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Aanvulling en correctie G-Standaard januari 2014
Volgnummer

2014-1
Archief

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

Geachte mevrouw/heer,
In de G-Standaard van januari 2014 is er abusievelijk bij een aantal artikelen geen RZVverstrekkingscode weergegeven. Dit veld geeft aan of een verzekerde recht heeft op
verstrekking van het artikel inzake de Regeling zorgverzekering.
Een overzicht met de wijzigingen treft u hieronder aan.
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Als gevolg van wijzigingen in wetgeving zult u in de G-Standaard van januari 2014
geconfronteerd worden met diverse wijzigingen op het gebied van prijzen en vergoedingen.
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.
Fertiliteitshormonen
Per 1-1-2014 zijn een aantal fertiliteitshormonen overgeheveld van het Geneesmiddelen
Vergoeding Systeem (GVS) naar de ziekenhuisbekostiging. Een deel van deze
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fertiliteitshormonen is opgenomen in de regeling “dure geneesmiddelen” en kan door het
ziekenhuis als add-on worden gedeclareerd, een ander deel is opgenomen in het reguliere
DBC-tarief.
Deze geneesmiddelen komen per 1-1-2014 dus niet meer voor verstrekking in aanmerking
indien ze via de openbare apotheek worden afgeleverd.
Het gaat hierbij om de volgende middelen:
Menopauzegonadotrofine (Menopur)*
Urofollitropine (Fostimon)*
Follitropine (alfa) (Gonal F)*
Follitropine (bèta) (Puregon)*
Gonadoreline (Lutrelef)*
Corifollitropine (alfa) (Elonva)*
Choriogonadotropine (alfa) (Ovitrelle)^
Choriongonadotrofine (Pregnyl)^
Clomifeen (Clomid)^
Nafareline (Synarel)^
Ganirelix (Orgalutran)^
Cetrorelix (Cetrotide)^
Triptoreline (lage dosering 0,1mg) (Decapeptyl, Triptofem)^$
* = kan in het ziekenhuis als add-on worden gedeclareerd
^ = kan niet als add-on worden gedeclareerd
$ = de hoge doseringen triptoreline (3,75/11,25/22,5mg) blijven binnen het GVS
Dialysevloeistoffen
Vanaf 1-1-2014 worden thuisdialyseapparatuur en dialysevloeistoffen uitsluitend vergoed vanuit
de medisch-specialistische zorg. Vergoeding vanuit de hulpmiddelenzorg wordt per 1-1-2014
geschrapt. Dit betekent dat de verstrekkingsstatus van dialysevloeistoffen (en hulpmiddelen bij
dialyse) die in de G-Standaard zijn opgenomen in de productgroep NK (THUISDIALYSE
APPARATUUR EN VLOEISTOF) wordt omgezet van H (verstrekking als hulpmiddel) naar N
(geen verstrekking).
De patiënt behoudt aanspraak op deze artikelen, maar apotheken en andere zorgverleners
kunnen de materiaalkosten bij aflevering van deze middelen niet meer zelfstandig declareren.
De materiaalkosten dienen gecontracteerd te worden binnen het DBC-tarief.
Niet-geregistreerde allergeen extracten
Zorgverzekeraars hebben aangegeven vanaf 1 januari 2014 de niet-geregistreerde allergeen
extracten niet langer te vergoeden, tenzij er een specifieke machtiging voor een individuele
patiënt door de verzekeraar is afgegeven. Meer informatie hierover is te vinden op de website
van de zorgverzekeraars. Op verzoek van de zorgverzekeraars zijn daarom alle nietgeregistreerde allergenen in de G-Standaard op verstrekkingsstatus N (geen verstrekking)
gezet. Deze artikelen zijn opgenomen in de productgroep EP (EXPERIMENTEEL PRODUCT).
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Geregistreerde allergeen extracten die zijn opgenomen in het GVS blijven ook vanaf 1 januari
voor verstrekking in aanmerking komen. Deze artikelen hebben verstrekkingsstatus G
(verstrekking als GVS-geneesmiddel).
Doorgeleverde bereidingen
De afgelopen weken zijn er bij Z-Index een zeer groot aantal doorgeleverde bereidingen
aangemeld voor opname in de G-Standaard. Het betreft meer dan 1000 artikelen van
verschillende grootbereiders. Deze artikelen zullen allemaal in de G-Standaard opgenomen
worden, compleet voorzien van alle farmaceutische gegevens en
medicatiebewakingsgegevens. Omdat het opnemen van de gegevens bij geneesmiddelen veel
tijd in beslag neemt, zal het enkele maanden duren voordat al deze artikelen zijn opgenomen in
de G-Standaard. In januari treft u de eerste van deze nieuwe artikelen aan in de productgroep
DB. De rest zal in de maanden februari, maart en april voor het eerst worden opgenomen in de
G-Standaard.
Verwijderen van stofnamen uit lijst dure geneesmiddelen gaat niet door
Op 16 oktober 2013 heeft de NZa door middel van een circulaire bekend gemaakt dat een
aantal stofnamen per 1-1-2014 zouden komen te vervallen uit de lijst met dure
geneesmiddelen. In de G-Standaard van januari 2014, bestand 130 hebben de declaratiecodes
behorende bij deze middelen daarom een einddatum gekregen van 31-12-2013.
Echter, op donderdag 19 december heeft de rechter in voorlopige voorziening de NZa
opgedragen het verwijderen van deze middelen uit de lijst met dure geneesmiddelen ongedaan
te maken. Dit betekent dat ziekenhuizen ook vanaf 1-1-2014 gebruik kunnen blijven maken van
de declaratiecodes voor deze geneesmiddelen.
Wij adviseren u daarom in bestand 130 bij records met declaratiecodes die voorkomen in de
bijlage bij deze taxebrief, waarbij een einddatum van 31-12-2013 is ingevuld (het gaat om 174
records) deze einddatum te verwijderen (te vervangen door 00000000). In een bijlage bij deze
taxebrief die te vinden is op onze website treft u alle declaratiecodes van de middelen die het
betreft.
(zie www.z-index.nl -> G-Standaard -> publicaties -> taxebrief)
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

