
   

Inleiding Productieschema G-Standaard voor het jaar 2017 

 

Z-Index produceert maandelijks een update van de G-Standaard. Softwarehuizen integreren de updates van de  

G-Standaard in de informatiesystemen voor apotheken, huisartsen, ziekenhuizen en zorgverzekeraars. In het belang 

van alle eindgebruikers vereist dit voor alle partijen die informatie aan Z-Index aanleveren, waaronder 700 fabrikanten, 

een duidelijk productieschema, en een strikte naleving hiervan.  

 

Z-Index heeft een nieuwe internetapplicatie voor informatieleveranciers in gebruik genomen. Indien u nog niet bent 

overgezet ontvangt u te zijner tijd bericht hierover.  

 Na inloggen op de huidige internetapplicatie via de link “Informatieleveranciers” op de pagina 

toegangsrechten geeft u nieuwe opvoer en mutaties door via de knop “Goedkeuren mutaties”.  

 Na inloggen op de nieuwe internetapplicatie via de link “G-Standaard Invoerloket” of “G-Standaard Logic 

Invoerloket” op de pagina toegangsrechten geeft u nieuwe opvoer en mutaties door via de knop “Publiceren”.  

Beide opties worden in deze toelichting genoemd. 

  

Beide internetapplicaties voor informatieleveranciers zijn rond de definitieve productie van de G-Standaard 3 

werkdagen niet geheel beschikbaar. U kunt dan wel gegevens van productverpakkingen muteren, maar die mutaties 

niet goedkeuren of publiceren. Oftewel, gedurende deze "time-out" ontvangt Z-Index geen melding van uw mutaties en 

worden uw mutaties dus ook niet uitgeleverd met de eerstvolgende update van de G-Standaard. U leest hier meer 

over in de toelichting bij het productieschema. 

 

Lees de toelichting bij het productieschema zorgvuldig! Als u hier nog vragen over heeft, dan kunt u contact 

opnemen met de afdeling Voorlichting & DataBeheer (tel.: 070-3737437; e-mail: info@z-index.nl). 

 

 

Productieschema G-Standaard (GS) 2017 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 

GS voor de 

maand 

Openstelling 

internet-optie 

“goedkeuren/ 

publiceren van 

mutaties”  

vanaf 17.00 uur 

Sluiting  

voor nieuwe 

producten om 

17.00 uur   

Proef 

productie 

Sluiting 

internet-optie 

“goedkeuren/ 

publiceren van 

mutaties”  

om 17.00 uur 

Definitieve 

productie 

Publicatie 

update  

GS download en 

GS Flex (op  

www.z-index.nl) 

       

Jan 2017 Ma 14 nov Di 29 nov Za  3 dec Wo  7 dec Vr 9 dec Di 13 dec 

Feb 2017 Ma 12 dec Di  3 jan Za 7 jan Wo 11 jan Vr 13 jan Di 17 jan 

Mrt 2017 Ma 16 jan Di 31 jan Za 4 feb Wo  8 feb Vr 10 feb Di 14 feb 

Apr 2017 Ma 13 feb Di  7 mrt Za 11 mrt Wo 15 mrt Vr 17 mrt Di 21 mrt 

Mei 2017 Ma 20 mrt Di  4 apr Za  8 apr Wo 12 apr Vr 14 apr Wo 19 apr 

Juni 2017 Di 18 apr Di  2 mei Za  6 mei Wo 10 mei Vr 12 mei Di 16 mei 

Juli 2017 Ma 15 mei Di  6 juni Za 10 juni Wo 14 juni Vr 16 juni Di 20 juni 

Aug 2017 Ma 19 juni Di  4 juli Za  8 juli Wo 12 juli Vr 14 juli Di 18 juli 

Sep 2017 Ma 17 juli Di  1 aug Za  5 aug Wo  9 aug Vr 11 aug Di 15 aug 

Okt 2017 Ma 14 aug Di  5 sep Za  9 sep Wo 13 sep Vr 15 sep Di 19 sep 

Nov 2017 Ma 18 sep Di  3 okt Za  7 okt Wo 11 okt Vr 13 okt Di 17 okt 

Dec 2017 Ma 16 okt Di 31 okt Za  4 nov Wo  8 nov Vr 10 nov Di 14 nov 

Jan 2018 Ma 13 nov Di 28 nov Za  2 dec Wo  6 dec Vr  8 dec Di 12 dec 

mailto:vdb@z-index.nl


 

Toelichting bij Productieschema G-Standaard 2017 
 

Algemeen 

 Elke maandelijkse productiecyclus kent 5 mijlpalen: achtereenvolgens zijn dit de data in kolom 2, 3, 4, 5 en 6. 

Voorbeeld: de mijlpalen in het productieproces voor de G-Standaard van februari 2016 zijn 12 december 2016, 3, 

7, 11 en 13 januari 2017. 

 

Kolom 2/3: aanmelden/sluiting nieuwe productverpakkingen 

 Nieuw: een productverpakking die nog niet eerder is uitgeleverd met de G-Standaard 

 Nieuwe producten kunt u uitsluitend via de genoemde internetapplicaties aanmelden.  

