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Inleiding 
Deze nieuwbrief beschrijft enkele specifieke nieuwsonderwerpen met betrekking tot de 

implementatie van de add-on regelgeving 2017. De nieuwsbrief vormt daarmee een aanvulling op de 

circulaires van de NZa en de onderwerpen die op http://www.add-on-2017.nl beschreven zijn. Blijf 

deze website volgen voor het laatste nieuws. U kunt in de rechterkantlijn via  “Klik hier om te volgen” 

uw e-mailadres achter laten, zodat u bij nieuws automatisch een bericht krijgt. 

In juli 2016 werd eerder een nieuwsbrief gepubliceerd met de onderwerpen 

 Beleids- en nadere regels van de NZa 

 De veranderingen in registratie en declaratie in het kort 

 Tabellen en specificaties 

 Voorbeeldbestanden 

 Het proces van tabelreleases 

 Declaratie en vergoeding van add-on geneesmiddelen 

 Tijdlijn 

U vindt de eerdere nieuwsbrief hier: http://www.add-on-2017.nl/2016/07/07/lees-de-nieuwsbrief/ 

  

http://www.add-on-2017.nl/
http://www.add-on-2017.nl/
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Wet en regelgeving 
De Nederlandse Zorgautoriteit heeft op 27 oktober 2015 besloten om per 1 januari 2017 een nieuwe 

vorm van bekostiging van add-on geneesmiddelen en ozp stollingsfactoren in intramurale setting in 

te voeren1.  

De regels voor deze wijziging zijn op 1 juli 2016 vastgesteld in de beleidsregel BR-REG-17121 

Prestaties en tarieven medisch-specialistische zorg2. De NZa geeft in haar circulaire van 5 juli 20163 

een uitgebreide beschrijving van de nieuwe regelgeving. Ook worden het aanvraag- en 

wijzigingsproces van add-ons beschreven, en zaken als tariefregulering en schoning van DBC-

tarieven. De circulaire vormt een goede bron om de inhoudelijke wijzigingen in regelgeving te 

doorgronden.  

De Nza publiceert op de volgende wijze informatie over add-ons en tarieven: 

 Tot en met december 2016: de conversietabel van zorgactiviteiten naar zi-nummers. 
Zie https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ziekenhuiszorg/nieuws/Update-
conversietabel-geneesmiddelen-december-2016/ voor de laatste conversietabel. 

 De NZa houdt een overzicht bij met add-on aanvragen. Daarmee is zichtbaar welke aanvragen in 
behandeling zijn. 
Zie https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ziekenhuiszorg/Add-on-
geneesmiddelen-en-stollingsfactoren/Wijzigingsaanvragen-add-on-geneesmiddelen-in-
behandeling 

 De NZa publiceert maandelijks tariefbeschikkingen op de website bij het vaststellen van een 
nieuwe add-on of stollingsfactor. 
Zie https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ziekenhuiszorg/Add-on-
geneesmiddelen-en-stollingsfactoren/tariefbeschikkingen-add-on-geneesmiddelen/ 

 Van de zakelijke inhoud van het besluit wordt mededeling gedaan in de Staatscourant 
 Het besluit wordt per post gestuurd aan de aanvragende partijen. 
 In de G-standaard komt tot uiting voor welke geneesmiddelen een add-on en ozp-stollingsfactor 

is vastgesteld, en/of welke tarieven zijn gewijzigd. 
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Ingroeimodel Nza voor indicatieregistratie en -declaratie 
De NZa heeft op 7 december 2016 een ingroeimodel geïntroduceerd4 ten aanzien van de verplichting 
de indicatie mee te leveren bij de declaratie. Het ingroeimodel is mede tot stand gekomen omdat de 
NVZ en NFU aan de NZa kenbaar hebben gemaakt dat vele ziekenhuizen per 1-1-2017 nog niet klaar 
zijn met de benodigde aanpassingen in de ict-structuur en de processen om aan deze verplichting te 
voldoen. 

