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Inleiding 

De registratie van de dure geneesmiddelen en stollingsfactoren verandert per 01-01-2017. 

Hierbij wordt niet langer onderscheid gemaakt naar indicaties, maar wordt een prestatie per 

handelsproduct vastgesteld. Onder het huidige beleid komt het voor dat bepaalde indicaties 

voor een add-on geneesmiddel wel, en andere indicaties niet opgenomen zijn op de add-on lijst. 

De niet vermelde indicaties worden dan niet als aparte prestaties gedeclareerd, maar (indien 

sprake is van verzekerde zorg) bekostigd vanuit het DBC-zorgproduct. Per 2017 vervalt deze 

route en moet een add-on geneesmiddel als aparte declaratie worden ingediend bij de 

zorgverzekeraar als er sprake is van indicaties die onderdeel uitmaken van het verzekerde 

pakket. Kortom, dure geneesmiddelen worden per 2017 altijd via een add-on bekostigd en niet 

via het DBC zorgproduct (ook niet als het niet verzekerde zorg is). 

Deze beleidswijziging leidt potentieel tot dubbele bekostiging voor add-ongeneesmiddelen die 

tot 2017 één of meer indicaties kenden waarvoor de add-on status niet gold, maar als gevolg 

van de beleidswijziging vanaf 2017 wel (automatisch) de add-on status verkrijgen en dus als 

add-ongeneesmiddel moeten worden gedeclareerd. Om deze dubbele bekostiging te 

voorkomen c.q. budgetneutraal te laten verlopen moeten de DBC-tarieven worden geschoond 

voor indicaties die in 2016 via DBC-zorgproducten worden gedeclareerd, maar in 2017 als add-

on zullen worden gedeclareerd. De NZa zal de maximumtarieven aanpassen van DBC-

zorgproducten in het gereguleerde segment. De NZa heeft als onderdeel van het dbc-pakket 

het ‘Informatieproduct afslag geneesmiddelen’ uitgeleverd. Dit informatieproduct geeft meer 

informatie over de gehanteerde aanpak van de NZa bij het bepalen van de afslag in het 

gereguleerde segment. Tevens dient dit informatieproduct ter ondersteuning van 

zorgaanbieders en verzekeraars bij het maken van afspraken over de wijze waarop een afslag 

in het vrije segment wordt toegepast. In dit informatieproduct zijn individuele zorgaanbieders te 

onderscheiden door middel van een geanonimiseerd nummer. Dit borgt dat per zorgaanbieders, 

op basis van dit nummer, is na te gaan wat het aandeel is in de geneesmiddelenkosten, zonder 

dat er vertrouwelijke instellingsinformatie openbaar wordt gemaakt. Zorgaanbieders zijn 

geïnformeerd over hun eigen nummer, waarmee de instelling de eigen gegevens kan filteren en 

per zorgproduct en per zorgactiviteit kan bepalen wat op basis van de door de NZa beschikbare 

gegevens het aandeel is van de geneesmiddelenkosten ten opzichte van het vastgestelde 

tarief. De NZa hoopt op deze wijze zorgaanbieders en zorgverzekeraars in staat te stellen om 

tijdens hun contractonderhandelingen afspraken te maken over de wijze waarop een 

afslag in het vrije segment wordt toegepast. 

 

Duidelijk is inmiddels dat dit informatieproduct wat houvast biedt, maar dat er tegelijkertijd veel 

vragen en opmerkingen zijn t.a.v. gegevens die zijn opgenomen. Daarnaast is er relatief weinig 

tijd om alle benodigde gegevens inzichtelijk maken en afspraken te maken t.b.v. 2017. 

