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Archief

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

Geachte mevrouw/heer,

Aanspraakstatus Doorgeleverde Bereidingen
Zorgverzekeraars maken per januari 2016 gezamenlijk afspraken over welke
apotheekbereidingen worden vergoed. In het afgelopen jaar maakten zorgverzekeraars,
vanwege onduidelijkheid over mededingingswetgeving dergelijke gezamenlijke afspraken niet.
Dat betekent dat voor artikelen in de G-Standaard in productgroepen DB, MR en EP de
aanspraakstatus per 1 januari 2016 wordt vermeld zoals die door alle zorgverzekeraars wordt
gehanteerd. Wel zijn er artikelen waar zorgverzekeraars voorwaarden hebben verbonden aan
de aanspraak.
Z-Index overlegt met partijen over hoe deze voorwaarden zichtbaar kunnen worden gemaakt in
de G-Standaard en in systemen die de G-Standaard gebruiken. Vermoedelijk zullen deze
voorwaarden in de loop van 2016 uitgeleverd worden en zichtbaar worden gemaakt voor
eindgebruikers.

Prestatie Terhandstelling en begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel
Vanaf 1 januari 2016 is er een nieuwe prestatie vastgesteld door de NZa: “Terhandstelling en
begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel”. Hiermee komt de zelfstandig te declararen prestatie
“Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel” te vervallen. De tabel met prestatiecodes (bestand
950) in de G-Standaard is hiertoe uitgebreid met nieuwe codes.

Vervallen en wettelijk vervallen producten
In januari wordt er altijd een groot aantal geneesmiddelverpakkingen met de status W (wettelijk
vervallen) uitgeleverd. Dit betreft geneesmiddelen waarvan de registratie een jaar geleden is
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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 GStandaard. In het declaratieverkeer kunnen de betreffende ZI-nummers niet meer worden
gebruikt.

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 groeten,

B.M. van der Meer
Productmanager wet- en regelgeving