De kenmerken en randvoorwaarden van het ingroeimodel zijn: 

1. Het ingroeimodel heeft betrekking op de afgebakende periode van 1 januari 2017 tot en met 30 
juni 2017. 

2. Het ingroeimodel heeft uitsluitend betrekking op de verplichting de indicatie op de factuur/in het 
elektronisch declaratiebericht  te vermelden. De verplichting om vanaf 1 januari 2017 add-
ongeneesmiddelen op basis van een ZI-nummer te declareren blijft van kracht. 

3. Zorgaanbieders die wel kunnen voldoen aan de nieuwe informatieverplichting passen deze toe 
en registreren de indicatiecode op de factuur. 

4. Zorgaanbieders die nog niet aan de nieuwe informatieverplichting kunnen voldoen, declareren 
wel zi-nummers en indicatiecodes zoals deze geldig zijn in het jaar 2017. De enige aanvulling 
hierbij is dat ze een algemene indicatiecode (ingroeimodelcode) moeten vermelden op de 
factuur.  

5. De NVZ, NFU, ZN en NZa hebben een bestuurlijke afspraak gemaakt dat onder leiding van de NVZ 
en NFU voor de ingroeiperiode een projectplan wordt gemaakt en uitgevoerd dat dient te 
bevorderen dat ziekenhuizen op 1 juli 2017 kunnen voldoen aan de nieuwe 
informatieverplichting. Vanaf 1 juli 2017 geldt voor alle zorgaanbieders de informatieverplichting 
zoals is opgenomen in de regelgeving 2017. 

6. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zorgen ervoor dat de DBC tarieven adequaat 
(budgetneutraal) geschoond kunnen worden voor die indicaties van add-ongeneesmiddelen die 
tot 2017 uit de tarieven van de DBC-zorgproducten worden bekostigd.  

In het model wordt gesproken over een algemene indicatiecode (ingroeimodelcode). Hiermee 
worden twee indicatiecodes bedoeld die gebruikt kunnen worden als het ziekenhuis nog niet klaar is 
om de daadwerkelijke indicatiecodes aan te leveren;  

 99999997 (Niet nader bepaalde indicatie met aanspraak (geldig tot 1-7-2016)). 
Deze tijdelijke indicatiecode is te gebruiken in de periode 1-1-2017 t/m 30-6-2017 als de 
specifieke indicatiecode nog niet vastgelegd/gedeclareerd kan worden, maar wel bepaald kan 
worden dat de indicatie onder de aanspraak op de basisverzekering valt. Met Zorgverzekeraars 
Nederland is de afspraak gemaakt dat deze indicatiecodes in eerste instantie vergoed worden. 
Wel zal er later nog (materiële) controle plaatsvinden om de rechtmatigheid van deze declaraties 
vast te stellen. De wijze waarop deze controle plaats vindt wordt nog uitgewerkt. 

 99999996 (Niet nader bepaalde indicatie zonder aanspraak (geldig tot 1-7-2016)).  
Deze tijdelijke indicatiecode is te gebruiken in de periode 1-1-2017 t/m 30-6-2017 als de 
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specifieke indicatiecode nog niet vastgelegd/gedeclareerd kan worden, maar wel bepaald kan 
worden dat de indicatie niet onder de aanspraak op de basisverzekering valt. 

Voor het bepalen van de aanspraak kan het bestand5 met verkorte en volledige indicaties, stofnamen 
en aanspraak gebruikt worden (zie verder). Ook geldt als uitgangspunt dat de indicaties waarvoor in 
2016 aanspraak gold (i.e. de indicatie van de add-on komt voor in de prestatie- en tarieventabel van 
de NZa) in 2017 ook een indicatie met aanspraak zal zijn. 