 

 

Doel van deze handreiking 

Het schonen van de DBC prijzen, vanwege de wijziging van de bekostiging van de dure 

geneesmiddelen en stollingsfactoren, heeft gevolgen voor de contractering 2017. Gezien het feit 

dat dat alle partijen hebben afgesproken zich maximaal in te spannen om de contractering te 

versnellen hebben NFU, NVZ en ZN het initiatief genomen om gezamenlijk te kijken naar de 

problematiek van de schoning. Vertegenwoordigers van zorgaanbieders en zorgverzekeraars 

hebben met elkaar over deze problematiek gesproken. Afgesproken is om aanvullend op het 



 

informatieproduct van de NZa een handreiking op te stellen die  zorgaanbieders en 

zorgverzekeraars kan ondersteunen in de wijze waarop wordt omgegaan met deze 

budgetneutrale schoning. In deze handreiking zijn enkele opties hoe om te gaan met de 

schoning uitgewerkt. Bij iedere optie zijn voor- en nadelen aangegeven.  

 

 

Opties voor het maken van afspraken over schoning 

Hieronder worden 3 opties geschetst voor het maken van afspraken over schoning m.b.t vrije 

segment. Bij iedere optie zullen de voor- en nadelen worden aangegeven. De haalbaarheid per 

optie kan verschillen per zorgaanbieder (moet nader geïnventariseerd worden), opties zullen 

moeten voldoen aan budgetneutraliteit, uitvoerbaar zijn en uit te leggen aan de 
patiënt/verzekerde. Daarnaast moet  de te kiezen optie de schoning zo zuiver mogelijk doen, 

zodat we voor de toekomst vooruit kunnen.  

In het lokaal overleg zullen zorgaanbieder en zorgverzekeraar afspraken moeten maken over 

de DBC-zorgproducten die in aanmerking komen voor schoning. Voor iedere optie geldt dat de 

precieze uitwerking per ziekenhuis kan verschillen en afhankelijk is van de gemaakte afspraken 

met zorgverzekeraars. Hierdoor is het niet mogelijk tot een landelijke systematiek te komen. 

 

 

Optie 1: Schoning conform NZa informatieproduct 

De door de NZa uitgeleverde informatieproducten m.b.t. geregistreerde niet declarabele 

indicaties (en hoe te verdisconteren in de prijs) wordt gebruikt om de niet declarabele indicaties 

uit de declaratie te schonen. De hieruit voortvloeiende schoning verschuift van budget 

zorgproducten naar budget dure geneesmiddelen.  

 

Voordeel Nadeel 

Schoning is vastgesteld door onafhankelijke 

partij (NZa) 

Kosten niet gelijk aan declaratietarief 

zorgverzekeraar 

Gelijke behandeling ieder ziekenhuis Volumedata gedateerd (gemiddelde) 

Contractering hoeft alleen plaats te vinden op 

ZI-nummer 

Schoning o.b.v. gemiddelde kostprijzen; goed 

inkopend ziekenhuis (lagere kosten) heeft hier 

nadeel van. 

Toepasbaar zonder definitief afgestemde 

indicatietabel 

Effecten toegevoegde indicaties nog niet 

verwerkt (off label te hoog ingeschat), terwijl al 

wel in verkoopprijzen vrij segment 

verdisconteerd, bijv. prijsdruk i.v.m. biosimilar 

of andere tussentijdse mutaties 

Prijslijst kan 1 januari gereed zijn voor 

facturatie 

Bias in volume en prijs  budgetneutraliteit 

niet gegarandeerd voor individueel ziekenhuis 

of individuele zorgverzekeraar (landelijk wel 

budgetneutraal) 

 Onzeker of registratie van off labelindicaties 

volledig is (grote spreiding tussen 

ziekenhuizen; tussen nihil en 13 mln.) 

 

  



 

Optie 2: Schoning o.b.v. eigen registratie ziekenhuis & koppeling met kostenregistratie en 

apotheekgegevens 

Ziekenhuizen kunnen apotheekuitgiften en kostenboekingen aan patiëntenregistratie gekoppeld 

hebben. Hierdoor is inzicht in de niet declarabele verstrekkingen (evt. per zorgverzekeraar).  

 

Eventueel kan deze optie uitgebreid worden met een optie b: schoning op basis van 

afgesproken tarief met zorgverzekeraar. 

