapporten op basis
van de gegevens van uw apotheek. Ook vindt u voor
gedefinieerde rapporten, bijvoorbeeld voor een recall.

Polyfarmacie

KISS Basisset*

Rapport om uw polyfarmaciepatiënten op actuele
aandachtspunten te screenen en te selecteren voor
een medicatiebeoordeling.

Rapport met voorberekende kwaliteitsindicatoren voor
de jaarlijkse landelijke uitvraag, rekening houdend met
verstrekkingen uit andere apotheken.

Brutowinstrekenmodel*

KISS matrix
Met KISS matrix benchmarkt en monitort u maandelijks
uw uitkomsten op de landelijke kwaliteitsindicatoren én
andere indicatoren die een beeld geven van de kwaliteit
van de farmacotherapie.

Actueel inzicht in de samenstelling en ontwikkeling
van uw gerealiseerde brutowinst.
Wilt u inzicht krijgen in het gehele SFK aanbod, neem contact
op met onze helpdesk en vraag de SFK Demo inlogcodes op.
* Deze rapporten vallen binnen het (gratis) Basis-abonnement
die u krijgt als SFK deelnemer.

Uw collega over SFK-deelname:

“Ik gebruik SFK Select
in de dagelijkse praktijk,
zowel voor zorg als
financiële data.”
Dhr. Postema, Polikliniekapotheek
Tergooi ZHS, Hilversum

Veelgestelde vragen		

Hoe word ik deelnemer?
Meld u aan via www.sfk.nl/deelnemer.

6 uren en zijn opgenomen in het Stimulerings
programma Competentieontwikkeling (StiPCO).
Ook kunt u ons natuurlijk altijd bellen voor hulpvragen.

Kan ik gegevens delen met mijn cluster
of maatschap?
Ja, het merendeel van onze producten kunt u ook
voor uw samenwerkingsverband bekijken. Ook als
u een ander AIS heeft dan uw collega-apothekers.
Hiervoor kunt u bij ons een groep (voor apotheken met
een verschillend AIS) of cluster (hetzelfde AIS) vormen.

Wat kan ik met SFK Select?
De rapporten in SFK Select kunt u gebruiken om
vliegensvlug uw FTO voor te bereiden of bijvoorbeeld
uw VZVZ-patiëntenaantallen te vinden.

Cursus SFK Select (StiPCO geaccrediteerd)
Om nog efficiënter uw apotheekdata te gebruiken,
biedt de SFK de cursus SFK Select aan. Cursussen
vinden plaats in Utrecht, zijn geaccrediteerd met

Uw collega over SFK-deelname:

“De cursus SFK Select
biedt voor ons als
Enschedese ‘datagroep’
veel meerwaarde om
FTO’s voor te bereiden.”

Mevr. v/d Elling, Apotheek Twekkelerveld,
Enschede

Contact		

Kunnen jullie me helpen als ik er niet uitkom?
Het SFK-team is op alle werkdagen tussen
9 en 17 uur bereikbaar om al uw vragen te
beantwoorden
Telefoon
Telefax
E-mail

070 373 7444
070 373 7445
helpdesk@sfk.nl

SFK
Alexanderstraat 11
Postbus 30460
2500 GL Den Haag
www.sfk.nl

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)
verzamelt en analyseert gegevens over het genees
middelengebruik in Nederland. De SFK beschikt
over de meest omvangrijke, meest gedetailleerde
gegevensverzameling op dit gebied in Nederland.
De gegevensverzameling komt tot stand met behulp
van meer dan 95% van de openbare apotheken in
Nederland en omvat de gebruikscijfers van meer
dan 15 miljoen personen.

Uw collega over SFK-deelname:

“Ik kan nu meer cijfers
laten zien bij FTO’s
zonder hele dagen
voorbereiding!”

Mevr. v/d Ende-Goudriaan, Tanthof
Apotheek Delft

Helpdesk SFK
070 3737 444
helpdesk@sfk.nl
www.sfk.nl