 

Wordt de add-on vergoed door de verzekeraar? 
Bestand 132 in de G-standaard bevat per combinatie van artikel en indicatie (per zinummer-

indicatiecode) een aanspraakstatus zoals bepaald door Zorgverzekeraars Nederland. Alle 

verzekeraars hebben zich gecommitteerd aan de onderstaande betekenis van deze aanspraakstatus: 

J: de combinatie zinummer-indicatiecode valt onder de aanspraak, de declaratie wordt vergoed, mits 

verstrekking van dit middel is gecontracteerd is met de betreffende zorgaanbieder; 

N: de combinatie zinummer-indicatiecode valt niet onder de aanspraak, de declaratie wordt niet 

vergoed, tenzij er lokaal afspraken gemaakt zijn dat deze combinatie wel vergoed wordt; 

O: Zorgverzekeraars Nederland zal de aanspraakstatus nog bepalen, tot die tijd valt de combinatie 

zinummer-indicatiecode niet onder de aanspraak, de declaratie wordt niet vergoed, tenzij er lokaal 

afspraken gemaakt zijn dat deze combinatie wel vergoed wordt. 

Deze aanspraakstatus is per zinummer-indicatiecode ook te raadplegen in het bestand met verkorte 

en volledige indicaties, stofnamen en aanspraak, op http://www.add-on-2017.nl/tabellen 

 

Inkoopeenheden, prestaties, prijzen 
Het aantal add-on prestaties wordt uitgedrukt in de inkoopeenheden zoals die in de G-standaard 

gedefinieerd zijn: 

 ST(uks) bij tabletten/capsules/zetpillen/etc., dus 1 tablet=1 prestatie 

 ST(uks) bij steriele flacons/ampullen/tubes, dus 1 flacon=1 prestatie 

 ML of MG bij niet-steriele vloeistoffen of smeersels, dus 1ml/mg=1 prestatie (deze eenheid komt 

weinig voor). 

In de huidige DBC systematiek is het gebruikelijk dat zowel Nza maximum tarieven als 

contractafspraken op het niveau van de prestaties (DBC’s en add-ons) vastgesteld worden, inclusief 

btw.  In de nieuwe systematiek is dat niet langer zo.  

  

                                                           
5
 https://addon2017.files.wordpress.com/2016/11/bestand-met-verkorte-en-volledige-indicaties-stofnamen-

en-aanspraak-201612121.xls 
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In de nieuwe systematiek : 

 bepaalt de NZA een maximumprijs incl. btw op artikelniveau (zi-nummer), gebaseerd op de 

apotheek inkoopprijs (AIP) ex. btw ; 

 worden normaliter contractprijzen inclusief btw afgesproken op het niveau van de NZa of AIP, 

dus ook op artikelniveau; 

 en vindt declaratie plaats per prestatie, per  inkoopeenheid (= aantal stuks in het artikel). 

Deze begrippen worden hieronder geïllustreerd: 

 

 

http://www.add-on-2017.nl/
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Spillage en pooling, wat mag wel en wat mag niet? 
De NZa bepaalt tot een bepaald niveau wat een zorgaanbieder moet declareren. In het geval van het 
aantal gebruikte eenheden van de bij de betreffende patiënt toegepaste add-ongeneesmiddelen en 
ozp-stollingsfactoren geldt de volgende regel ‘Het aantal eenheden (bijv. infusieflacons, tabletten) of 
fracties van eenheden (bijv. een halve infusieflacon) dat nodig is om de voorgeschreven hoeveelheid 
te kunnen verstrekken aan de patiënt bij gebruikmaking van de minst verspillende (combinatie van) 
verpakkingsgrootte(s)’ (artikel 37 Regeling Medisch specialistische zorg, ingangsdatum 1 januari 
2017). Daarbij zegt de NZa het volgende in de toelichting van de Regeling: ‘De gebruikte eenheid is 
niet per definitie gelijk aan de verpakkingseenheid (bijvoorbeeld wanneer een verpakking voor 
meerdere patiënten gebruikt wordt; pooling).’ 

