Datum
27 december 2010
Pagina
1/6
Z-Index
Alexanderstraat 11
2514 JL Den Haag
Postbus 16090
2500 BB Den Haag
T 070 - 37 37 400
F 070 - 37 37 401
info@z-index.nl
www.z-index.nl
Onderwerp

KvK: Haaglanden 27177027

Nagekomen correcties en toelichting G-Standaard januari 2011
Volgnummer

2011-1
Archief
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Geachte mevrouw/heer,

Het Ministerie van VWS heeft ons meegedeeld dat het artikel
MENOGON INJPDR FLACON 75IE + SOLV 1ML
van de firma Ferring per 1 januari 2011 is opgenomen op bijlage 1A van de Regeling
zorgverzekering en derhalve volledig wordt vergoed.
Het overzicht met de aanpassingen treft u hieronder aan.
Naam artikel

Menogon injpdr flacon 75IE + solv 1ml

HPKODE (handelsproductcode)

2123398

NMMEMO (memocode)

MENOI7

ATKODE (artikelcode=ZI-nr)

15610810

Wijzigingen

Was

Wordt

GVSVGL (GVS vergoedingslimiet)

0,00

115,00

GVSKOD (GVS clustercode)

(blanco)

0G03GAAP V

HPRZVV (RZV verstrekking)

N

G

Als gevolg van wijzigingen in wetgeving zult u in de G-Standaard van januari 2011
geconfronteerd worden met diverse wijzigingen op het gebied van prijzen en vergoedingen.
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Stoma hulpmiddelen
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De verstrekkingsvoorwaarden voor stoma hulpmiddelen zijn aangepast.
Niet meer voor verstrekking in aanmerking komend zijn:
schoonmaakmiddelen voor huidreiniging, desinfectie middelen, geurmiddelen, speciale kleding
of beschermende banden en hoesjes. Nog wel vergoed blijven: huidbeschermende middelen,
gordels ter bevestiging van stomazakjes, stoma steunbandages en reinigingsgaasjes. Dit
betekent dat er een aantal artikelen uit de productgroep ST zullen worden gewijzigd van
verstrekking H (vergoed) naar verstrekking N (niet vergoed).
Ten onrechte is de verstrekkingsstatus van een aantal artikelen aangepast. Het gaat om de
volgende middelen die voor verstrekking in aanmerking blijven komen:
ATKODE
(ZI-nummer)

15350711

omschrijving

APZYME GEURNEUTRALISERENDE
ANTIPANCAKINGGEL

HPRZVV
(RZV- verstrekking)

HPRZVH
(RZV-hulpmiddelcode)

was:

wordt:

was:

wordt:

N

H

(leeg)

STMA

toelichting: : het gaat hier om een hulpmiddel dat de werking van de stoma-opvangzak ondersteunt, de geurneutraliserende
eigenschap is een secundair aspect.
15549062

FREEVENT REINIGINGSPOEDER VOOR ZILV
TRACHEACANULE

N

H

(leeg)

UHAD

toelichting: het gaat hier om een reinigingsmiddel bij een tracheacanule. Reinigingsmiddelen die noodzakelijk zijn voor het
functioneren van tracheacanules komen wel voor vergoeding in aanmerking.

