Nieuwsbrief januari 2020

G-Standaard januari 2020 vrijgegeven
Vandaag, 17-12-2019, is de G-Standaard voor januari 2020 vrijgegeven.
In deze G-Standaard treft u aan:
- 115.249 verpakkingen (ZI-nummers) waarvan 800 nieuw, 15.417 gewijzigd en 3.648 vervallen
- 98.412 handelsproducten (HPK) waarvan 593 nieuw, 263 gewijzigd en 3.189 vervallen
- 7.327 generieke geneesmiddelen (GPK) waarvan 30 nieuw, 21 gewijzigd en 21 vervallen
De meest recente G-Standaard kunt u op onze website downloaden (mits uw abonnement dit toestaat).

Nog 10 maanden……
Dan vervallen de klassieke interactiebestanden!
Hiervoor in de plaats zijn al enige jaren de MFB’s beschikbaar.

ATC-wijzigingen
In deze G-Standaard zijn de ATC’s aangepast naar de WHOCC gepubliceerde wijzigingen.
Zie knmp.nl voor meer informatie.

Bijzonder Kenmerk LIM: antistolling ontkoppeld
Per 1 januari 2020 zijn bij het Bijzonder Kenmerk LIM (Lareb Intensive Monitoring program) de geneesmiddelen
apixaban, dabigatran en edoxaban ontkoppeld. Dit op verzoek van Lareb, die per 31-12-2019 het onderzoek naar
deze middelen stopt.

Productieschema 2020
Het is 2020! Een nieuw jaar betekent een nieuw productieschema. Deze vindt u hier.
Lees per maand de data en tijden af:




wanneer u informatie kunt aanleveren voor de nieuwe versie van de G-Standaard;
welke periode Z-Index geen mutaties verwerkt vanwege de voorbereiding voor de nieuwe productie;
wanneer de nieuwe versie van de G-Standaard beschikbaar is.

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

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

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

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