Hiermee beoogt de NZa dat zorgaanbieders, in het kader van betaalbaarheid, zo efficiënt mogelijk 
omgaan met geneesmiddelen en spillage tot een minimum beperken. Dit dient te gebeuren binnen 
de regels die de Inspectie voor de Gezondheidszorg oplegt. De NZa houdt rekening met het feit dat 
bij vloeistoffen sprake is van onvermijdbare spillage. Onvermijdbare spillage mag dan ook worden 
gedeclareerd, omdat dit valt binnen de gebruikte hoeveelheid. De NZa laat het aan zorgaanbieders 
en zorgverzekeraars over in welke situaties de verstrekking van een bepaald geneesmiddel (vloeistof) 
plaats vindt door het poolen van patiënten. Als een zorgaanbieder bijvoorbeeld één patiënt zou 

behandelen met een flacon van 200 ml waarbij de gebruikte hoeveelheid 150 ml is, dan voldoet hij 
aan de regel dat hij de minst verspillende verpakking gebruikt (aannemende dat er geen verpakking 
bestaat met een volume van 150-199 ml) en declareert hij het zi-nummer van deze hele (maar 
kleinste!) flacon als 1 prestatie (in het declaratiebericht ‘aantal uitgevoerde prestaties’ = 1000) . Als 
een zorgaanbieder echter twee patiënten zou willen poolen, dan is het de bedoeling dat de 
zorgaanbieder één flacon van 300 ml gebruikt in plaats van twee flacons van 200 ml. (in dat geval is 
de gebruikte eenheid per patiënt de helft van de flacon, dus 0,5 prestatie, in het declaratiebericht 
‘aantal uitgevoerde prestaties’ = 500). De toelichtende zin is dan ook geen regel, maar een toelichting 
op de regel dat de minst verspillende verpakking moet worden gebruikt, al dan niet bij gebruik 
making van pooling. 
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Schoning van DBC prijzen 
Het ingroeimodel van de NZa benoemt dat de DBC prijzen in het B-segment budgetneutraal 

geschoond dienen te worden. In de Handreiking Schoning6 worden drie opties benoemd om de 

schoning uit te voeren, in landelijk overleg is de impact van het ingroeimodel op de opties besproken. 

In onderstaande illustratie is weergegeven hoe een deel van de DBC omzet geschoond moet worden 

voor die indicaties die nu nog deel uitmaken van het DBC zorgprofiel, maar straks als add-on 

gedeclareerd worden. 

 

In dit voorbeeld neemt de DBC omzet met 2 af omdat er 2 geschoond wordt, en neemt de add-on 

omzet met 2 toe. Eventuele autonome omzetmutaties worden hierin buiten beschouwing gelaten. 

Het volume aan geneesmiddelen dat uit de huidige DBC zorgprofielen naar separate add-on 

prestatiebekostiging verschuift, bestaat uit: 

a) geneesmiddelen die in hoeveelheden worden voorgeschreven/toegediend die onder de 

minimum prestatiehoeveelheid liggen zoals nu door de NZa benoemd in de prestatie- en 

tarieventabel  (bijvoorbeeld voorverpakte spuiten van 2,5 ml terwijl de minimum prestatie 

eenheid op 10 ml ligt). 

b) geneesmiddelen die nu wel voorkomen in de prestatie & tarieventabel van de NZa, maar 

voorgeschreven worden voor indicaties die nu niet voorkomen in de huidige prestatie- en 

tarieventabel (van niet-add-on naar add-on). 

Daarnaast kán het volume aan gedeclareerde add-ons in 2017 stijgen door nieuwe geneesmiddelen 

die per 2017 als add-on toegelaten zijn of nieuwe indicaties. 

Ad a) het volume van deze categorie is op basis van de voorgeschreven zi-nummers te bepalen. 

Ad b) de handreiking schoning geeft drie opties om dit volume te bepalen; 

1. schonen conform NZa informatieproduct (DBC zorgprofielen obv DIS data 2013); 

2. schonen op basis van de zorg- en geneesmiddel inkoopadministratie van de zorgaanbieder; 

3. schonen bij afrekenen, op basis van gedeclareerde add-ons incl. indicaties.  

