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Geachte mevrouw/heer,
Vanaf 1 juli 2013 worden in de G-Standaard twee nieuwe coderingen voor de afleverstatus van
een geneesmiddel geïntroduceerd.
De geneesmiddelenwet kent de volgende 4 categorieën:
• UR-geneesmiddel (aflevering uitsluitend op recept)
• UA-geneesmiddel (aflevering uitsluitend in de apotheek)
•
•

UAD-geneesmiddel (aflevering uitsluitend in apotheek of drogist)
AV-geneesmiddel (algemeen verkrijgbaar geneesmiddel)

Vanaf 1 juli zullen de coderingen D (= UAD-geneesmiddel) en V (= AV geneesmiddel) worden
geïntroduceerd in de G-Standaard. Hoe deze coderingen worden weergegeven, hangt af van
het gebruikte softwaresysteem. Tot nu toe waren de UAD- en AV-geneesmiddelen niet voorzien
van een codering in de G-Standaard (het veld met afleverstatus was leeg)
Ook zullen vanaf 1 juli alle niet-receptplichtige niet-geregistreerde geneesmiddelen (zoals
bijvoorbeeld indifferente crèmes) voorzien zijn van de code A (= UA geneesmiddel). Reden
hiervoor is dat het ter hand stellen van niet-geregistreerde geneesmiddelen voorbehouden is
aan apothekers (en apotheekhoudende artsen). Indien een niet-geregistreerd geneesmiddel
receptplichtig is, dan is de codering afleverstatus in de G-Standaard een R (= UR
geneesmiddel), in andere gevallen is de codering in de G-Standaard vanaf 1 juli 2013 een A
(=UA geneesmiddel).
Samenvattend, de coderingen in het veld VPKWGM (afleverstatus) in de G-Standaaard zijn
vanaf 1 juli 2013 de volgende:
•
•

R = UR-geneesmiddel
A = UA-geneesmiddel
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•
•

D = UAD-geneesmiddel (nieuwe code)
V = AV-geneesmiddel (nieuwe code)

•

(leeg) = alle niet-geneesmiddelen

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

