Nieuwsbrief G-Standaard september 2019
G-Standaard september 2019 vrijgegeven
Vandaag, 20 augustus 2019, is de G-Standaard voor september 2019 vrijgegeven.
In deze G-Standaard treft u aan:
- 114.514 verpakkingen (ZInrs) waarvan 1.042 nieuw, 1.882 gewijzigd en 163 vervallen
- 97.958 handelsproducten (HPK) waarvan 794 nieuw, 162 gewijzigd en 110 vervallen
- 8.842 generieke geneesmiddelen (GPK) waarvan 37 nieuw, 0 gewijzigd en 27 vervallen
De meest recente G-Standaard kunt u op onze website downloaden (mits uw abonnement dit toestaat).

Alternatieven bij tekorten
In de G-Standaard worden geïmporteerde geneesmiddelen opgenomen die met toestemming van de Inspectie
voor de Gezondheidszorg (IGJ) zonder artsenverklaring mogen worden afgeleverd in verband met een tekort.
Het gaat hierbij om artikelen waarvoor IGJ een tijdelijke toestemming tot import heeft verleend. Een overzicht
van middelen waarvoor een dergelijke tijdelijke toestemming geldt is te vinden op de website van de KNMP.
Alternatieven voor deze middelen kunnen worden opgenomen in de G-Standaard in de productgroep EP
(geneesmiddelen zonder handelsvergunning).

Flyer G-Standaard
Z-Index heeft een flyer opgesteld over de G-Standaard.
In deze flyer ziet u in één oogopslag hoe en welke informatie in de G-Standaard terecht komt, welke rol Z-Index
en andere partijen daarbij spelen en hoe de informatie gebruikt wordt. De G-Standaard flyer vindt u hier.

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 een abonnement heeft op de
G-Standaard en deze ook iedere maand downloadt aan deze documenten met regelmaat te bekijken.
Aankomende wijzigingen:
Datum

Bestand(en)

Dec 2019 BST902T

Wijziging
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
BST361T

Thesaurus 1 vervalt
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

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.
Een overzicht van alle G-Updates vindt u hier.
U kunt zich hier afmelden voor de nieuwsbrief G-Standaard.

