De G-Standaard in 3 punten
Ondersteunt voorschrijven,
afleveren, bestellen, declareren en
vergoeden van zorgproducten.
Bevat relevante gegevens over
zorgproducten die verkrijgbaar zijn
bij apotheken en zorginstellingen.
In gebruik bij alle openbare,
ziekenhuis- en poliklinische
apotheken, (apotheekhoudende)
huisartsen, medisch specialisten en
zorgverzekeraars in Nederland.
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Gezondheidszorg in Nederland

hand stelt. Daarvoor kan hij informatie uit de

De Nederlandse gezondheidszorg behoort tot de

G-Standaard gebruiken. Is er iets onduidelijk,

beste van Europa. Dat komt vooral doordat wij dit

dan overlegt de apotheker met de patiënt en/of

zelf regelen, zonder overheid. Het zijn het

de arts. Kortom, een dubbele check, voor alle

namelijk niet de politici, maar de zorgprofessionals

zekerheid.

die de gezondheidszorg vormgeven.

Vergoedingen

Goede informatie-uitwisseling helpt hierbij. Bijvoorbeeld informatie over soorten

Ook kan de apotheker in de G-Standaard zien welke middelen vergoed worden

middelen, van verbandjes tot medicijnen. Al die informatie is opgeslagen in een

door zorgverzekeraars en welke niet. Hierdoor kunnen facturen rechtstreeks naar

enorme database, de G-Standaard. De G-Standaard bestaat al sinds 1984, toen

de zorgverzekeraar gestuurd worden. Wel zo makkelijk én efficiënt.

hadden apothekers een systeem nodig om makkelijker te declareren bij de
zorgverzekeraars. Het bedrijf Z-Index zorgt voor het onderhoud en het actueel
houden van alle gegevens en koppelingen in de G-Standaard.

Bestellingen en voorraden
Dit alles maakt dat de G-Standaard onmisbaar is voor de patiënt, het werk van arts
en apotheker en natuurlijk de zorgverzekeraar. Maar ook voor het plaatsen van

Actueel

bestellingen en het beheren van voorraden gebruiken apothekers, groothandels

Er zijn al meer dan 100.000 zorgproducten in

en fabrikanten de G-Standaard. En komt er morgen een nieuw middel op de markt,

de G-Standaard geregistreerd. Het is niet

dan leveren fabrikanten de informatie over hun nieuwe product bij Z-Index aan,

eenvoudig om alle gegevens actueel te

zodat ook die informatie verwerkt kan worden in de database.

houden en via softwarehuizen toegankelijk te
maken. Dat moet zeer secuur gebeuren omdat

De kracht van de G-Standaard

dagelijks duizenden zorgverleners zoals

Een complete, actuele en veelzijdige database samengesteld voor en door experts

artsen, apothekers maar ook groothandels en fabrikanten met deze enorme

en onderhouden door Z-Index. Met als eindbestemming een betere gezondheid

database aan de slag zijn. Daar zorgt Z-Index voor.

voor de patiënt. Dat is nu de kracht van de G-Standaard.

Medicatiebewaking
Ook patiënten profiteren hiervan. De dokter kan namelijk na het stellen van de
diagnose met behulp van informatie uit de G-Standaard de juiste dosering
voorschrijven. En zien of de huidige medicatie samengaat met het nieuwe medicijn.
Deze belangrijke controle heet medicatiebewaking. Nergens anders ter wereld is
de informatie daarvoor zo toegankelijk en uitgebreid als in Nederland. De
apotheker is verplicht een zorgvuldige controle te doen voordat hij medicijnen ter

Meer informatie over de G-Standaard vindt u op www.z-index.nl.

