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Inleiding 
Diverse medewerkers uit ziekenhuizen en van ICT leveranciers hebben aandacht gevraagd voor 
praktische aspecten m.b.t. de registratie van indicaties. Doordat de geregistreerde (SmPC) 
indicatieteksten soms lang of weinig onderscheidend zijn, werd gevraagd om kortere 
indicatieteksten.  
Over deze vraag is intensief overleg gevoerd met het Ministerie van VWS, het CIBG, de NVZ en NFU, 
de FMS en Z-Index. Uitkomst van dit overleg is dat iedereen onderschrijft dat kortere indicatieteksten 
zeker kunnen bijdragen aan het versoepelen van het registratie/voorschrijfproces. De verplichting tot 
het gebruik van indicaties op de factuur blijft echter gestoeld op de formele, geregistreerde 
indicatieteksten zoals het CIBG die opneemt in de add-on databank, en Z-Index zal uitleveren via G-
standaard bestanden.  
Het resultaat is nu dat vanuit de landelijke projectorganisatie (via http://www.add-on-2017.nl) een 
bestand met verkorte indicatieteksten uitgeleverd zal worden. Het bestand wordt gebouwd in 
opdracht van de NFU. Tijdens de bouw wordt de inhoud afgestemd met de FMS. 
 
Doel 
Het bestand met verkorte indicatieteksten dat via http://www.add-on-2017.nl verspreid zal worden, 
is uitsluitend bestemd voor de volgende toepassingen: 
- Het dienen als registratie- cq. voorschrijfhulp door 

o het presenteren van een kortere, en/of beter leesbare indicatietekst aan de voorschrijver; 
o het presenteren van meerdere gelijksoortige geregistreerde indicatieteksten via één uniforme en/of verkorte indicatietekst aan de voorschrijver; 
o gebruik binnen het registratie cq. voorschrijfproces in de zorginstelling.  

De verkorte indicatieteksten in het bestand zijn niet bedoeld voor gebruik in of op de declaratie, de 
zorginstelling zal een manier moeten vinden om geregistreerde verkorte indicatieteksten t.b.v de 
declaratie om te zetten naar de overeenkomstige volledige indicatietekst zoals vastgelegd in de add-
on databank van het CIBG, behorend bij het gebruikte ZI nummer. Zie daarvoor de paragraaf 
Algemene specificaties. 
Het bestand met verkorte indicatieteksten heeft geen formele status, er kunnen geen rechten aan 
ontleend worden, en de verkorte indicatieteksten zijn niet bepalend voor zaken als aanspraak  en 
tarieven. 
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Bestandsbeschrijving 
De specificaties van  tabel met verkorte indicatieteksten zijn als volgt vastgesteld:   
Veld Omschrijving Lengte Type 
INID Indicatie ID 9 N 
TXKORT Verkorte indicatietekst 100 A 
   Algemene specificaties - het bestand zal in CSV formaat zijn met ; als separator van de velden - de velden worden gesorteerd op INID - voor de verkorte indicatieteksten wordt de zelfde sleutel INID (Indicatie ID) gehanteerd als in de bestanden van Z-Index (bestand 132 in de G-standaard)  en het CIBG (Add-on Databank). Er zal een 1:1 relatie bestaan tussen elke verkorte indicatietekst en volledige geregistreerde indicatietekst. Het Indicatie_ID behorende bij de geregistreerde verkorte indicatietekst is dus voldoende om vast te stellen voor welke indicatie de voorschrijving heeft plaatsgevonden.     Beschikbaarheid  Het bestand wordt eenmalig via http://www.add-on-2017.nl beschikbaar gesteld. Het moment van beschikbaar stellen wordt nog nader bepaald.  Daadwerkelijke, bruikbare voorbeelden van verkorte indicatieteksten zullen opgenomen worden in een set voorbeeldbestanden welke naar verwachting op 22 augustus 2016 gepubliceerd wordt. Deze set voorbeeldbestanden zal voor 5 veel voorkomende situaties daadwerkelijke, concrete en actuele data weergeven opdat een hands-on ervaring met de op een later tijdstip uit te leveren bestanden opgedaan kan worden.    


