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Onderwerp

Nagekomen correcties G-Standaard april 2010
Volgnummer

2010-2
Archief

www.z-index.nl onder G-Standaard/ Taxebrief
Geachte mevrouw/heer,
Schering-Plough Nederland heeft abusievelijk verzuimd de apotheekinkoopprijs van een
geneesmiddel te verlagen tot de wettelijke maximumprijs. Schering-Plough Nederland heeft ons
verzocht door middel van een taxebrief de apotheekinkoopprijs van dit geneesmiddel per 1
april 2010 alsnog te verlagen tot de door de Minister vastgestelde maximumprijs.
Hierdoor wijzigt WEL de apotheekinkoopprijs, de vergoedingsprijs NIET, deze is correct
uitgeleverd.
Het betreft het volgende ZI nummer:
ATKODE
(artikelcode = ZI-nr)
13728237

ARTIKELOMSCHRIJVING
THYRAX DUOTAB TABLET 0,150MG

PGIKPR
(=inkoopprijs)
was

wordt

5,77

5,60

In de G-Standaard van april 2010 is abusievelijk bij Normacol granulaat de afleverstatus
“Uitsluitend apotheek” weergegeven. De afleverstatus is echter “Uitsluitend apotheek of
drogist”.
Het betreft de volgende ZI nummers:

ATKODE
(artikelcode = ZI-nr)

15568687
15569802
15570215

ARTIKELOMSCHRIJVING

NORMACOL GRANULAAT 620MG/G
SACHET 10G
NORMACOL GRANULAAT 620MG/G
SACHET 10G
NORMACOL GRANULAAT 620MG/G
SACHET 10G

VPKWGM
(=Kode wet op
de
geneesmiddelen)
was

wordt

A

(blanco)

A

(blanco)

A

(blanco)
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Het Ministerie van VWS heeft ons meegedeeld dat de artikelen
AFINITOR TABLET 5MG
AFINITOR TABLET 10MG
van de firma Novartis Pharma per 1 april 2010 zijn opgenomen op bijlage 1B van de Regeling
zorgverzekering en derhalve volledig worden vergoed.
Tevens zijn er nadere voorwaarden opgesteld op Bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Deze luiden als volgt:
Uitsluitend voor een verzekerde met gevorderd niercelcarcinoom en gunstige of intermediaire
prognose, bij wie ziekteprogressie optreedt:
a. ondanks eerdere behandeling met interferon alfa (al dan niet in combinatie met
bevacizumab) of interleukine-2,
b. gevolgd door behandeling met sorafenib of sunitinib, tenzij deze vervolgbehandeling
niet verdragen wordt.
Zorgverzekeraars hebben nog geen gezamenlijk besluit genomen over een eventuele
artsenverklaring bij aflevering van dit middel. Informeer over de voorwaarden van verstrekking
bij de betrokken zorgverzekeraar.
Het betreft de volgende ZI nummers:
Naam artikel

Afinitor tablet 5mg

Afinitor tablet 10mg

2087847

2087855

AFINT5

AFINT1

15561593

15561607

HPKODE (handelsproductcode)
NMMEMO (memocode)
ATKODE (artikelcode = ZI-nr)
Wijzigingen

was

wordt

was

wordt

GVSVGL (GVS vergoedingslimiet)

0,00

3402,00

0,00

3402,00

GVSKOD (GVS cluster kode)

(blanco)

XXXXXXXXXXX

(blanco)

XXXXXXXXXXX

HPRZVV (RZV verstrekking)

N

G

N

G

(blanco)

EVEROLIMUS

(blanco)

EVEROLIMUS

HPRFH (Regeling Farmaceutische Hulp)

Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Voorlichting & Databeheer
van Z-Index. Het telefoonnummer is 070-3737437.
Met vriendelijke groeten,

B.M. van der Meer
Productmanager wet- en regelgeving

