Nieuwsbrief maart 2020

G-Standaard maart 2020 vrijgegeven
Vandaag, 18-02-2020, is de G-Standaard voor maart 2020 vrijgegeven.
In deze G-Standaard treft u aan:
- 112.752 verpakkingen (ZI-nummers) waarvan 661 nieuw, 3.334 gewijzigd en 855 vervallen
- 96.148 handelsproducten (HPK) waarvan 504 nieuw, 1.286 gewijzigd en 714 vervallen
- 7.355 generieke geneesmiddelen (GPK) waarvan 32 nieuw, 13 gewijzigd en 24 vervallen
De meest recente G-Standaard kunt u op onze website downloaden (mits uw abonnement dit toestaat).

Nog 8 maanden……
Dan vervallen de klassieke interactiebestanden!
Hiervoor in de plaats zijn al enige jaren de MFB’s beschikbaar.

Leeg uitleveren veld “reden niet clusteren” (bestand
31)
In 1988 is het WTG-tarief ingevoerd voor receptplichtige geneesmiddelen (WTG = Wet tarieven gezondheidszorg).
Ten behoeve van de WTG werden geneesmiddelen in WTG-clusters ingedeeld. Deze clusters waren bedoeld voor
een aantal prijsmaatregelen zoals de prijs van een generiek geneesmiddel die gelijk moest zijn aan het
goedkoopste middel binnen het cluster dat de gehele markt kon voorzien, en de berekening van de stimulans,
bedoeld als financiële prikkel om generiek in plaats van specialité af te leveren. Geneesmiddelen werden op basis
van vaste kenmerken ingedeeld in een WTG-cluster. Indien een geneesmiddel om bijzondere redenen niet
geclusterd kon worden, werd dit in de G-Standaard aangegeven via het veld “reden niet clusteren” (bestand 31,
veld XSRNCL). Geneesmiddelen die geclusterd konden worden kregen WTG-code 1 of 2, geneesmiddelen die niet
geclusterd konden worden kregen WTG-code 3 of 4 (bestand 4, veld WTGKOD).
Vanaf 2006 is de WMG (Wet marktordening gezondheidszorg) ingevoerd als opvolger van de WTG. De WMGclustercodes zijn in 2013 uit de G-Standaard verdwenen. In 2013 werden vrije prijzen voor geneesmiddelen
ingevoerd door de NZa, daarmee vervielen alle prijsmaatregelen die betrekking hadden op de WMG-clusters. Het
veld “reden niet clusteren” is echter op dat moment nog niet leeg gemaakt. In verband met het opruimen van
niet-functionele data uit de G-Standaard, wordt het veld “reden niet clusteren” per G-Standaard van maart 2020
niet meer gevuld. Het gevolg hiervan is ook dat WMG-code 3 en 4 per maart 2019 niet meer bestaan (deze zijn
gewijzigd in code 1 of 2).

Nieuwe versie Gebruikseenheden (bestand 361)
Versie 8 van de NHG-tabel Gebruiksvoorschrift is in gebruik genomen.
Hierin is het onderdeel met de gebruikseenheden grondig herzien. Er zijn 89 items vervallen en 2 items nieuw
opgenomen. Voor meer informatie zie onze website.

Thesaurus 2 aangevuld met items uit thesaurus 1
Er zijn 14 items nieuw opgenomen in thesaurus 2.
In overleg met de werkgroep techniek hebben we alle gebruikte items uit thesaurus 1 (voor zover nog niet
aanwezig in thesaurus 2) opgenomen in thesaurus 2. Het betreft de volgende items:
Nr
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Omschrijving 50
NIET VAN TOEPASSING
ANTITOXINE BINDINGS WAARDE
ANTITOXISCHE EENHEID
FIP EENHEID
TUBERCULINE EENHEID

