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Geachte mevrouw/heer,
Het ministerie van VWS heeft ons meegedeeld dat een aantal geneesmiddelen per 1 januari
2012 zijn opgenomen op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering en derhalve volledig
vergoed worden. Het gaat om injectievloeistoffen met de werkzame stoffen:
- Rocuronium
- Mivacurium
- Cisatracurium
- Etomidaat
- Propofol
Het overzicht met de aanpassingen treft u aan als bijlage bij deze taxebrief.

Maagzuurremmers
Vanaf 2012 worden maagzuurremmers alleen nog vergoed indien bestemd voor chronisch
gebruik (langer dan 6 maanden). Dit betekent dat deze middelen wel in het GVS blijven, maar
voorzien worden van een bijlage-2 voorwaarde. De tekst van deze bijlage-2 voorwaarde luidt
als volgt:
[itemnr.130] Maagzuurremmers, inclusief combinatiepreparaten die een maagzuurremmer
bevatten met uitzondering van combinatieproducten met antibiotica bestemd voor bestrijding
van Helicobacter Pylori
Voorwaarde:
uitsluitend voor een verzekerde die blijkens het voorschrift langer dan zes maanden op het
geneesmiddel is aangewezen en voor wie het geneesmiddel is voorgeschreven ter behandeling
van een chronische aandoening, tenzij het betreft een voor de verzekerde nieuwe medicatie.
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Het gaat hierbij zowel om de H2-antagonisten en de protonpomp-remmers (atc-codes A02BA
en A02BC), als om combinaties van deze middelen met acetylsalicylzuur of een NSAID (atccodes M01AE52 en B01AC56).
De bijlage-2 voorwaarde geldt niet voor combinatiepreparaten van maagzuurremmers met
antibiotica die worden toegepast voor de eradicatie van Helicobacter pylori. Deze blijven in het
GVS zonder vergoedingsvoorwaarde.
TNF-alfa remmers
TNF-alfa remmers worden uitsluitend nog vergoed als ze via het ziekenhuis worden verstrekt.
Declaratie in het ziekenhuis zal gebeuren via de DBC-systematiek. De openbare apotheek kan
verstrekking van deze middelen niet meer declareren bij de zorgverzekeraar. Het gaat hierbij
om de middelen: abatacept (Orencia), Adalimumab (Humira), Anakinra (Kineret), Certolizumab
pegol (Cymzia), Etanercept (Enbrel), Golimumab (Simponi), Infliximab (Remicade) en
Ustekinumab (Stelara). In de G-Standaard krijgen deze middelen daarom de verstrekkingstatus
N (niet vergoed).
Stoppen met roken
Vanaf 1 januari 2012 worden geneesmiddelen die worden gebruikt in het kader van een
stoppen-met-roken-therapie niet meer vergoed. Overigens was de verstrekking van deze
middelen in 2011 per verzekeraar anders geregeld: soms via de reguliere apotheek, soms via
speciaal gecontracteerde zorgverleners. In de G-Standaard treedt geen wijziging op in de
status van deze middelen. Deze geneesmiddelen stonden al op "niet vergoed"; deze
vergoedingsstatus blijft ongewijzigd.
Vrije prijzen voor WMG-geneesmiddelen
Vanaf 1 januari 2012 gelden vrije prijzen voor WMG-geneesmiddelen (dit zijn alle
receptplichtige geneesmiddelen). Voor andere artikelen, inclusief niet-receptplichtige
geneesmiddelen golden al vrije prijzen. Invoering van vrije prijzen betekent niet dat de prijslijst
in de G-Standaard wordt afgeschaft (de "taxe"), deze blijft gewoon bestaan als
referentieprijslijst. Tot nu toe goldt deze taxeprijs als een wettelijke maximumprijs: de apotheker
mocht nooit meer in rekening brengen dan de taxeprijs. Vanaf 1 januari 2012 vervalt het verbod
op het afspreken van hogere prijzen. Zorgverzekeraars en apothekers zijn vanaf 1 januari 2012
volledig vrij in het maken van prijsafspraken over receptplichtige geneesmiddelen. Voor niet
vergoede geneesmiddelen is de apotheek vrij om zelf een prijs vast te stellen.
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Vrije prijzen voor WMG-prestaties
Vanaf 1 januari 2012 gelden vrije tarieven voor prestaties in de farmaceutische zorg (waaronder
het terhandstellen van geneesmiddelen). Tot nu toe werden er door de NZa maximumtarieven
vastgesteld voor het terhandstellen van geneesmiddelen. Apothekers mochten in geen geval
een hoger tarief berekenen dan dit maximum. Vanaf 1 januari 2012 zijn apothekers en
zorgverzekeraars volledig vrij in het afspreken van tarieven voor het terhandstellen van
geneesmiddelen. In de G-Standaard worden dan ook geen tarieven uitgeleverd voor de ter
handstelling gerelateerde prestaties. Voor niet verzekerde prestaties (bijvoorbeeld aflevering
van een niet vergoed geneesmiddel) is de apotheek vrij om zelf een tarief vast te stellen.
Nieuwe prestaties farmaceutische zorg
Vanaf 1 januari 2012 zijn er nieuwe prestaties voor farmaceutische zorg vastgesteld. Het gaat
daarbij bijvoorbeeld om een inhalatieinstructie of een medicatiebeoordeling. Deze prestaties
zijn overigens niet opgenomen in de G-Standaard. Ook voor deze niet-terhandstelling
gerelateerde prestaties gelden vrije tarieven: apotheek en zorgverzekeraar kunnen elk tarief
afspreken. Overigens betreft het een limitatieve lijst: er mogen geen kosten worden berekend
voor activiteiten die niet als prestatie door de NZa zijn vastgesteld: zo mogen er geen kosten
worden berekend voor het thuisbezorgen van UR-geneesmiddelen en mogen geen koerierskosten worden doorberekend bij het afleveren van een spoedbestelling.
Wijzigingen UZOVI-codes van zorgverzekeraars
Er worden per 1-1-2012 nieuwe UZOVI-codes in gebruik genomen voor Univé (0101), IZA
(0699) en UMC (0736). De oude UZOVI-codes voor de UVIT-combinatie (9665) en IZA (9016)
komen te vervallen. In de G-Standaard in het bestand voor het preferentiebeleid zijn de nieuwe
UZOVI-codes opgenomen. Deze maand zullen echter ook nog de oude UZOVI-codes zijn
opgenomen, zodat ook indien begin januari de verzekeringsgegevens van een patiënt nog niet
geactualiseerd zijn, het van toepassing zijnde preferentiebeleid wordt getoond in het
apotheeksysteem.

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

