Nieuwsbrief G-Standaard mei 2019
G-Standaard mei 2019 vrijgegeven
Vandaag, 16 april 2019, is de G-Standaard voor mei 2019 vrijgegeven.
In deze G-Standaard treft u aan:
 113.139 actieve verpakkingen waarvan 430 nieuw en 4.388 gewijzigd. 309 verpakkingen zijn vervallen.
 96.774 actieve handelsproducten waarvan 320 nieuw en 75 gewijzigd. 256 handelsproducten zijn
vervallen.
 84.778 actieve GTIN’s waarvan 499 nieuw en 407 gewijzigd. 386 GTIN’s zijn vervallen.
We hebben met deze G-Standaard 977 geautomatiseerde controles gedraaid voordat we de G-Standaard hebben
vrijgegeven. Daarnaast voeren we ook nog 56 handmatige controles uit om data op juistheid, geldigheid en
consistentie te controleren. Al deze controles zorgen voor een betere kwaliteit en consistentere data.
De meest recente G-Standaard kunt u op onze website downloaden (mits uw abonnement dit toestaat).

Variaties in verpakkingshiërarchieën in bestand 7 nu
mogelijk
Z-Index heeft het G-Standaard Invoerloket voorzien van nieuwe mogelijkheden. Eén verbetering is dat
productverantwoordelijken vanaf nu meer variaties van verpakkingshiërarchieën kunnen opvoeren.
Na opvoer door de productverantwoordelijken zullen deze in de G-Standaard in bestand 7 automatisch worden
opgenomen.
De volgende twee variaties zijn toegevoegd:
 In één hiërarchie kunnen meerdere kleinste aflevereenheden worden opgenomen, bijvoorbeeld een
ampul van glas en ampul van plastic, elk met een eigen, unieke GTIN.
 Een kleinste aflevereenheid zoals een blister met een unieke GTIN op een strip van 10, kan nu worden
opgenomen in meerdere hiërarchieën van verschillende consumentenverpakkingen, bijvoorbeeld van 30,
60 en 90 stuks, allen met unieke ZI-nummers en unieke GTIN’s.
De compleetheid van de verpakkingshiërarchieën in de G-Standaard is uiteraard afhankelijk van de opvoer ervan door de
productverantwoordelijken via het vernieuwde G-Standaard Invoerloket.

Nieuwe toedieningsweg: intratympanaal
Er is een nieuwe toedieningsweg ‘intratympanaal’ opgenomen in thesaurus 7 van bestand 902.
De toedieningsweg ‘intratympanaal’ betekent dat het middel in het middenoor wordt toegediend. Deze
toedieningsweg is opgenomen vanwege een nieuwe doorgeleverde bereiding met dexamethason.

Wijzigingen in de G-Standaard
De besluiten in de laatste vergadering van de Werkgroep Techniek van 26-3-2019 hebben wederom geleid tot
aanpassing in de komende wijzigingen in de G-Standaard.
De details van alle wijzigingen vindt u op onze website. Z-Index raadt iedereen die een abonnement heeft op de
G-Standaard en deze ook iedere maand downloadt aan deze documenten met regelmaat te bekijken.

Totstandkoming technische wijzigingen.
Voor Z-Index is het van belang dat de G-Standaard aan blijft sluiten bij de huidige praktijkvoering rondom het
farmaceutisch proces. Om dit te bereiken wordt de G-Standaard in overleg met gebruikersraden, (sub)overheid
en op eigen initiatief met regelmaat technisch geïnnoveerd. Bestanden kunnen in de tijd worden aangepast,
vervangen of zelfs verwijderd. Alle technische veranderingen gaan geheel in overleg met de Werkgroep Techniek.
Deze plant de technische mutaties ook in.
Aankomende wijzigingen:
Datum

Bestand(en)

Wijziging

Jun 2019

BST902T

Samenvoegen CI aard 120 en 242 (deel3)
Uit thesaurus 40 (CI-Aard) gaat item met nummer 242 vervallen.

Sep 2019 BST005T

Bestand 5 (leveranciersassortimenten) vervalt.

