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Correcties G-Standaard mei 2022
Volgnummer
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Archief
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Geachte mevrouw/heer,
In de G-Standaard van mei 2022 zijn abusievelijk enkele artikelen als vervallen uitgeleverd. Het
betreft parallel-geïmporteerde geneesmiddelen waarvan de handelsvergunning van het
referentieproduct is ingetrokken. Ten onrechte zijn de verpakkingen van de parallelimport
geneesmiddelen hierdoor in de G-Standaard als vervallen uitgeleverd.
De betreffende records dienen daarom in diverse bestanden gereactiveerd te worden. Het gaat
om records in deze bestanden:
- bestand 004 (ZI-nummer);
- bestand 007 (GTIN));
- bestand 014 (aanspraakstatus);
- bestand 020 (naamnummer van ZI-nummer);
- bestand 025 (relaties tussen namen);
- bestand 180 (prijzenbestand);
- bestand 200 (HIBC);
Tevens dient bij de betreffende records in bestand 004 de velden U/N-code en U/N-datum te
worden aangepast. Het betreft ZI-nummers in de volgende tabel:
ATKODE
(ZI-nr)

Artikelomschrijving

RVG

Productverantwoordelijke

16748247 ANDRIOL TESTOCAPS CAPSULE 40MG

123259//7531 EU-PHARMA BV

TESTOSTERONUNDECANOAAT MEDCOR
16787439 CAPSULE 40MG

123676//7531 MEDCOR PHARMACEUTICALS BV
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Op onze website vindt u een compleet xlsx-bestand met alle codes die gereactiveerd moeten
worden en de velden die gewijzigd moeten worden. Dit kunt u vinden op
https://www.z-index.nl/actueel/taxebrief via de link “Taxebrief 2022-1 bijlage XLSX”.
Voor instructies over het reactiveren en aanpassen van records kunt u het beste contact
opnemen met uw softwarehuis, omdat dit afhangt van uw verwerking en lokale implementatie.
In de G-Standaard van juni 2022 zullen de betreffende records met mutatiecode 3 (nieuw)
worden uitgeleverd.
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

