Nieuwsbrief november 2019

G-Standaard november 2019 vrijgegeven
Vandaag, 15-10-2019, is de G-Standaard voor november 2019 vrijgegeven.
In deze G-Standaard treft u aan:
- 114.902 verpakkingen (ZI-nummers) waarvan 407 nieuw, 3.438 gewijzigd en 474 vervallen
- 98.406 handelsproducten (HPK) waarvan 296 nieuw, 110 gewijzigd en 400 vervallen
- 7.300 generieke geneesmiddelen (GPK) waarvan 17 nieuw, 1 gewijzigd en 17 vervallen
De meest recente G-Standaard kunt u op onze website downloaden (mits uw abonnement dit toestaat).

Nederlandse Labcodeset nu ook in MFB’s!
De koppeling tussen MFB’s en labgegevens is uitgebreid met een verwijzing naar de Nederlandse Labcodeset.
Zie voor meer informatie onze nieuwspagina.

Nieuwe implementatierichtlijnen voor
medicatiebewaking



Richtlijn 1: beschrijft hoe de totale dagdosis berekend kan worden. De totale dagdosis speelt een rol in
sommige MFB’s en voor de berekening daarvan is nu een goede beschrijving gemaakt.
Richtlijn 2: betreft een eerste concept dat beschrijft hoe patiëntgegevens die in de medicatiebewaking (MFB’s,
doseringsbewaking) een rol spelen, relateren aan patiëntgegevens zoals deze in zorg informatie bouwstenen
vastgelegd kunnen worden. Het betreft een versie die nog open staat voor verdere discussie, maar wel een
eerste handvat wil bieden.

Conversietabel voor gebruikseenheden (bestand 361)
Per maart 2020 gaan er diverse gebruikseenheden uit de NHG-tabel Gebruikseenheden vervallen. In veel
gevallen is er voor de eenheid die gaat vervallen een synoniem of alternatief beschikbaar.
Zie voor meer informatie onze website.

G-Update krijgt vervangers
Het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP introduceert nu:
-

GPK/PRK-Update
Farmacogenetica-Update

Deze updates bevatten de belangrijkste wijzigingen in GPK/PRK-gegevens en de farmacogenetische gegevens, die
door het Geneesmiddel Informatie Centrum in de G-Standaard zijn verwerkt. Dit als verkorte versie van de
G-Update, die per oktober 2019 niet meer wordt gepubliceerd.

Taxebrief
Wat?
De Taxebrief is een brief met daarin correcties en aanvullingen op een reeds gepubliceerde G-Standaard.
Wie is opdrachtgever?
Op verzoek van een leverancier of een overheidsinstelling. Daarnaast kan Z-Index de brief sturen om wijzigingen
toe te lichten.
Wanneer?
Bij een wijzing in een vergoeding (verzoek VWS), verlaging tot de WGP-prijs (verzoek fabrikant) of bij een
rechterlijke uitspraak (verzoek fabrikant). Het heeft uitsluiting betrekking op het prijstechnische gedeelte van de
G-Standaard!
Wat moet ik ermee doen?
Corrigeer de genoemde velden in uw softwaresysteem. Dit doet u zelf of uw softwarehuis doet dat voor u.
Wie ontvangt de brief?
Iedereen die gegevens uit de G-Standaard ontvangt. Dit kan rechtstreeks zijn of via een derde partij. Denk aan
apotheken, ziekenhuizen, artsen en zorgverzekeraars. Maar ook bedrijven die bijvoorbeeld toegang hebben tot
de G-Standaard Flex of download.
Waarom krijg ik dezelfde brief soms dubbel?
De Taxebrief wordt verzonden op basis van het abonnement die u heeft. Soms hebben bedrijven meerdere
abonnementen waarmee ze toegang verkrijgen tot de gegevens uit de G-Standaard. Meer van zulke
abonnementen betekent dan automatisch meer brieven.

Komende wijzigingen in de G-Standaard
Onderstaand vindt u een overzicht van de komende wijzigingen in de G-Standaard. Deze wijzigingen zijn
besproken in de werkgroep techniek.
De details van alle wijzigingen vindt u op onze website. Z-Index raadt iedereen die de G-Standaard afneemt en
deze ook elke maand downloadt aan deze documenten met regelmaat te bekijken en zo op de hoogte te blijven
van alle wijzigingen.
Aankomende wijzigingen:
Datum

Bestand(en)

Dec 2019 BST902T

Wijziging
Samenvoegen thesaurus 1 en 2.
In de werkgroep techniek is een oplossing gekozen om geleidelijk te kunnen overgaan
naar het integraal gebruik van alleen nog thesaurus 2. Meer daarover in het document
Wijzigingen in de G-Standaard (vanaf januari 2019)

BST902T

Thesaurus 56 vervalt

BST910T

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

Mrt 2020 BST361T

Invoering NHG-tabel gebruikseenheden nieuwe versie

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

U kunt zich hier afmelden voor de nieuwsbrief G-Standaard.

