Nieuwsbrief april 2020
Geen impact coronavirus op productie G-Standaard
In verband met het coronavirus hebben ook de medewerkers van Z-Index instructies gekregen met betrekking tot
onder meer reizen met het OV, interne en externe vergaderingen en aanwezigheid op kantoor. Vooralsnog
hebben deze maatregelen geen gevolgen (gehad) voor de totstandkoming van de G-Standaard. De afdeling
Voorlichting & DataBeheer is dus ook gewoon bereikbaar op 070-3737437 of via info@z-index.nl.

G-Standaard april 2020 vrijgegeven
Vandaag, 17-03-2020, is de G-Standaard voor april 2020 vrijgegeven.
In deze G-Standaard treft u aan:
- 112.666 verpakkingen (ZI-nummers) waarvan 769 nieuw, 12.750 gewijzigd en 802 vervallen
- 96.014 handelsproducten (HPK) waarvan 580 nieuw, 395 gewijzigd en 672 vervallen
- 7.356 generieke geneesmiddelen (GPK) waarvan 25 nieuw, 0 gewijzigd en 16 vervallen
De meest recente G-Standaard kunt u op onze website downloaden (mits uw abonnement dit toestaat).

Introductie nieuw bestand 14 per april 2020
De G-Standaard van april 2020 bevat een nieuw bestand: bestand 14. Dit bestand bevat informatie over de
aanspraakstatus, voorwaarden voor vergoeding en de hulpmiddelzorgcode. Het gaat om velden die voorheen
werden uitgeleverd op HPK-niveau (in bestand 31) maar die vanaf nu op ZI-niveau worden uitgeleverd. Bestand
14 is een “verlengstuk” van bestand 4: elk artikel in bestand 4 heeft exact één record in bestand 14. De velden uit
bestand 31 zullen nog gedurende één jaar gevuld worden uitgeleverd, zodat partijen voldoende tijd hebben om
hun software aan te passen. Let op! De aanspraakstatus in bestand 14 is vanaf april 2020 leidend.
Vanaf maart 2020 is het mogelijk dat verschillende ZI-nummers met dezelfde HPK een verschillende
aanspraakstatus hebben: het kan zijn dat één verpakking wel vergoed wordt, maar een andere verpakking van
hetzelfde product niet.

GVS-clustercode INTRAMURAAL vervalt
Vanaf april 2020 wordt de GVS-clustercode INTRAMURAAL (veld GVSKOD in bestand 4) niet meer uitgeleverd.
Deze clustercode had geen enkele betekenis: geneesmiddelen met deze clustercode werden niet vergoed bij
extramurale ter handstelling, maar dat gold ook voor geneesmiddelen waarbij de GVS-clustercode niet gevuld
(leeg) was. Vanaf april 2020 wordt de code dan ook niet meer uitgeleverd.

Nieuw veld G-Standaard flex: mutatie aanspraakstatus
In de G-Standaard flex is sinds kort een nieuw veld beschikbaar: mutatie aanspraakstatus. Dit veld geeft aan of de
aanspraakstatus van een artikel is gewijzigd, bijvoorbeeld wanneer een geneesmiddel voor het eerst is
opgenomen in het GVS of wanneer het positief is beoordeeld door ZN. Dit veld is beschikbaar in de module
mutaties.

Aanpassing bestand 001
Nieuwe velden: MDRUSE en MDRDAT
Zoals afgesproken met de werkgroep techniek en aangekondigd is onze nieuwsbrief, bevat bestand 001 van de GStandaard deze maand nieuwe velden en is de sleutel veranderd.
Er is een nieuw veld opgenomen waarin wordt aangegeven wat het gebruik van het veld is. Dit veld is gevuld met:
A: Dit veld wordt actief onderhouden in de G-Standaard.
U: Dit veld wordt niet meer actief onderhouden (uitlopend), maar de reeds gevulde waarde blijft in tact. Bij
nieuwe records wordt er door Z-Index niet meer op de vulling gelet. Gebruik van dit veld wordt afgeraden.
V: Dit veld is inmiddels vervallen in de G-Standaard en niet meer van toepassing. Gebruik van dit veld is
onwenselijk.
Aangezien we dit veld kenmerk per 1 april geïntroduceerd hebben staat het nu bij de meeste velden nog op A
omdat wij nog geen gelegenheid hebben gehad de hele G-Standaard door te lopen. Wij besteden nog de
komende twee maanden aan het goed invullen van dit veld en per 1 juni hebben we dit op orde.
Tevens hebben een datum van het gebruik opgenomen. Deze datum geeft aan vanaf wanneer het gebruik geld.
Omdat we dit veld samen met het gebruik hebben geïntroduceerd staat het nu integraal op 1 april 2020.
Sleutel
De sleutel van bestand 001 bestaat nu uit de bestandsnaam en de veldnaam. Het volgnummer hebben we laten
vallen. Dit betekent dat een veld maar één keer in een bestand kan voorkomen.

Nog 7 maanden……
Dan vervallen de klassieke interactiebestanden!
Hiervoor in de plaats zijn al enige jaren de MFB’s beschikbaar.

GPK/PRK & Farmacogenetica-Update
De belangrijkste wijzigingen in de GPK/PRK-gegevens en de farmacogenetische gegevens, die door het
Geneesmiddel Informatie Centrum in de G-Standaard zijn verwerkt vind u hier:
-

GPK/PRK-Update
Farmacogenetica-Update

Lijst op maat wijziging aanspraakstatus VB/CO
Productverantwoordelijken met artikelen in productgroepen VB en CO kunnen een abonnement nemen op een
nieuwe lijst op maat: wijziging aanspraakstatus VB/CO. Hiermee ontvangt de productverantwoordelijke
maandelijks een lijst met eigen artikelen in productgroep VB en CO die nieuw zijn of waarvan de aanspraakstatus
is gewijzigd.

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)

Wijziging

Apr 2020

BST014T
BST031T

Nieuw bestand 14: RZV aanspraken op artikelniveau
Alle RZV-aanspraken zoals opgenomen op HPK-niveau in bestand 31 worden ook
opgenomen op
artikelniveau. Na een jaar worden de gegevens op hpk-niveau (BST031T) “geleegd”

BST001T

Uitbreiding Bestand 1
Bestand 1 wordt in de G-Standaard uitgebreid met de velden MDRUSE en MDRDAT.
Het veld MDRDAT krijgt als omschrijving “wijzigingsdatum gebruik”
De sleutel van bestand 001 bestaat uit MDBST en MDRNAM

Jun 2020

BST031T

De nieuwe productgroep TT (Tijdelijke Tekorten) wordt ingevoerd in de G-Standaard

Nov
2020

BST625T
BST626T
BST627T
BST601T
BST921T
BST922T

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 bestanden 601, 921 en 922 zal
tekstmodule 18 vervallen.

Apr 2021

BST031T

RZV aanspraken op HPK-niveau worden “geleegd”
Alle RZV-aanspraken zoals opgenomen op HPK-niveau in bestand 31 zijn reeds één
jaar
opgenomen op artikelniveau. (BST014T). Volgens afspraak met de werkgroep techniek
worden na
een jaar hierdoor de gegevens op hpk-niveau (BST031T) “geleegd”.

De nieuwsbrieven zijn ook online te raadplegen.
U kunt zich hier afmelden voor de nieuwsbrief G-Standaard.