 

De toets van een accountant is niet perse noodzakelijk, zolang de zorgaanbieder aan de 

zorgverzekeraar voldoende zekerheid omtrent de volledigheid van de data kan geven. 

 

Voordeel Nadeel 

Toetsbaar door accountant Niet voor ieder ziekenhuis haalbaar 

Vooraf inzicht in niet declarabel verbruik Verhoogt doorlooptijd afspraken en kost geld 

(accountantsverklaring) 

Net als in NZa-optie wordt geschoond met 

kostprijzen 

Kosten niet gelijk aan declaratietarief 

zorgverzekeraar 

Schoning vindt plaats o.b.v. recente data Niveau van schoning kan verschillen per 

ziekenhuis (koppeling aan 

zorgproduct/zorgverzekeraar of o.b.v. 

marktaandeel bij onvolledige registratie) 

 

 

Optie 3: ‘Schoning pas over enkele jaren en tot die tijd neutralisatie van overgehevelde OVP’s 

De indicaties vermeld op de indicatielijst (per 31-12-2016) add on geneesmiddelen worden met 

een normaal tarief gedeclareerd. De toegevoegde/voormalige off-label indicaties (per 01-01-

2017) worden gedeclareerd tegen normaal tarief. De B-segment DBC’s wordt in 2017 niet 

geschoond voor de geneesmiddelen. Omdat B-segment DBC’s niet geschoond zijn, worden de 

declaraties van de add-ons met de toegevoegde/voormalige off-label indicaties en gekoppeld 

zijn aan B segment DBC’s bij afrekening teruggevorderd door de verzekeraar. In 2017 vindt 

hiermee de  registratie van de ‘nieuwe indicaties’ plaats.  

Schoning van DBC’s wordt geëffectueerd per 2019 op grond van de registratie 2017. De 

schoning wordt (zo veel mogelijk) op de tarieven van de betrokken DBC’s verwerkt bij vast 

stellen prijslijst 2019. Hetzelfde zal moeten gebeuren voor 2018. 

 

NB. combinatie van optie 1 (schoning NZa) of een andere manier van voorlopige schoning en 

vangnet van optie 3 is mogelijk. De terugvordering wordt dan gecorrigeerd voor de NZa 

schoning.  

 

NB. De optie voor dummy-declaratie met 0,01 voor de toegevoegde/voormalige offlabel-

indicaties is onderzocht, maar is vanwege praktische uitvoerbaarheid als niet haalbaar 

geclassificeerd. 

 

 

 



 

Voordeel Nadeel 

Voor 2017 en 2018 is de budgetneutrale 

overgang gegarandeerd. 

Discrepantie tussen schoning A en B-segment 

(A via kostprijzen, B achteraf) 

Managementinformatie wordt gegenereerd 

over gebruik en spreiding van alle indicaties 

vanuit alle ziekenhuizen 

Redelijke prijsvorming kan pas in 2019 

plaatsvinden. De optie moet voor twee jaar 

worden toegepast. 

Schoning doet recht aan het daadwerkelijke 

off labelgebruik van de instelling voor de 

verzekeraar 

Factuur voor patiënt hoger dan daadwerkelijke 

kosten. Mogelijk correctie voor eigen risico 

patiënt. 

 Factuur voor zorgverzekeraar hoger dan de 

waarde van de geleverde prestaties; pas later 

correctie  eventueel probleem met DNB 

 Geen mogelijkheid om gebruik te maken van 

de inzichten die bij individuele ziekenhuizen 

wel bestaan 

 Onduidelijk wat de consequenties zijn voor 

Vektis/DIS en andere (informatie)producten 

die op de gegevens worden gebaseerd (bijv. 

