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Geachte mevrouw/heer,
BTW laag wordt verhoogd van 6% naar 9%
Per 1 januari 2019 gaat het laag BTW tarief omhoog van 6% naar 9%. Het laag BTW tarief is
onder andere van toepassing op: geneesmiddelen, diverse hulpmiddelen en
voedingspreparaten (waaronder voedingssupplementen en dieetvoeding).
In de G-Standaard worden de meeste prijzen uitgeleverd zonder BTW. In het bestand 004 van
de G-Standaard wordt geen percentage uitgeleverd, maar een code (veld PGBTWK met 1=laag
of 2=hoog). In het systeem van de eindgebruiker moet het betreffende BTW percentage per 11-2019 worden aangepast.
Alleen in bestand 131 (add-on geneesmiddelen) wordt het NZa-maximumtarief uitgeleverd
inclusief BTW. Het nieuwe BTW percentage zal per 1-1-2019 in deze tarieven verwerkt worden.
Maximering eigen bijdrage GVS per patiënt
Vanaf 2019 (en vooralsnog ook in 2020 en 2021) wordt de maximale eigen bijdrage voor GVSgeneesmiddelen per patiënt per jaar gesteld op €250. Tussen de KNMP en zorgverzekeraars is
afgesproken dat de GVS eigen bijdrage per 1-1-2019 niet meer rechtstreeks door de apotheek
bij de patiënt in rekening wordt gebracht, maar dat deze altijd gedeclareerd wordt bij de
zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoed dit aan de apotheek. De zorgverzekeraar
incasseert de eerste €250 bij de patiënt. Een verzekerde met een restitutiepolis kan er ook voor
kiezen om het gehele bedrag voor het geneesmiddel aan de balie te betalen, om vervolgens
zelf de rekening in te dienen bij de verzekeraar.
Deze maatregel leidt niet tot wijzigingen in de G-Standaard.

Pakketwijziging GVS vitaminen, mineralen en paracetamol
Receptplichtige geneesmiddelen met calciumcarbonaat, calciumgluconaat, colecalciferol en
paracetamol 1000mg worden per 1-1-2019 verwijderd uit het GVS waardoor ze niet meer
vergoed worden. Voor combinatiepreparaten met calciumcarbonaat/colecalciferol geldt
overigens dat uitsluitend de tabletten uit het pakket worden verwijderd, terwijl kauwtabletten en
granulaat met deze combinatie wel in het GVS blijven.
Verwijdering uit het GVS heeft geen gevolgen voor de receptplichtig-status of voor de WMGstatus van een geneesmiddel: Op receptplichtige geneesmiddelen is de WMG-toeslag
(receptregel) van toepassing, ook indien ze niet vergoed worden.
Gezamenlijke beoordeling door zorgverzekeraars VB en CO
Vanaf 1-1-2019 zullen zorgverzekeraars alle artikelen in productgroepen VB en CO beoordelen
op aanspraakstatus. Nieuwe HPK’s in deze productgroepen zullen de 1e maand altijd de
aanspraakstatus “N” (geen aanspraak) krijgen. Na één of twee maanden (afhankelijk van het
productieschema van Z-index) zal de status gewijzigd kunnen worden naar “H”, indien het
voldoet aan de criteria zoals opgesteld door de zorgverzekeraars.
Per 1-1-2019 zullen hierdoor ruim 1000 artikelen van aanspraakstatus wijzigen (meest van H
naar N).
Voor inhoudelijke vragen over de beoordeling dient contact opgenomen te worden met
Zorgverzekeraars Nederland. Meer informatie is te vinden op www.znformulieren.nl →
hulpmiddelen.
Wijziging in aanspraakstatus doorgeleverde bereidingen per 2019
Jaarlijks wordt de vergoeding van doorgeleverde bereidingen beoordeeld door
Zorgverzekeraars Nederland, met input van koepelorganisaties van zorgverleners en patiënten.
Per 1 januari 2019 zullen een beperkt aantal doorgeleverde bereidingen van status wijzigen. Op
de website van de KNMP is de verschillijst te vinden. Zie www.knmp.nl → apotheekbereidingen
→ vergoeding apotheekbereidingen.
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