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De presentatie 

• Gedeelde presentatie met Annette Heinen 

• Vragen graag aan het einde van de presentatie 

• Na afloop aanwezig, verder kunt u terecht bij: 

• Mijn collega’s 

• Helpdesk (zaal 005) 

• FAQ: zal gepubliceerd worden op www.nza.nl 

• Informatielijn NZa 
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http://www.nza.nl/


Doel beleidswijziging 

 
 

“De betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg 

verbeteren door prestaties en indicaties inzichtelijk te 

maken” 
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• 2011: Start onderzoek aanpassing add-on beleid 
 

• 2013: Adviesrapport NZa aan de minister 
• Van stofnaam en indicatie naar consumentenproduct per 2015  

 
• 2013: Minister vraagt NZa om wijziging in te voeren, en daarbij 

• Indicatie op de factuur 
 

• 2014: NZa besluit bovengenoemde wijzigingen niet per  
2015 in te voeren 

 
• 2015: NZa besluit bovengenoemde wijzigingen in te  

voeren per 2017 
 

Achtergrond 
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De veranderingen in het kort 
Add-on geneesmiddelen en ozp-stollingsfactoren 

• Prestatieomschrijving 

• Prestatie op consumentenartikel i.p.v. stofnaam 

• Indicatie géén onderdeel meer van prestatie 

• Indicatie wél op de factuur  
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Nu 
 
 
 
 
 
 

 

De veranderingen 
Geneesmiddelen in ziekenhuizen: een duaal systeem  

Straks 
 
 
 
 
 
 

 

 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DBC 

Add-on 

DBC 

Add-on 

DBC 

Add-on 

STOF A 
Indicatie X 

Indicatie 

STOF A 
Indicatie Y 

Consumenten 
product  

(= ZI-nummer) 



Waarom? 

 
• Prestatie inzichtelijk 

• Inzicht in welke add-on geneesmiddelen (product) in welke hoeveelheid en 
wanneer  aan welke patiënt zijn verstrekt 

• Betere onderhandelingstaal 
 

• Indicatie inzichtelijk 
• Kennis inzet dure geneesmiddelen 
• Controle rechtmatigheid (wel of niet verzekerde zorg) 
• Betere onderhandelingstaal 
• Kwaliteitsbevordering 

 
• Juridische houdbaarheid 

• Huidige beleid: vele uitzonderingen 
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Voorbeeld: verandering prestatie-omschrijving 

Nu 
 
Stofnaam: ceritinib  

+ 
Indicatie: behandeling van volwassen 
patiënten met anaplastisch lymfoom kinase 
(ALK)-positief gevorderd niet-kleincellig 
longcarcinoom (NSCLC) die eerder zijn 
behandeld met crizotinib. 

= 
Za-code: Ceritinib, toedieningsvorm 
capsule, per gebruikte eenheid van 150 mg 
bij indicaties welke bij deze stofnaam zijn 
opgenomen in de NZa Prestatie- en 
tarieventabel add-on geneesmiddelen. 

 

 

Straks 
 
Consumentenproduct:  Zykadia capsule 
150mg 150 st 

 
 
 
 

=  
ZI-nummer: Zykadia capsule 150mg 150 st 

 
 Wél: indicatievermelding factuur 
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Nu 
 
Stofnaam: ceritinib  

+ 
Indicatie: behandeling van volwassen 
patiënten met anaplastisch lymfoom kinase 
(ALK)-positief gevorderd niet-kleincellig 
longcarcinoom (NSCLC) die eerder zijn 
behandeld met crizotinib. 

= 
Za-code: Ceritinib, toedieningsvorm 
capsule, per gebruikte eenheid van 150 mg 
bij indicaties welke bij deze stofnaam zijn 
opgenomen in de NZa Prestatie- en 
tarieventabel add-on geneesmiddelen. 