Dec 2019 BST902T

Samenvoegen thesaurus 1 en 2. Beide thesauri zijn inhoudelijk dezelfde. Twee items
uit thesaurus 2 zijn in thesaurus 1 onder een ander nummer opgenomen. Concreet:
 In bestand 701 en 715 itemnr 213 wordt vervangen door 504 en itemnr 310
door 501.
 In bst701 wijzigt bij ca. 100 records de inhoud van veld XNMINE.
 In bst715 wijzigt bij ca. 80 records de inhoud van veld XNMOME
 GPK’s worden niet gewijzigd.

BST902T

Thesaurus 56 vervalt

BST910T

Bestand 910 vervalt, vervangende bestand 911 en 912 zijn sinds januari 2011
beschikbaar

Mrt 2020 BST902T

Thesaurus 1 vervalt

Nov
2020

De klassieke interactiebestanden gaan vervallen.
Per april 2017 worden alle interacties als MFB’s uitgeleverd, Vanaf november 2020 kunnen de
interacties geconditioneerd worden met MFB-bouwstenen zoals procesindicatoren,
patiëntkenmerken lab- en meetwaarden etc. Minder onnodige, doelgerichtere en kortere
medicatie controle meldingen kunnen hiermee worden gerealiseerd.
BST625T, BST626T en BST627T vervallen, in de tekstbestanden 921 en 922 zal tekstmodule 18
vervallen en in het thesaurus bestand 902 zal thesaurus 128 (Interactie folder) vervallen.

BST625T
BST626T
BST627T
BST902T
BST921T
BST922T

Korte introductie van de G-Standaard
Op de website van Z-Index is veel informatie te vinden over de totstandkoming en het gebruik van de
G-Standaard. Maar waar te beginnen?
Om een globaal beeld te krijgen van de G-Standaard en de positie ervan in de Nederlandse zorgmarkt is het
bekijken van de video over de G-Standaard van Z-Index (3 min 25) een goed vertrekpunt. In de video wordt
duidelijk dat de informatie in de
G-Standaard verdeeld is in drie categorieën met elk hun eigen introductievideo, te weten Wet & Regelgeving
(1 min 11), Medicatiebewaking, MFB’s (1 min 20) en Logistieke informatie (1 min 19). Door op de links te klikken
kunt u alle introductievideo’s bekijken.
Heeft u na het zien van de introductievideo’s en het bekijken van de website nog vragen, dan kunt u contact
opnemen met de afdeling Voorlichting & Databeheer via 070 – 37 37 400 of info@z-index.nl.

Nieuwe add-on geneesmiddelen krijgen indicatie
99999999
Vanaf mei 2019 krijgen alle geneesmiddelen die door de NZa nieuw zijn aangewezen als add-on (of
stollingsfactor), direct de eerste maand de dummy indicatiecodes 99999995, 99999998 en 99999999.
Vanaf de tweede maand dat een geneesmiddel de add-on status heeft, wordt deze door het CIBG voorzien van
echte indicatieteksten. Tot nu toe kreeg een add-on geneesmiddel de eerste maand alleen de dummycodes
99999995 en 99999998. Pas in de tweede maand werd, tegelijk met de echte indicatieteksten ook de
dummycode 99999999 toegevoegd. Vanaf mei 2019 wordt ook dummycode 99999999 de eerste maand
toegevoegd.
In bestand 131 zijn alle geneesmiddelen te vinden die door de NZa zijn aangewezen als add-on of stollingsfactor.
In bestand 132 zijn de indicatie id’s te vinden die door het CIBG hieraan gekoppeld zijn, alsmede de gekoppelde
dummyindicatie id's. De verkorte teksten van de indicaties zijn te vinden in bestand 133. De volledige teksten zijn
te vinden in bestanden 921/922. De implementatie richtlijn vindt u hier.

G-Update
In de G-Update vindt u een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de G-Standaard.
De G-Update is de maandelijkse nieuwsbrief van het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP over de
belangrijkste wijzigingen in de farmaceutische of medicatiebegeleidingsgegevens van de G-Standaard.
De nieuwe G-Update wordt aan het eind van de maand gepubliceerd.
Een overzicht van alle G-Updates vindt u hier.
U kunt zich hier afmelden voor de nieuwsbrief G-Standaard.

