Nieuwsbrief mei 2020

G-Standaard mei 2020 vrijgegeven
Vandaag, 15 april 2020, is de G-Standaard voor mei 2020 vrijgegeven.
In deze G-Standaard treft u aan:
- 112.452 verpakkingen (ZI-nummers) waarvan 588 nieuw, 11.213 gewijzigd en 439 vervallen
- 95.832 handelsproducten (HPK) waarvan 490 nieuw, 117 gewijzigd en 371 vervallen
- 7.376 generieke geneesmiddelen (GPK) waarvan 36 nieuw, 3 gewijzigd en 9 vervallen
De meest recente G-Standaard kunt u op onze website downloaden (mits uw abonnement dit toestaat).

Mutatiecode
Zoals iedere maand is de mutatiecode wederom gebaseerd op een mutatie tussen deze maand en de vorige maand. In dit
geval dus een mutatie tussen de G-Standaard van april en de nieuwe G-Standaard van mei.
Door het opschorten van de WGP zijn er deze maand mogelijk al noodgedwongen tussentijdse wijzigingen doorgevoerd.
Deze eventuele wijzigingen hebben dus geen enkele invloed op de inhoud van de mutatiecode per record.
Daar de prijzen van mei normaliter kunnen afwijken van april, kan uiteraard de maand april niet worden herberekend met
de prijzen van mei.

Stel:
Het gehele prijsrecord (buiten de prijs zelf) is in mei onveranderd t.o.v. april en de prijs van april (zeg 2 euro) is via een
tussentijdse correctie gemuteerd (bv naar 1 euro).

Dan:
-

-

Indien de prijs in mei wederom 2 euro is, dan resulteert dit in mutatiecode “onveranderd”
Indien de prijs in mei 1 euro is, dan resulteert dit in mutatiecode “veranderd”

Medicatiebewaking voor COVID-19-medicatie
geactualiseerd
Voor (hydroxy)chloroquine is een aantal nieuwe interacties opgenomen. Tevens zijn voor deze stoffen de
adviezen bij zwangerschap/kinderwens, verminderde nierfunctie en dialyse uitgebreid met adviezen voor
toepassing bij COVID-19.
Deze middelen zijn een behandeloptie bij COVID-19 en vanwege de urgentie is een versoepelde
beoordelingsmethode toegepast.

Nog 6 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

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”.

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.

