Nieuwsbrief juni 2020

G-Standaard juni 2020 vrijgegeven
Vandaag, 19 mei 2020, is de G-Standaard voor juni 2020 vrijgegeven.
In deze G-Standaard treft u aan:
- 112.817 verpakkingen (ZI-nummers) waarvan 804 nieuw, 2.199 gewijzigd en 643 vervallen
- 96.076 handelsproducten (HPK) waarvan 615 nieuw, 3.568 gewijzigd en 473 vervallen
- 7.398 generieke geneesmiddelen (GPK) waarvan 31 nieuw, 4 gewijzigd en 15 vervallen
De meest recente G-Standaard kunt u op onze website downloaden (mits uw abonnement dit toestaat).

Nog 5 maanden……
Dan vervallen de klassieke interactiebestanden!
Hiervoor in de plaats zijn al enige jaren de MFB’s beschikbaar.

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

Jun 2020

BST031T
BST031T

De nieuwe productgroep TT (Tijdelijke Toestemming) wordt ingevoerd in de GStandaard. Veld firmastamnaam (FSNAAM) wordt leeg uitgeleverd.

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”.

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

Nieuwe productgroep TT - Tijdelijke Toestemming
In de G-Standaard van juni 2020 is er een nieuwe productgroep geïntroduceerd: de productgroep Tijdelijke
Toestemming (TT). In deze productgroep worden geneesmiddelen opgenomen die geen handelsvergunning
hebben en geïmporteerd worden uit andere lidstaten, waarbij de Inspectie een tijdelijke toestemming heeft
afgegeven om deze te importeren. Producten waarvoor deze toestemming geldt waren voorheen opgenomen in
productgroep EP en zijn per juni verhuisd naar de nieuwe productgroep.
Geneesmiddelen zonder handelsvergunning mogen normaliter uitsluitend op individuele toestemming van IGJ (op
artsenverklaring) geïmporteerd worden. Voor geneesmiddelen in de productgroep TT is tijdelijk geen individuele
toestemming noodzakelijk. De besluiten van de Inspectie tot tijdelijke toestemming voor import van
geneesmiddelen zonder handelsvergunning worden gepubliceerd in de Staatscourant.

COVID-19 PBM pakketten
In de G-Standaard van juni 2020 zijn twee ZI-nummers opgenomen voor pakketten met persoonlijke
beschermingsmiddelen bestemd voor mantelzorgers, vrijwilligers in de palliatieve zorg en PGB-gefinancierde
(in)formele zorgverleners. Apotheken kunnen deze bij de groothandel bestellen en verstrekken op recept van de
(huis)arts. Het gaat om de volgende artikelen:
- zinr 16923006 – COVID-19 PBM PAKKET KORTE TERMIJN
- zinr 16923081 – COVID-19 PBM PAKKET LANGE TERMIJN
Het korte termijn pakket is bestemd voor de verzorging van patiënten bij wie er sprake is van verdenking op
COVID-19 besmetting,
het lange termijn pakket is bestemd voor verzorging van patiënten die positief zijn getest op COVID-19
besmetting.

Veld firmastamnaam (bestand 31) wordt leeg
uitgeleverd
Vanaf juni 2020 wordt het veld firmastamnaam (veld BST031T.FSNAAM) leeg uitgeleverd. Dit veld werd niet meer
actief gevuld en onderhouden. De vulling was inconsistent. In overleg met gebruikers is daarom besloten dit veld
per juni 2020 leeg uit te leveren.
De nieuwsbrieven zijn ook online te raadplegen.
U kunt zich hier afmelden voor de nieuwsbrief G-Standaard.