 Een productverpakking wordt uitsluitend met de eerstvolgende G-Standaard uitgeleverd als alle verplichte velden 

door u zijn ingevuld. Let op: De apotheekinkoopprijs (en indien van toepassing adviesverkoopprijs) moet groter zijn 

dan nul. 

 Fabrikanten van geneesmiddelen bespoedigen het opnameproces door zo vroeg mogelijk het uittreksel uit het 

CBG- of EMEA-registratiedossier op te sturen.  

 Fabrikanten van medische hulpmiddelen bespoedigen het opnameproces door zo vroeg mogelijk extra informatie 

op te sturen: productkenmerken, vergelijkbare eigen of concurrerende producten en de naam van een 

contactpersoon met inhoudelijke kennis.  

 Fabrikanten van doorgeleverde bereidingen bespoedigen het opnameproces door zo vroeg mogelijk een bijsluiter 

en/of productspecificatieblad en/of bereidingsprotocol mee te sturen. 

 Fabrikanten van Experimentele producten bespoedigen het opnameproces door zo vroeg mogelijk van IGZ een 

verklaring te regelen dat zij dit product mogen verhandelen in Nederland. 

 Indien naar onze overtuiging de kwaliteit van de ingevoerde gegevens onvoldoende is of de gegevens nog niet 

compleet zijn, dan behouden wij ons het recht voor om een productverpakking (vooralsnog) niet uit te leveren met 

de G-Standaard. 

 

 Als u meer dan 30 nieuwe productverpakkingen wilt aanmelden voor de G-Standaard van een bepaalde maand, 

neem dan eerst telefonisch contact op met de afdeling VDB; 070-3737437. Afhankelijk van de beschikbare 

capaciteit, de wijze van aanleveren en de productgroep(en) waarin de nieuwe verpakkingen vallen kan het 

namelijk voorkomen dat niet alle verpakkingen in één keer verwerkt kunnen worden. Als dit onverhoopt het geval is 

maakt de afdeling VDB graag nadere afspraken met u.   

 

Kolom 4: doel proefproductie  

 Voor ons de eerste controlemogelijkheid van de G-Standaard.  

 Voor het Ministerie van VWS de basis voor de toekenning van GVS-limieten.  

 

Kolom 5: mutaties 

 Mutatie: het wijzigen van een veldinhoud of het op vervallen zetten van een productverpakking die minimaal 1x is 

uitgeleverd met de G-Standaard. Het wijzigen van een gegeven van een productverpakking die nog niet eerder is 

uitgeleverd met de G-Standaard is dus geen mutatie. 

 Alle mutaties die u via de internetapplicatie kunt doorvoeren, dient u uitsluitend via dit medium door te geven.  

 Er zijn twee soorten mutaties:  

1. Het wijzigen van een veldinhoud van een productverpakking. Voorbeelden hiervan zijn:  

 mutatie van de prijs (prijs x wijzigen in prijs y, waarbij x groter is dan nul euro).  

 mutatie van het eigen artikelnummer.  

2. Het op vervallen zetten van een productverpakking. 

 

Kolom 5 (voor bepaalde maand) en kolom 2 (voor maand erna) 

 De internet-optie "goedkeuren/publiceren van mutaties is elke maand 3 werkdagen niet beschikbaar (van 

woensdag 17.00 uur tot maandag 17.00 uur, uitgezonderd feestdagen). Met andere woorden, u kunt wel muteren, 

maar mutaties niet goedkeuren of publiceren. N.B.: nog niet door u goedgekeurde mutaties blijven gewoon 

bewaard! 

 Het tijdelijk niet beschikbaar stellen van de optie “goedkeuren of publiceren van mutaties” heeft een tweeledig 

doel: 

1. Voorkomen dat u mutaties goedkeurt of publiceert in de periode tussen de sluitingsdatum voor mutaties en de 

definitieve productie, want hierdoor zouden deze mutaties bedoeld of onbedoeld met de update van de G-

Standaard uitgeleverd worden zonder dat Z-Index een kwaliteitscontrole heeft kunnen doen.  

2. Als bij controle van de definitieve productie is gebleken dat de G-Standaard niet aan de kwaliteitsnormen 

voldoet, dan kan op maandagochtend de definitieve productie nog een keer gedraaid worden, zonder dat er 

bedoeld of onbedoeld mutaties worden meegenomen die na de sluitingsdatum voor mutaties zijn ingevoerd.  

 

Kolom 7 

 Als u een abonnement heeft op de G-Standaard download en/of de G-Standaard Flex dan kunt u vanaf genoemde 

datum de update van de G-Standaard downloaden van www.z-index.nl, onder voorwaarde dat  

Z-Index de definitieve productie, dus de nieuwe update van de G-Standaard heeft goedgekeurd. Indien dit 

onverhoopt nog niet het geval is, dan wordt hiervan melding gemaakt op www.z-index.nl. 

http://www.z-index.nl/