310 MEGABECQUEREL
316 NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH
EENHEID
332 MICROMOL
335 CRICK-HARPER-RAPER EENHEID
336 CLINISCHE EENHEID
337 ONBEPAALDE EENHEID
338 CHYMOTRYPSINE BOURNONVILLE
EENHEID
340 NANOKATAL
344 IVY DOG EENHEID
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Voor zowel de FIP eenheid als MEGABECQUEREL geldt dat ze geen unieke memocode hebben omdat ze reeds
onder een ander nummer in thesaurus 2 voorkwamen. Deze toevoeging aan thesaurus 2 moet de transitie van
het gebruik van thesaurus 1 naar thesaurus 2 makkelijker maken.
Het laten vervallen van thesaurus 1 wordt in de werkgroep techniek besproken en zodra de planning daarvoor
rond is hoort u dat in deze nieuwsbrief.

De WGP komt eraan!
Op grond van de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP) stelt de minister van Medische Zorg twee keer per jaar
maximumprijzen voor geneesmiddelen vast. De nieuwe WGP-prijzen gaan per 1 april in.
Wat betekend dit voor mij als fabrikant?
De apotheekinkoopprijs van uw geregistreerde geneesmiddel mag niet hoger zijn dan de vastgestelde
maximumprijs. Deze dient u dus tijdig, voor sluiting kolom 5 van ons productieschema, aan te passen.
Wat zijn de gevolgen als ik mijn prijzen niet voor april heb verlaagt?
Dan zijn er twee consequenties:
1. uw organisatie pleegt een economisch delict en u riskeert hiermee een boete van ten hoogste € 45.000,- van
de minister van Medische Zorg,
2. uw organisatie dupeert de apotheekhoudenden omdat de apotheek wettelijk de lagere maximumprijs moet
declareren maar het geneesmiddel voor een hogere prijs inkoopt. De apotheekhoudenden lijden hierdoor een
inkoopverlies.
Ik wil geen risico lopen. Kan het voor mij makkelijker?
Jazeker! We hebben op verzoek van een aantal fabrikanten 2 diensten ontwikkelt namelijk:
1. de e-mailservice Regeling Maximumprijzen,
2. de e-mailservice Ontwerpregeling Maximumprijzen.
Waar kan ik deze informatie vinden?
Deze is te vinden op onze website.
Of neem telefonisch contact op met de afdeling Voorlichting en DataBeheer via 070-3737437 of mail naar
info@z-index.nl.

Achter de schermen
Wie ben je?
Teun Akkermans
Wat is jouw expertise?
Wet- en regelgeving & Projectcoördinatie

Waarom ben je bij Z-Index gaan werken? En wat houdt je hier?
Omdat ik mij bij Z-Index zowel op (ICT-)projecten als wet- en regelgeving kan focussen. De goede sfeer onderling, dynamiek
en vrije invulling van mijn functie houden mij hier.

Voor welke uitdagingen sta je hier?
Migratie van productieprogrammatuur, optimalisatie van bedrijfsprocessen en diverse vraagstukken op het gebied van weten regelgeving.

Waarvoor kunnen klanten jou benaderen?
Vragen op het gebied van wet- en regelgeving.

Wat is de grootste blunder die je ooit tijdens werk hebt meegemaakt? Of het grappigste wat je ooit hebt
meegemaakt?
Ik ben een keer goed uit mijn broek gescheurd toen ik hurkte. Gezien de plek en grootte van de scheur heb ik toen snel een
nieuwe broek gekocht en aangedaan.

Wat zouden wij graag van je willen weten?
Ik heb onlangs de NLP Practitioner cursus gedaan en ben hier laaiend enthousiast over.

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)

Mrt 2020 BST902T
BST361T

Wijziging
Items uit thesaurus 1 toegevoegd aan thesaurus 2, als voorbereiding op het laten
vervallen van thes.1. Zie ook hierboven.
Invoering NHG-tabel Gebruikseenheden nieuwe versie.

BST031T

- HPRZVR (beoordeling rationaliteit) leeg uitgeleverd
- HPRZVB (achtergrond rationaliteit) leeg uitgeleverd
- XSRNCL (reden niet clusteren) leeg uitgeleverd, zie boven

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”

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”.

Apr 2020

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.