 

 

Straks 
 
Consumentenproduct:  Zykadia capsule 
150mg 150 st 

 
 
 

=  
ZI-nummer: Zykadia capsule 150mg 150 st 

 
 Wél: indicatievermelding factuur 

 

Straks 
AIP plus 6% BTW 

 
Voorbeeld 1: Zykadia capsule 150 mg 150 stuks 

 
 Maximumtarief per verpakking: € 6195 *1,06 

 
Voorbeeld 2: 
 
 

gemcitabine accord infpdr flacon  200mg AIP €25,64 *1,06 
gemcitabine accord infpdr flacon 1000mg AIP €125,79 *1,06 
gemcitabine actavis infpdr flacon  200mg AIP €25,31*1,06 
gemcitabine ebewe infpdr flacon  200mg AIP €25,32*1,06 
gemcitabine hospira infpdr flacon 1000mg AIP €124,40*1,06 
gemcitabine sun infpdr flacon 1000mg AIP €45*1,06 
Etcetera 
 

 Maximumtarief per consumentenproduct 
 

 

Voorbeeld: wijziging tarief 

Nu 
Laagste prijs per milligram per stofnaam 

 
Voorbeeld 1: ceritinib, toedieningsvorm capsule, 
per gebruikte eenheid van 150 mg 
 Maximumtarief (2016) per 150 mg ceritinib: €43,78 

Voorbeeld 2: gemcitabine, toedieningsvorm 
infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 10 mg  
 

gemcitabine accord infpdr flacon  200mg AIP €25,64 
gemcitabine accord infpdr flacon 1000mg AIP €125,79 
gemcitabine actavis infpdr flacon  200mg AIP €25,31 
gemcitabine ebewe infpdr flacon  200mg AIP €25,32 
gemcitabine hospira infpdr flacon 1000mg AIP €124,40 
gemcitabine sun infpdr flacon 1000mg AIP €45 
Etcetera 
 

 Maximumtarief (2016) per 10 mg 
gemcitabine: €0,48 
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De veranderingen 
Registratie- versus informatie- en declaratieverplichting 

Nu 
Declaratieverplichting 
Verplicht  declareren van een genees-
middel als add-on indien deze op-
genomen is op de add-on lijst of ozp-
stollingsfactorenlijst. 
 
 
 
Ziekenhuis legt indicatie vast 
Verzekeraar ziet indicatie niet 
 
 
 
Beleidspublicatie: NR/CU-266 

 

Straks 
Registratieverplichting  
Bijv.: verplicht vastleggen van de 
indicatie   
 
Informatieverplichting 
Bijv.: verplichte vermelding van de 
indicatie op de declaratie/factuur 

 
Ziekenhuis legt indicatie vast 
Verzekeraar ziet indicatie wel 
ICT en praktijk aanpassingen 
noodzakelijk 
 
Beleidspublicatie: NR/Reg-1713 

11 



Nu 
Release tabellen NZa 
• Jaarlijks 
• Maandelijks tariefbeschikkingen 
 

Nadeel:  
 Declaratie behandeling vertraagd 
 

Straks 
Z-Index: G-standaard 
• Maandelijks 
• Maandelijks tariefbeschikkingen 

 

Voordelen: 
 Elke maand systeem up-to-date: 
geen vertraging in declaratie 
 Alle informatie te vinden in één bron 

• Add-on-prestaties 
• Maximumtarieven 
• Indicaties 
• Aanspraak 
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De veranderingen 
Inleesbestanden 



Voordelen voor het ziekenhuis 

• Duidelijke prestatie 
    Inkoop handelsproduct = declaratie handelsproduct 

• Duidelijke onderhandelingstaal 
 Indicaties & prijzen bekend 

• Duidelijke prijsopbouw 
 Tarief = AIP plus BTW 

• Transparante declaratie voor zorgverleners 
 Geneesmiddel óf in DBC óf add-on (indicatie-onafhankelijk) 

• G-Standaard 
 Alle gegevens máándelijks terug te vinden in één bron 

• Beter inzicht in indicaties patiëntenpopulatie 
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Prestaties 
Verzekerde & onverzekerde zorg 

Prestatie vs aanspraak vs contract 
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Declaratie 

Basispakket 

Aanspraak 

DBC 

Add-on 
Indicatie 

* Bijvoorbeeld: catumaxomab, collagenase clostridium histolyticum, elosulfase alfa (+ indicaties) 

