Nieuwsbrief WGP maximumprijsverlagingen

Gevolgen opschorting WGP maximumprijsverlagingen
Op donderdag 26 maart heeft de Minister van Medische Zorg en Sport besloten de voorgenomen aanscherping
van de WGP maximumprijzen voor geneesmiddelen per 1 april op te schorten. De verhogingen van WGP
maximumprijzen of WGP maximumprijzen die zijn vervallen per 1 april blijven wel van kracht.
In de G-Standaard van april 2020 zijn de oorspronkelijke beoogde WGP maximumprijzen gepubliceerd.
Productverantwoordelijken hebben met het oog op deze aangekondigde WGP prijzen de inkoopprijs bij veel
geneesmiddelen verlaagd en zorgverzekeraars hebben hun contractprijzen verlaagd. Verlagingen als gevolg van de
oorspronkelijk beoogde WGP aanscherping worden, in verband met het besluit van de Minister ongedaan gemaakt.
Z-Index heeft contact gehad met softwarehuizen en zorgverzekeraars over de uitvoering. De prijzen van de
betrokken geneesmiddelen (die voor het eerst een WGP maximumprijs zouden krijgen of waarvan de WGP
maximumprijs verlaagd zouden worden) zullen in de verschillende systemen terug gezet worden naar het niveau van
maart 2020. Voor ZI-nummers die in april 2020 voor het eerst in de G-Standaard zijn opgenomen, zijn geen gegevens
over maart 2020 beschikbaar en zullen de prijzen uit de gepubliceerde G-Standaard van april 2020 in stand blijven.
Apothekers, apotheekhoudende huisartsen en ziekenhuizen zullen door hun softwareleveranciers op de hoogte
worden gebracht van de manier waarop en wanneer de wijzigingen in hun systeem verwerkt worden.
Productverantwoordelijken dienen zelf de prijzen van hun geneesmiddelen voor de maand mei 2020 aan te passen
en dit vóór woensdag 8 april 17:00 uur via het G-Standaard Invoerloket in te dienen. Indien géén prijswijzigingen
worden ingediend, zullen de prijzen gelden die oorspronkelijk zijn doorgegeven voor de G-Standaard van april. Een
productverantwoordelijke die zijn inkoopprijs wil terugzetten naar het niveau van maart 2020 zal dit dus door middel
van een prijsmutatie moeten indienen via het G-Standaard Invoerloket.
Z-Index zal de correcte WGP prijzen vanuit het ministerie van VWS aangeleverd krijgen voor de G-Standaard van mei
2020. Z-Index verwacht deze gegevens op maandag 7 april ontvangen en verwerkt te hebben. Indien een
productverantwoordelijke een prijswijziging handmatig doorvoert voordat de gegevens van VWS verwerkt zijn, zal er
mogelijk ten onrechte een melding komen met betrekking tot de overtreding van een WGP maximumprijs. Daarna
(waarschijnlijk vanaf 7 april) zullen productverantwoordelijken geen onjuiste waarschuwingen meer ontvangen bij
het indienen van prijsmutaties. Doet u de wijziging via de upload-functie dan krijgt u in beide gevallen geen
waarschuwing.
Indien een productverantwoordelijke vóór woensdag 8 april 17:00 uur geen prijsmutaties bij Z-Index indient via het
G-Standaard Invoerloket, zullen voor mei 2020 de prijzen van kracht zijn zoals oorspronkelijk uitgeleverd in de GStandaard van april.
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