Datum
30 september 2013
Contact
Bas van der Meer

Richtlijn afleverstatus en wmg codering bij
(doorgeleverde) bereidingen in de G-Standaard
Inleiding
Z-Index neemt regelmatig (doorgeleverde) bereidingen op in de G-Standaard. Dit zijn per
definitie ongeregistreerde geneesmiddelen.
Bij geregistreerde geneesmiddelen wordt de afleverstatus (UR/UA/UAD/AV) vastgesteld door
het CBG (of door de EMA). Bij (doorgeleverde) bereidingen gebeurd dat dus niet, aangezien ze
niet geregistreerd zijn.
Z-Index is niet bevoegd om de afleverstatus van een artikel vast te stellen. Toch moet Z-Index
een status invullen in de G-Standaard. Daarom heeft Z-Index behoefte aan een richtlijn voor het
vullen van het veld “afleverstatus” bij (doorgeleverde) bereidingen.
Deze richtlijn is op 18 september 2013 besproken en vastgesteld tijdens de vergadering van de
Commissie Declareren.
Op basis van deze richtlijn vult Z-Index de afleverstatus van (doorgeleverde) bereidingen. En
op basis van deze afleverstatus wordt door Z-Index vervolgens een WMG-code bij het artikel
gevuld.
NOTA BENE: voor (doorgeleverde) bereidingen geldt dat de individuele zorgverlener
uiteindelijk besluit of een geneesmiddel al dan niet zonder recept ter hand kan worden
gesteld, ongeacht de code in de G-Standaard.

Richtlijn voor het vullen van de afleverstatus bij (doorgeleverde) bereidingen:
1. Een (doorgeleverde) bereiding wordt in de G-Standaard opgenomen als niet-receptplichtig
indien het:
a. geen werkzame stof (in de zin van de geneesmiddelenwet) bevat, of
b. qua sterkte en toedieningsweg lijkt op een geregistreerd, niet-receptplichtig geneesmiddel, of
c. qua sterkte en toedieningsweg lijkt op een warenwetartikel.
NOTA BENE: het betreft hier een richtlijn. In individuele gevallen kunnen begrippen als
“werkzame stof” en “lijken op” voor meerdere interpretatie vatbaar zijn. Z-Index kan
twijfelgevallen voorleggen aan de Commissie Declareren, en zal uiteindelijk het besluit
volgen dat binnen de Commissie het meeste draagvlak heeft.
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2. Niet-receptplichtige ongeregistreerde geneesmiddelen, dus ook niet-receptplichtige
(doorgeleverde) bereidingen worden in de G-Standaard altijd opgenomen met de code “UA”
(uitsluitende apotheek).
3. In andere gevallen dan genoemd onder 1 wordt de (doorgeleverde) bereiding opgenomen in
de G-Standaard als receptplichtig. (code “UR”)
Richtlijn voor het vullen van de WMG-codering in de G-Standaard:
4. Geneesmiddelen die in de G-Standaard de code receptplichtig (“UR”) hebben gekregen,
krijgen een WMG-code = JA
NOTA BENE: technisch gezien krijgen deze artikelen in de G-Standaard in het veld
WTGKOD een code 1/2/3/4/5. Praktisch gezien is het onderscheid tussen deze 5 codes
irrelevant, het gaat allemaal om artikelen waarop de WMG-prijsberekening van toepassing is.
5. Geneesmiddelen die in de G-Standaard een niet-receptplichtige code hebben (“UA”, “UAD”
of “AV”) krijgen een WMG-code = NEE
NOTA BENE: technische gezien betreft het hier WTGKOD = 9. De betekenis van deze 9 is
“buiten-WMG”.
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