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1. Inleiding 

Vanaf 1 januari 2017 dienen add-on geneesmiddelen gedeclareerd te worden met een ZI-

nummer. De gegevens voor add-on geneesmiddelen, tarieven, aanspraak, duiding en 

indicaties worden daarom vanaf 1 januari 2017 beschikbaar gesteld via de G-Standaard. 

Softwarehuizen en ziekenhuizen kunnen met behulp van deze gegevens de registratie en 

declaratie van add-on geneesmiddelen inrichten. De gegevens worden in de G-Standaard 

opgenomen in nieuwe bestanden (131 en 132). 

Tot eind 2016 dienen declaraties van toegepaste add-on geneesmiddelen te gebeuren op 

basis van Zorgactiviteit-codes (ZA-codes). Dure geneesmiddelen zijn daartoe tot eind 

2016 opgenomen in de Zorgactiviteiten Tabel en de Tarieven Tabel van de NZa (voorheen: 

DBC-onderhoud). De Zorgactiviteiten Tabel en de Tarieven Tabel van de NZa bevatten ook 

informatie over Zorgactiviteiten en over Tarieven uit het verleden (met een historie van 

10 jaar). De tabellen van de NZa worden slechts enkele keren per jaar gepubliceerd. 

De G-Standaard die maandelijks verschijnt bevat uitsluitend de huidige stand: artikelen of 

tarieven uit het verleden worden niet uitgeleverd. In de structuur van de G-Standaard is 

het niet mogelijk om gegevens die niet meer geldig zijn in de maandelijkse stand uit te 

leveren. 

Een aantal softwarehuizen hebben aangegeven behoefte te hebben aan een bestand 

waarin historische gegevens worden verzameld. Z-Index doet hierbij een voorstel voor 

een bestand met dergelijke historische gegevens. Dit betreft een separaat bestand dat 

geen onderdeel uitmaakt van de G-Standaard, maar dat maandelijks, op basis van de 

uitgeleverde G-Standaard, geproduceerd wordt.  

 

2. Doel 

Een historisch bestand dat door Z-Index geproduceerd wordt, is uitsluitend bestemd voor 

de volgende toepassingen: 

 controle of een bepaald product (ZI-nummer) op een bepaald moment in de 

actuele maand of in het verleden (vanaf januari 2017) declarabel is/was als add-

on geneesmiddel/stollingsfactor/beide; 

 controle of de combinatie van ZI-nummer en indicatiecode op een bepaald 

moment in de actuele maand of in het verleden (vanaf januari 2017) een geldige, 

bestaande combinatie betrof; 

 controle of een gedeclareerd tarief op een bepaald moment in de actuele maand 

of in het verleden (vanaf januari 2017) niet boven het NZa-maximumtarief valt; 

 controleren welke aanspraakstatus/duiding er door Zorgverzekeraars Nederland 

aan een bepaalde combinatie ZI-nummer en indicatiecode is gegeven voor de 

actuele maand of voor een bepaald tijdstip in het verleden (vanaf januari 2017);  
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 controleren of een bepaalde combinatie van ZI-nummer en 

indicatiecode op een bepaald moment in de actuele maand of in het verleden 

(vanaf januari 2017) een geregistreerde indicatie (afkomstig uit de SmPC-tekst) of 

een off-label indicatie betrof. 

Daarnaast zullen in het bestand enkele ondersteunende velden zijn opgenomen, die 

nuttig kunnen zijn bij het controleren of opstellen van een declaratie zoals 

artikelomschrijving (van het ZI-nr), inkoopaantal en inkoopeenheid.  

Het bestand bevat geen indicatieteksten. Het bestand is dan ook niet geschikt voor 

toepassing bij het voorschrijven van geneesmiddelen en het selecteren van de 

toepasselijke indicatietekst.  
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3. Bestandsbeschrijving 
Het maatwerkbestand zal de volgende velden bevatten: 

 

Veldomschrijving Mogelijke vulling Corresponderende  

veld (en bestand) in 

de G-Standaard * 

Type Sleutel/ 

(sorteer 

volgorde) 

Maximale 

veldlengte 

ZI-nummer ZI-nummer (betreft een ZI-nummer dat op enig moment door de NZa 

als add-on/stollingsfactor is aangewezen) 

ATKODE (BST004) N S (1) 8 

Artikelomschrijving Geeft de artikelomschrijving van het ZI-nummer weer. NMNAAM (BST020) A  50 

Inkoophoeveelheid Geeft voor het ZI-nummer het aantal inkoopeenheden in de 

verpakking (bijv. het aantal tabletten of ampullen). (uitgedrukt in 

honderdsten) 

VPINHV (BST004) N  8 (=6,2) 

Inkoopeenheid Geeft voor het ZI-nummer de memocode van de eenheid die geldt 

voor de inkoophoeveelheid (bijv ‘ST’ voor aantal tabletten of 

ampullen en ‘ML’ voor volume bij een niet-steriele vloeistof) 