Incontinentie hulpmiddelen
De verstrekkingsvoorwaarden voor incontinentiematerialen zijn aangepast.
Wegwerp fixatiebroekjes (netbroekjes) komen wel voor vergoeding in aanmerking. De
verstrekkingscode van deze artikelen zal wijzigingen van N (niet vergoed) naar H (vergoed).
Andere kleding zoals textiel fixatiebroekjes en speciale zwemkleding komen niet meer voor
vergoeding in aanmerking. De verstrekkingscode van deze artikelen zal wijzigen naar N (niet
vergoed).
Onderleggers komen alleen voor vergoeding in aanmerking in uitzonderingsgevallen bij
ernstige urine/faecesincontinentie: hiertoe is mogelijk vooraf toestemming van de
zorgverzekeraar nodig, afhankelijk van het beleid van de betreffende zorgverzekeraar.
Onderleggers blijven wel vergoed bij verlies van bloed of exsudaat. Deze artikelen behouden
de verstrekkingscode H (vergoed als hulpmiddel), maar u dient erop bedacht te zijn dat deze
niet in alle gevallen door de verzekeraar verstrekt worden.
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Vergoeding anticonceptiva
Per 1 januari 2011 vervalt de aanspraak op anticonceptiva voor vrouwen
van 21 jaar en ouder. Het gaat hierbij zowel om orale anticonceptiva, andere hormonale
anticonceptiva (IUD's, depot-preparaten, etc.), maar ook om anticonceptive hulpmiddelen zoals
pessiaria en koperhoudende spiraaltjes. Er is echter een uitzondering gemaakt voor vrouwen
die anticonceptive geneesmiddelen gebruiken voor bepaalde medische indicaties. De
maatregel is voor geneesmiddelen geregeld door middel van een voorwaarde op bijlage 2 van
de Regeling zorgverzekering. De volledige tekst van deze voorwaarde, die ook in de
G-Standaard is opgenomen luidt als volgt:
64. Anticonceptiva
Voorwaarde:
uitsluitend voor een verzekerde
a) jonger dan eenentwintig jaar,
b) ter behandeling van endometriose indien de verzekerde hierop is aangewezen
overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn
aanvaard, of
c) ter behandeling van menorragie waarbij sprake is van bloedarmoede, inhoudende een
hemoglobinewaarde die lager is dan de referentiewaarden zoals gehanteerd in de richtlijnen
van desbetreffende beroepsgroepen.

Zorgverzekeraars hebben aangegeven dat er geen controle vooraf noodzakelijk is
(afhandelingscode 1). In beginsel kunnen alle anticonceptiva rechtstreeks bij de
zorgverzekeraar gedeclareerd worden. De zorgverzekeraar zal in principe zelf beoordelen of
vergoeding ten laste van de basisverzekering of een aanvullende verzekering plaats vindt, of
dat de verstrekking achteraf wordt verrekend met de patiënt. U dient er rekening mee te houden
dat de exacte afhandeling per zorgverzekeraar kan verschillen.
Voor anticonceptive hulpmiddelen (pessaria en koperhoudende spiraaltjes) geldt dat de
omschrijving van de RZV-hulpmiddelcode ANTI in de G-Standaard is gewijzigd in:
"anticonceptiehulpmidd uitsl v verz jonger dan 21jr".

Vergoeding antidepressiva
Met ingang van 1 januari 2011 verandert de vergoedingstatus van de antidepressiva zodat,
kortgezegd, patiënten met een lichte depressie niet meer in aanmerking komen voor
vergoeding van antidepressiva. Deze maatregel is geregeld door middel van een voorwaarde
op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. De volledige tekst van deze voorwaarde, die ook
in de G-Standaard is opgenomen luidt als volgt:
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67. Antidepressiva
Voorwaarde:
uitsluitend voor een verzekerde die op dit geneesmiddel is aangewezen overeenkomstig de
richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard of die voor
dit geneesmiddel een medische indicatie heeft waarvoor het geneesmiddel krachtens de
Geneesmiddelenwet is geregistreerd, met dien verstande dat dit geneesmiddel niet tot de
verzekerde prestaties behoort indien het wordt gebruikt in het kader van een behandeling die
gericht is op het stoppen met roken.

Zorgverzekeraars hebben aangegeven dat deze voorwaarde zich (vooralsnog) niet leent voor
controle vooraf (afhandelingscode 1). Mogelijk dat het ministerie van VWS deze wijziging in de
aanspraak nader zal toelichten in de vorm van een publiekscampagne.

Clawback-percentage WMG-geneesmiddelen
Het clawback-percentage (kortingspercentage) wordt vanaf 1 januari 2011 verlaagd naar 6,82%
(was: 8,53%). De maximale clawback (aftopping) blijft € 6,80. In sommige systemen moet u dit
clawback-percentage handmatig aanpassen. Volg de instructies van uw softwarehuis
nauwkeurig op om te voorkomen dat uw declaraties niet kloppen.

