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Toelichting G-Standaard mei 2011
Volgnummer

2011-4
Archief

www.z-index.nl onder G-Standaard / Taxebrief

Geachte mevrouw/heer,

In de G-Standaard van mei 2011 treft u een aantal wijzigingen aan in verstrekkingstatus en/of
productgroep van artikelen. Bovendien is er sprake van een nieuwe productgroep. In deze brief
geven wij een korte toelichting op deze wijzigingen. Voor meer informatie kunt u op onze
website een bijlage downloaden waarin een complete lijst van artikelen is opgenomen. Deze
kunt u vinden op http://www.z-index.nl, via G-Standaard -> taxebrief -> bijlage bij 2011-4.
Wondzalven/crèmes/gels
Zorgverzekeraars hebben aangegeven een aantal wondzalven/crèmes/gels niet meer te
vergoeden als verbandmiddel. Deze artikelen zullen daarom per 1 mei verstrekkingsstatus "N"
krijgen (geen verstrekking). Bovendien heeft Z-Index besloten deze artikelen, tezamen met
andere wondzalven te verplaatsen naar productgroep "NG" (niet-geneesmiddelen).
Een lijst met middelen kunt u vinden in de bijlage op onze website.
Bereidingen en doorgeleverde bereidingen
Zorgverzekeraars hebben aangegeven dat diverse bereidingen en doorgeleverde bereidingen
niet onder de aanspraak vallen. Het betreft hetzij middelen die niet voldoen aan het criterium
van rationele farmacotherapie, hetzij middelen die vergelijkbaar zijn met zelfzorgartikelen, hetzij
middelen die binnen het ziekenhuisbudget vallen. Deze artikelen zullen per 1 mei
verstrekkingstatus "N" krijgen (geen verstrekking)
Een lijst met middelen kunt u vinden in de bijlage op onze website.
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Nieuwe productgroep intramurale bereidingen (IB)
In de G-Standaard worden voortaan ook bereidingen die bestemd zijn voor gebruik in het
ziekenhuis opgenomen. Hiertoe is een nieuwe productgroep geïntroduceerd: de productgroep
IB (intramurale bereidingen). Deze artikelen worden opgenomen om zo betere
medicatiebewaking in het ziekenhuis te kunnen garanderen, doordat minder gebruik hoeft te
worden gemaakt van lokale nummers. Bovendien is in medicatiedossiers ook voor andere
zorgverleners duidelijk met welke geneesmiddelen de patiënt is behandeld.
De artikelen in productgroep IB worden aangemeld door de NVZA, op verzoek van
ziekenhuisapothekers. Het gaat om geneesmiddelen die in meerdere ziekenhuizen worden
gebruikt. De nieuwe productgroep is niet bestemd voor bereidingen die extramuraal worden
voorgeschreven door artsen, ter hand worden gesteld door openbare apotheken of worden
gedeclareerd bij zorgverzekeraars.
Een lijst met artikelen die in mei zijn opgenomen in deze productgroep vindt u in de bijlage op
onze website. In de toekomst zullen meer artikelen worden opgenomen.

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 groet,

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