MBI) 

 Kosten niet gelijk aan declaratietarief 

zorgverzekeraar 

 

 

Conclusies t.a.v. de drie opties 

De verwachting is dat veel instellingen uit de voeten kunnen met optie 1 ‘schoning conform 

NZa-informatieproduct’ of optie 2 ‘Schoning o.b.v. eigen registratie ziekenhuis & koppeling met 

kostenregistratie en apotheekgegevens’. Wel dient er nog naar een aantal aspecten van het 

NZa-informatieproduct te worden gekeken (zie ook ‘aandachtspunten’).  

 

Optie 3 betekent een uitgestelde schoning. Deze optie kan een scenario zijn als er te weinig tijd 

is om afspraken te maken over de schoning per 2017. Deze optie vraagt extra administratieve 

lasten bij de afrekening van 2017 en 2018. Hierbij moet eerst de schoning van de dure 

geneesmiddelen plaatsvinden voordat eventueel een omzetplafond afrekening plaatsvindt. 

Deze optie voorziet in een ex post individuele schoning, eventueel met een voorlopige 

schoning. 

 

 

Tot slot 

Tot slot nog enkele aandachtspunten t.a.v. schoning. 

 

 Aandachtspunten t.a.v. het NZa-informatieproduct: 

o Onterechte schoning voor diverse indicaties die in of na 2013 aan de add-on lijst zijn 

toegevoegd en hierdoor sinds die tijd geen onderdeel meer uitmaken van DBC-

zorgproducten.  Deze situatie kan impact hebben op het gereguleerde segment en optie 

1.  



 

o Belangrijk is om de door de FMS opgeleverde lijst met off-labelindicaties naast het NZa-

informatieproduct te leggen en te kijken of er verschillen zijn en dit impact heeft op de te 

maken afspraken m.b.t. de schoning. Deze situatie kan impact hebben op het 

gereguleerde segment en optie 1.  

o Verschillende interpretaties wet- en regelgeving; leidt tot verschillende registraties 

tussen ziekenhuizen (bijv. immunoglobuline; polineuropathie) 

Bovenstaande punten moeten bij gebruik van het NZa informatieproduct worden uitgezocht, 

waarna bekeken moet worden hoe hiermee om kan worden gegaan.  

 Voor het maken van afspraken tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar is het van belang 

dat van ieder indicatie helder is of het verzekerde en gecontracteerde zorg betreft.  De FMS 

heeft inmiddels het overzicht van off-label indicaties aangeleverd. Zorgverzekeraars dienen 

echter nog vast te stellen of op deze off-labelindicaties aanspraak en vergoeding rust. De 

zorgverzekeraars hebben aangegeven dat zij pas laat in 2016 de aanspraak van iedere 

indicatie hebben bepaald.  Echter, de gesprekken m.b.t. contractering lopen momenteel. Er 

dient dus in deze gesprekken wel al te worden uitgegaan van bepaalde zaken. Zolang nog 

niet voor iedere indicatie uit de off-labellijst aangeleverd door de FMS is aangegeven of het 

verzekerde zorg betreft of niet, wordt in de contractering uitgegaan van het volgende:  

o Groene kolom (off-label indicaties waarvan volgens wetenschappelijke vereniging 

sprake van voldoende evidence stand der wetenschap en praktijk): verzekerde zorg (dit 

betekent uiteraard niet automatisch dat indicaties bij alle centra worden ingekocht)  

o Oranje kolom: geen verzekerde zorg, tenzij in lokaal overleg anders wordt besloten 

 Stollingsfactoren mogen alleen door aangewezen centra gedeclareerd worden. Bepaalde 

stofnamen worden ook gebruikt op de OK bij massieve bloedingen.  Moet declaratie hiervan 

via de aangewezen centra lopen? Dit zou niet zo wenselijk zijn, want dit zou een 

verandering betekenen t.o.v. de huidige situatie. Deze problematiek wordt aangekaart bij de 

NZa. Zodra hier duidelijkheid over is wordt dit gecommuniceerd naar het veld,.  

 Indien partijen in overeenstemming besluiten tot een andere optie tot schoning te komen het 

uiteraard vrij staat om hieraan vorm te geven. 

 

 