Receptregelvergoeding
Op donderdag 16 december zijn door de NZa de nieuwe WMG-tarieven voor apotheken
bekend gemaakt. De G-Standaard van januari 2011 is op 13 december gepubliceerd, toen de
nieuwe tarieven nog niet bekend waren. Op 16 december zijn deze tarieven door Z-Index in
een nagekomen bestand verwerkt en beschikbaar gesteld voor download door softwarehuizen
en andere afnemers van de G-Standaard. In principe zullen deze tarieven dan ook in de
systemen verwerkt zijn, tenzij u gebruik heeft gemaakt van een bestand dat tussen 13
december en 16 december is gedownload. Wij adviseren u dit te controleren of na te gaan bij
uw softwarehuis om foutieve declaraties te voorkomen. Ter controle: het standaardtarief voor
een gewone vervolguitgife bedroeg tot en met 31 december 2010 €5,99, en bedraagt vanaf 1
januari 2011 €5,74 (excl. 6% BTW).

Geneesmiddelen bij stoppen-met-roken-therapie
Met ingang van 1 januari 2011 behoort een programmatische aanpak van stoppen met roken
(SMR) tot het basispakket van de zorgverzekeringswet. Het is een geheel nieuwe prestatie, die
bestaat uit op gedragsverandering gerichte interventies eventueel aangevuld met
farmacotherapeutische ondersteuning. Een SMR-programma met uitsluitend farmacotherapie,
dus zonder gedragsmatige ondersteuning, komt niet in aanmerking voor vergoeding. Voor een
integraal SMR-programma is uiteindelijk slechts één zorgaanbieder verantwoordelijk, zowel
voor het aanbieden van de zorg als voor het declareren bij de zorgverzekeraar. In principe
kunnen alle zorgaanbieders SMR-modules aanbieden. Indien een zorgverlener niet alle
benodigde zorg zelf kan leveren, moet deze adequate zorgverlening inkopen. De hiermee
gepaard gaande kosten verrekent deze als onderlinge dienstverlening.
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Geneesmiddelen die worden ingezet om bij het stoppen met roken (dat kunnen zijn URmiddelen zoals bupropion, varencicline of nortriptyline, maar ook niet-receptplichtige
geneesmiddelen, zoals pleisters en kauwgum), worden niet vergoed vanuit het GVS. De patiënt
moet ze in principe zelf betalen aan de balie, tenzij de apotheek afwijkende afspraken heeft met
de zorgverlener die het integrale SMR-programma aanbiedt. De patiënt kan de rekening
vervolgens indienen bij deze zorgverlener (dus niet bij de zorgverzekeraar).
In de G-Standaard hebben daarom alle middelen die geregistreerd zijn als ondersteunende
therapie bij het stoppen met roken de verstrekkingscode N (geen verstrekking) aangezien deze
middelen niet in het GVS zijn opgenomen.

Artikelnummer uit artikelnaam
In het verleden was het gebruikelijk dat de artikelcodering van de fabrikant werd opgenomen in
de omschrijving van het artikel in de G-Standaard: vaak stond achteraan in de
artikelomschrijving een code afkomstig van de fabrikant of leverancier. In de G-Standaard is
echter een speciaal veld gereserveerd voor deze code: in bestand 004 het veld VPFBVN
(Fabrikant artikelcodering). Z-Index heeft daarom alle artikelcoderingen van de fabrikant uit de
artikelomschrijving gehaald en geplaatst in dit veld. Wanneer u wilt zoeken naar de artikelcode
van de fabrikant zult u voortaan in dit veld moeten zoeken.

Vervallen en wettelijk vervallen producten
In januari worden er altijd een groot aantal geneesmiddelverpakkingen met de status W
(wettelijk vervallen) uitgeleverd. Dit betreft geneesmiddelen waarvan de registratie een jaar
geleden is doorgehaald. Deze producten mogen wettelijk niet meer verhandeld worden, zelfs
niet als de uiterste gebruiksdatum zoals vermeld op de verpakking nog niet bereikt is.
De artikelen met de status V zijn in de G-Standaard vervallen omdat de betreffende leverancier
het artikel tenminste een half jaar geleden als vervallen heeft afgemeld bij Z-Index, hierbij is
geen sprake van een formeel wettelijk verbod tot verhandelen en afleveren van deze artikelen.
Zowel artikelen met status W als artikelen met status V worden niet meer ondersteund in de
G-Standaard. In het declaratieverkeer kunnen de betreffende ZI-nummers niet meer worden
gebruikt omdat de vergoedingsprijs en clawback-percentage niet meer worden bijgewerkt.
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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

