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Toelichting en nagekomen correctie G-Standaard januari 2017
Volgnummer

2017-1
Archief

www.z-index.nl/actueel/taxebrief

Geachte mevrouw/heer,

Het ministerie van VWS heeft ons meegedeeld dat het artikel
ZEPATIER TABLET FILMOMHULD
van de firma MSD per 1 januari 2017 is opgenomen op bijlage 1B van de Regeling
zorgverzekering en derhalve volledig wordt vergoed.
Er zijn er geen nadere voorwaarden opgesteld op Bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
In het overzicht treft u de wijzigingen aan.
Artikelomschrijving

ZEPATIER TABLET FILMOMHULD

HPKODE (handelsproductcode)

2642999

NMMEMO (memocode)

ZEPAT

ATKODE (ZI-nummer)

16321022

Wijzigingen

was

wordt

GVSVGL (GVS vergoedingslimiet)

0,00

13799,70

GVSKOD (GVS cluster kode)

(blanco)

XXXXXXXXXXX

HPRZVV (RZV verstrekking)

N

G
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Add-on geneesmiddelen/stollingsfactoren
Per 1 januari 2017 is nieuwe regelgeving van kracht met betrekking tot het declareren van
add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren in ziekenhuizen. Deze geneesmiddelen dienen
niet langer op zorgactiviteit-code (ZA-code) te worden gedeclareerd, maar op ZI-nummer.
Bovendien dient bij de declaratie de indicatie te worden vermeld waarvoor het geneesmiddel is
voorgeschreven. Ter ondersteuning van deze nieuwe regelgeving zijn in de G-Standaard
nieuwe bestanden opgenomen: bestand 131 en 132. Daarnaast zijn indicatieteksten
opgenomen in bestand 921/922 in de nieuwe tekstmodule 401.
Wijzigingen add-on geneesmiddelen
De NZa heeft meegedeeld dat het geneesmiddel
PROLASTIN INFPDR FLACON 1000MG + SOLV 40ML (ZI-nummer 16324560)
ten onrechte niet is opgenomen in bestand 131 (add-on geneesmiddelen). Dit geneesmiddel is
per 1 januari 2017 wel een add-on geneesmiddel. Het is niet meer mogelijk om dit in de
systemen toe te voegen. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars dienen onderling afspraken te
maken over het declareren van een toediening van dit add-on geneesmiddel in de maand
januari 2017. Per 1 februari 2017 zal dit artikel correct als add-on in de G-Standaard (bestand
131) zijn vermeld.
De NZa heeft tevens meegedeeld dat bij een aantal add-on geneesmiddelen abusievelijk een
foutief NZa-maximumtarief is opgenomen in bestand 131. Ook is een aantal geneesmiddelen
ten onrechte als add-on geneesmiddel aangemerkt in bestand 131. Het is niet meer mogelijk
om dit in systemen aan te passen. Deze gegevens worden in de G-Standaard van februari
2017 verwerkt. Op de website van Z-Index treft u in de Taxebrief 2017-1 bijlage een overzicht
aan (zie www.z-index.nl/actueel/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