 N  2 

Maximumprijs Het maximum tarief (inclusief BTW) dat in rekening mag worden 

gebracht voor een ZI-nummer, vastgesteld door de NZa. Is nooit 

hoger dan de WGP. (uitgedrukt in miljoensten) 

NZATARIEF (BST131) N  14 (=8,6) 

Soort product Geeft aan of het ZI-nummer door de NZa is vastgesteld als add-on 

(‘1’), stollingsfactor (‘2’) of beide (‘3’) 

SUPSRT (BST131) N  6 

Indicatie ID De identificerende code voor de indicatie zoals opgegeven door het 

CIBG 

INID (BST132) N S (2) 9 

Soort indicatie Geeft aan of de indicatie geregistreerd is (‘1’), off-label (‘2’), of overig 

(‘3’) 

INSRT (BST132) N  6 

Duiding ID De identificerende code voor de duiding zoals opgegeven door het 

Zorginstituut Nederland. Het veld is leeg indien er geen duiding 

beschikbaar is. 

DUIDID (BST132) N  9 

Aanspraakstatus Geeft aan of er volgens Zorgverzekeraars Nederland recht is op 

aanspraak onder de basisverzekering (‘J’) of niet (‘N’) of dat het nog 

niet beoordeeld is (‘O’) 

AAAAZN (BST132) A  1 

Startdatum Geeft de datum (formaat: YYYYMMDD) vanaf wanneer de combinatie 

ZI-nummer, maximumprijs, indicatie, etc. als add-on geldig is. 

 N S (3) 8 

Einddatum Geeft de datum (formaat: YYYYMMDD) weer vanaf wanneer de 

combinatie niet meer geldig is. De einddatum is de laatste dag van de 

laatste maand waarop de combinatie nog geldig is.  

 N  8 

* Voor meer informatie over de betekenis van de velden en bestanden kunt u kijken op www.z-index.nl. 

 
 

4. Algemene specificaties 

- Het historische bestand zal in CSV formaat zijn met ; als separator van de velden. 

- De velden worden gesorteerd op ZI-nummer, daarna op Indicatie ID en 

vervolgens op startdatum 

- De startdatum van een record is altijd de 1e kalenderdag van een maand.  

- De veld met de einddatum is leeg op het moment dat het record nog actief is. 

http://www.z-index.nl/
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- De einddatum van een record is altijd de laatste kalenderdag 

van een maand. 

- De datum in een datumveld betekent inclusief die dag. 

- Een record bevat 1 startdatum en 1 einddatum. Op het moment dat 1 of 

meerdere velden veranderen qua inhoud zal het record afgesloten worden en 

een nieuw record worden gestart. 

- Als een ZI-nummer in de G-Standaard vervalt, komt ook de add-on status te 

vervallen. Bijbehorende records in het historische bestand krijgen dan een 

einddatum. 

- Als de add-on status vervalt maar het ZI-nummer niet, krijgen de records 

behorende bij het ZI-nummer een einddatum in het historische bestand. 

- In de numerieke velden zit geen decimaalscheidingsteken. Het veld 

inkoophoeveelheid is uitgedrukt in honderdsten, het veld maximumprijs in 

miljoensten. De laatste 2, resp. 6 cijfers dienen ingelezen te worden als posities 

achter de komma. 

 

 

5. Beschikbaarheid 

- Het bestand wordt 1x per maand, direct na publicatie van de G-Standaard 

gepubliceerd.  

- Het bestand wordt ter beschikking gesteld aan afnemers van de G-Standaard die 

betrokken zijn bij het declararen van add-on geneesmiddelen. Dit betreft alle 

ziekenhuizen en zorgverzekeraars in Nederland. 

- Partijen die geen abonnement hebben op de ‘G-Standaard download’, kunnen 

een los abonnement afsluiten. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. 

- De kosten voor de initiële bouw en structurele maandelijkse uitlevering en 

onderhoud tot en met december 2017 worden betaald door de NZa. 

- Z-Index zal het bestand vanaf 2018 alleen blijven uitleveren, indien externe 

partijen de kosten hiervoor vergoeden. Indien geen partij dit wil financieren, zal 

Z-Index de uitlevering staken. 

 

 

6. Voorbeeld 

- Een ZI-nummer wordt per 1 januari aangewezen als add-on, met twee 

bijbehorende indicaties A en B en maximumprijs 150. 

o => gevolg: er komen twee nieuwe regels in het historische bestand met 

startdatum 1 januari 

- Per 1 april wijzigt de maxiumumprijs naar 145. 

o => gevolg: beide oude records (met max.prijs 150) worden afgesloten 

met een einddatum van 31 maart. Er komen twee nieuwe records met de 

nieuwe maximumprijs 145 en een startdatum 1 april. 

- Per 1 juni wordt indicatie C toegevoegd. 

o => gevolg: er komt een nieuw record met het ZI-nummer en indicatie C 

en maxprijs 145 met startdatum 1 juni. 
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- Per 1 september verdwijnt indicatie B. 

o => gevolg: het record met de combinatie ZI-nr + indicatie B + maxprijs 145 

krijgt een einddatum van 31 augustus. 