Contractafspraken 

Ingekocht 



Impact voor het ziekenhuis 
NZa-congres: 'Van beleid naar praktijk', 22 september 2016 
 

Annette Heinen (Care Together) 
ZZP-er / Programmamanager implementatie nieuwe add-on beleid  
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Registratie en declaratie add-on geneesmiddelen 

• Altijd meerdere registratie processen 
• Primaire proces bepaalt differentiatie  

 
• Voorschrijven: papier/ welk EVS/ enkelvoudig/ kuur 
• Wel bereiden/ niet bereiden 
• Intramurale en extramurale uitgifte geneesmiddel 
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Registratie en declaratie add-on geneesmiddelen 

1. Veel voorkomende deelprocessen: 
2. Poliklinische add-on geneesmiddelen 
3. Klinische add-on geneesmiddelen niet-oncologie 
4. Klinische add-on geneesmiddelen oncologie/ kuren 
5. Klinische add-on geneesmiddelen IC 
6. Stollingsfactoren 
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Vaststellen nieuwe registratie processen 

Primaire proces basis voor registratieproces 
 

• Uitgifte en registratie: ketenproces!! 
• Bepalen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
• Vaststellen IST en SOLL  
• Bereiken SOLL: multidisciplinair & hele keten 
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Vaststellen aanpassingen ICT 

ICT bepaalt efficiëntie registratie proces 
 

• Noodzakelijk voor automatische registratie declaratiegegevens 
• Per processtap verschillend: landschap in kaart brengen! 
• Leveranciers en eigenbouw 
• Waar mogelijk samen optrekken naar leveranciers 
• Ontwerp – ontwikkeling -  testen – implementeren 
• Hand in hand met gebruikers primaire proces!! 
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Contract afspraken 

Inkoop 

Voorschrijven 

Bereiden 

Uitgifte/toediening 

Registratie 

Declaratie/facturatie 

Controle 



Add-on 2017 SOLL 
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Add-on 2017 SOLL 
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Add-on 2017 SOLL 
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WELKE PROCESSEN KUNT U 
ONDERSCHEIDEN IN UW 

ZIEKENHUIS? 
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Uitdagingen 
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Uitdagingen 

• Indicatie vastleggen oncologie kuren 
• Berekening poolen inclusief spillage automatiseren 

• Bij poolen = clusteren -> gebruikte flacons terugrekenen naar 
dosering per patiënt en dat wat overblijft naar rato verdelen 
over de patiënten  

• Op de juiste manier omgaan met spillage – registratie-eenheid 
kiezen 

• 1 flacon uit verpakking van 2 gebruiken en de andere flacon 
voor nieuwe patiënt -> declareren 1 flacon, is geen spillage! 

• Onvermijdbare spillage (weggooien!) mag gedeclareerd worden 
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Uitdagingen 

• Beleid aanspraak 
• Wel of geen factuur naar patiënt? 
• Aanspraak zichtbaar maken voor artsen  

• Formularium in EVS = vaste relatie tussen indicatie recept en 
artikelassortiment dat door apotheek uitgegeven kan worden 

• Contractering per zorgverzekeraar zichtbaar maken voor artsen 
• Nieuwe stuurinformatie genereren  

• Dashboard op maat 
• Transparantie vergroten 
• Terugkoppeling op kwaliteit en doelmatigheid 
• Betere onderhandelingspositie zorgverzekeraar 
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Planning 1e uitgifte landelijke tabellen 
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Add-on 

Duiding 
aanspraak 

Geregistreerde 
Indicaties 

Off-label 
indicaties 

Verkorte 
indicatie 
teksten 

Zi 
nummers 

G-
standaard 

Add-on 
databank 

historisch 
maatwerkbestand 

Aanspraak per 
Zi-indicatie 
combinatie 

15 
november 

2016 
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Contact met de Nederlandse Zorgautoriteit 

Is uw vraag niet aan bod gekomen? 
 
Stel deze aan onze medewerkers van de Informatielijn: 
 
Mail   info@nza.nl 
Telefoon  088 – 770 8 770 (lokaal tarief) tussen 09.00-17.00 uur 

Website  www.nza.nl  
 
Vragen aan Annette Heinen: Annette@care-together.nl  
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