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1 Inleiding
Deze flowcharts geven aan welke WMG prestaties van toepassing zijn bij het ter hand stellen van een WMG-
artikel.

Voor toelichting over WMG zie deel 1 hoofdstuk 3.6.
De volgende flowcharts dienen één voor één doorlopen te worden om te bepalen welke WMG-prestaties en/of

welke deelprestaties van toepassing zijn. Tijdens het doorlopen van de flowcharts worden ”vlaggetjes verzameld”.
Na het doorlopen van de flowcharts worden de vlaggetjes vertaald in één of meer te declareren WMG-prestaties.

NOTA BENE: de vragen in de flowcharts zijn een simplificatie van de werkelijke NZa-voorwaarden. Check
de geldende NZa-prestatiebeschrijvingen voor de exacte formuleringen en voorwaarden.

NOTA BENE 2: in deze flowcharts worden uitsluitend de terhandstellingsgerelateerde WMG-(deel)prestaties
behandeld, inclusief de zelfstandige prestatie ’BNG-gesprek’ (die uitsluitend kan worden gedeclareerd gelijktij-
dig met een terhandstelling) en inclusief de zelfstandige prestatie ’niet-terhandstellen van een UR-geneesmiddel’.
Daarnaast bestaan er diverse niet-terhandstellingsgerelateerde WMG-prestaties zoals bijvoorbeeld een medicatie-
beoordeling. Dergelijke WMG-prestaties zijn niet vanuit een flowchart te ondersteunen.
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2 Flowchart #200 WMG terhandstellingsprestatie
Deze flowchart is bedoeld om te achterhalen welke terhandstellingsprestatie van toepassing is.

flowchart #200:
terhandstel-

lingsprestatie

WMG-artikel ter
hand gesteld?

niet-terhandstellen
WMG-artikel

na overleg met
arts/patënt?

geen vlag

ga naar #250

in weekdoseer-
verpakking?

standaard ter-
handstelling

standaardterhandst.

weekterhandstelling
per week

weekterhandst. 1wk

weekterhandstelling
per 2 weken

weekterhandst. 2wk

weekterhandstelling
per 3 weken

weekterhandst. 3wk

niet-terhandstellen
UR-geneesmiddel

ga naar #250

niet-terhandstellen

ga naar #210

JA

NEE

JA per week

JA per 2wkn

JA per 3wkn

NEE

NEE

JA
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3 Flowchart #210 BNG-gesprek (voorheen eerste uitgifte)
Deze flowchart is bedoeld om te bepalen of het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel gedeclareerd kan wor-
den.

flowchart #210:
BNG-gesprek

1e uitgifte?

geen vlag

ga naar #220

gesprek gevoerd? BNG-prestatie

BNG

JA

NEE
NEE

JA

Zie de implementatierichtlijn Niet-eerste-uitgifte-clusters (te vinden op de website van Z-Index) behorende bij
bestand 780 om te bepalen of aan het criterium ’1e uitgifte?’ is voldaan.
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4 Flowchart #220 apotheekbereiding
Deze flowchart is bedoeld om te bepalen of de deelprestatie apotheekbereiding of bijzondere bereiding van toe-
passing is.

flowchart #220:
apotheekbereiding

apotheekbereiding?

geen deelprestatie bereiding

ga naar #230

vergelijkbaar mid-
del in de handel?

bijzondere
bereiding? gewone bereiding

bereiding

bijz. bereiding

bijz.bereiding

JA

NEE
NEE

JA

NEE

JA
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5 Flowchart #230 ANZ-dienstverlening
Deze flowchart is bedoeld om te bepalen of de deelprestatie ANZ-dienstverlening van toepassing is. ’ANZ’ is een
afkorting voor avond, nacht, zondag.

flowchart
#230: ANZ-

dienstverlening

is er sprake
van ANZ-

dienstverlening?

geen deelprestatie
ANZ-dienstverlening

ga naar #240

ANZ-
dienstverlening

ANZ-dienstverlening

JA

NEE
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6 Flowchart #240 Dienstverlening thuis
Deze flowchart is bedoeld om te bepalen of de deelprestatie dienstverlening thuis van toepassing is.

flowchart #240:
dienstverlening-

thuis

is er sprake
van dienstver-
lening thuis?

geen deelprestatie
dienstverlening thuis

ga naar #250

dienstverlening
thuis

dienstverlening thuis

JA

NEE
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7 Flowchart #250 Te Declareren WMG Prestaties
Deze flowchart geeft een samenvatting van alle te declareren WMG prestaties op basis van de groene en oranje
vlaggen die verzameld zijn in flowcharts #200 t/m #240.

flowchart #250:
te declareren

WMG prestaties

Geen groene vlag-
gen verzameld?

Één groene
vlag verzameld?

Twee groene vlag-
gen verzameld?

geen WMG
prestatie te
declareren

declareren één
WMG prestatie,

evt. inclusief
oranje vlaggen

declareer de WMG
prestatie BNG
en declarereer
de terhandstel-
lingsprestatie,
evt. inclusief

oranje vlaggen

JA

JA

JA

NEE

NEE

Toelichting bij flowchart #250

• Elke groene vlag is een zelfstandig te declareren WMG prestatie.

• Elke oranje vlag is een deelprestatie die behoort bij een zelfstandig te declareren WMG prestatie. Deelpres-
taties zijn niet zelfstandig te declareren.

• Nul groene vlaggen: In dat geval is er geen WMG prestatie te declareren.

• Één groene vlag: In dat geval is er een WMG prestatie te declareren. Indien dit een terhandstellingsprestatie
betreft, zou het kunnen dat er sprake is van een deelprestatie zoals een magistrale bereiding of een ANZ-
toeslag.

• Twee groene vlaggen: In dat geval is er sprake van een terhandstellingsprestatie plus een BNG (begelei-
dingsgesprek nieuw geneesmiddel). Beide prestaties moeten afzonderlijk gedeclareerd worden, waarbij
de terhandstellingsprestatie mogelijk gecombineerd wordt met deelprestaties (indien er oranje vlaggen zijn
verzameld).

Zie de implementatierichtlijn gedifferentieerde WMG tarieven (te vinden op de website van Z-Index) voor een
beschrijving van bestand 950, het bestand dat gebruikt kan worden bij het declareren van terhandstellingsgerela-
teerde WMG-prestaties inclusief deelprestaties (de öranje vlaggen”).
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8 Versiebeheer
versie datum wijzigingen t.o.v. vorige versie
1.1 nieuw (intern binnen Z-Index) 1e versie
1.2 nieuw 1e versie voor externe circulatie
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