Datum
21 december 2012
Pagina
1/3
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
KvK: Haaglanden 27177027

Onderwerp

Nagekomen correctie en toelichting G-Standaard januari 2013
Volgnummer

2013-1
Archief

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

Geachte mevrouw/heer,
Het ministerie van VWS heeft ons meegedeeld dat, in tegenstelling tot wat in de G-Standaard
wordt uitgeleverd, er per 1 januari 2013 geen nadere voorwaarde (Bijlage 2 van de Regeling
zorgverzekering) van toepassing is op geneesmiddelen met de werkzame stof Sirolimus. Het
betreft de artikelen
RAPAMUNE DRANK 1MG/ML
RAPAMUNE TABLET FILMOMHULD 1MG
RAPAMUNE TABLET FILMOMHULD 2MG
van de firma’s Brocacef Extramuraal, Fisher Farma, Medcor Pharmaceuticals, Pfizer, Pharos,
Polyfarma en Stephar.
Verbandmiddelen
Per 1 januari 2013 krijgen een groot aantal verbandmiddelen in de G-Standaard de
verstrekkingsstatus N (geen verstrekking). Het betreft middelen waarvan zorgverzekeraars
hebben aangegeven dat ze niet voor verstrekking als verbandhulpmiddel in aanmerking komen.
Dit kan zijn omdat het volgens de zorgverzekeraars geen verbandmiddel is dat bestemd is voor
langdurig gebruik en/of behandeling van een ernstige aandoening, dit kan zijn omdat er volgens
de zorgverzekeraars alleen aanspraak bestaat op het middel als onderdeel van een
geneeskundige behandeling (niet als zelfstandig verstrekt hulpmiddel), of dit kan zijn omdat er
volgens de zorgverzekeraars geen sprake is van een verbandmiddel.
Zorgverzekeraars hebben aangegeven dat het verbandhulpmiddelenformulier van toepassing
blijft voor artikelen die in de productgroep VB vermeld blijven staan met verstrekkingsstatus H
(verstrekking als verbandhulpmiddel).
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Op de website van Z-Index vindt u een complete lijst van artikelen die het betreft.
(www.z-index.nl/g-standaard/hulpmiddelen)
Compressiehulpmiddelen
Per 1 januari 2013 is er een nieuwe productgroep in de G-Standaard uitgeleverd: CO compressiehulpmiddelen. Het betreft middelen die voorheen in productgroep VB
(verbandmiddelen) waren opgenomen. Een deel van deze middelen behoudt de
verstrekkingsstatus H (verstrekking als hulpmiddel), een ander deel krijgt status N (geen
verstrekking).
Op de website van Z-Index vindt u een complete lijst van artikelen die het betreft.
(www.z-index.nl/g-standaard/hulpmiddelen)
Middelen uit het GVS
Het ministerie van VWS heeft per 1 januari een aantal geneesmiddelen uit het GVS gehaald.
Deze geneesmiddelen komen niet meer voor verstrekking in aanmerking indien ze in de
apotheek aan de patiënt ter hand worden gesteld.
Het betreft twee groepen middelen:
- combinatiepreparaten met paracetamol/codeïne;
- geneesmiddelen die als medisch-specialistische zorg intramuraal worden bekostigd. Het gaat
daarbij om hormonen gebruikt bij groeistoornissen en om oncolytica met de volgende
werkzame stoffen:
ABIRATERON
BEXAROTEEN
BORTEZOMIB
DASATINIB
ERLOTINIB
EVEROLIMUS (met uitzondering van het geneesmiddel met de merknaam Certican)
GEFITINIB
IMATINIB
LAPATINIB
LENALIDOMIDE
MECASERMINE
MITOTAAN
NILOTINIB
PAZOPANIB
SOMATROPINE
SORAFENIB
SUNITINIB
Op de website van Z-Index vindt u bij deze taxebrief een bijlage waarin alle geneesmiddelen
genoemd zijn die per 1 januari 2013 uit het GVS verdwijnen. (www.z-index.nl/g-standaard/taxebrief)
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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