                                                           
6
 http://www.add-on-2017.nl/2016/09/15/handreiking-budgetneutrale-schoning-dure-geneesmiddelen-en-

stollingsfactoren/ 
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Met name bij optie 3. is er mogelijk sprake van invloed van het ingroeimodel. Als een zorgaanbieder 

in staat is vanaf 1-1-2017 indicaties volledig te registreren en declareren, kan op basis van de 

gedeclareerde indicaties geanalyseerd worden welke gedeclareerde indicaties wel en niet 

voorkwamen in de Nza prestatie- en tarieventabel t/m 2016, dus welke indicaties add-ons waren en 

welke onderdeel uitmaakten van het DBC zorgprofiel. De extra declaratiestroom aan add-ons t.o.v. 

2016 en eerder is daarmee in kaart te brengen. 

Als een zorgaanbieder echter niet vanaf 1-1-2017 de juiste indicaties kan registreren en declareren, 

en dus gebruik moet maken van het ingroeimodel,  betekent dit dat er bij keuze voor optie 3. 

geëxtrapoleerd zal moeten worden, dat wil zeggen dat voor het schonen 

 de indicatiegegevens worden gebruikt uit de periode waar deze wel zijn meegegeven bij de 

declaratie; 

 deze gegevens worden geëxtrapoleerd naar een volledig jaar, teneinde een schoning te kunnen 

uitvoeren over 12 maanden 2017. 

 de extrapolatie pas achteraf kan plaatsvinden, hier kunnen partijen bilateraal afspraken over 

maken bij de contractafspraken en de afloop daarvan. Bijvoorbeeld indien een zorgaanbieder 2 

maanden gebruik maakt van het ingroeimodel, kunnen de indicatiegegevens uit de resterende  

10 maanden daarna naar 12 maanden geëxtrapoleerd worden. 

Bestanden 
Vanaf 2017 zullen er op maandelijkse basis bestanden gepubliceerd worden om de uitvoering van 

het beleid mogelijk te maken. Onderstaand schema toont een beknopt overzicht, voor meer 

informatie wordt u verwezen naar http://www.add-on-2017.nl/tabellen/. 

Bestand Bron Frequentie Toelichting 

Add-on 

databank 

Farmatec.nl 

Maandelijks 

halverwege de 

maand, zie 

productieschema7 

van Z-Index 

Door het CIBG gekoppelde zi-nummers & indicaties, 

vormt de basis voor onderstaande bestanden. 

131 z-index.nl Alle artikelen (zi-nummers) die als add-on gedecla-

reerd moeten worden, vastgesteld door de NZa. 

132 z-index.nl Zi-nummers en indicatiecodes (on- en off-label) zoals 

gekoppeld door het CIBG,  en hun aanspraakstatus 

zoals vastgesteld door Zorgverzekeraars Nederland 

921/922 z-index.nl Teksten behorende bij de indicatiecodes in bestand 

132, afkomstig van het CIBG 

Addon 

historisch 

z-index.nl De inhoud van de bestanden 131 en 132 door de tijd 

heen (met ingangs- en einddatums) 

Verkorte 

indicatie 

teksten 

Add-on-

2017.nl 

Maandelijks, gelijk 

met productie-

schema Z-index 

Niet formele verkorte indicatie teksten voor de in 

bestand 132 genoemde indicatie codes, zoals 

vastgesteld door NVK, NKFK en FMS 

Indicatie, 

stofnaam en 

aanspraak 

Add-on-

2017.nl 

Incidenteel Niet formele versie voor een combinatie van 

gegevens uit verschillende bestanden, ter 

ondersteuning van de inrichting van processen 

                                                           
7
 https://www.z-index.nl/actueel/productieschema/productieschema/productieschema/productieschema-

2017v2.0.pdf/view 
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Btw 
Het declaratiebericht DG301 bevat velden voor het btw percentage bedragen exclusief btw. 

Ziekenhuizen bevinden zich echter in een bijzonder situatie: 

 ziekenhuizen kopen geneesmiddelen in die belast zijn met btw (op de inkoopfactuur moet 

deze gespecificeerd zijn); 

 ziekenhuizen maken gewoonlijk prijsafspraken met verzekeraars inclusief btw, zonder deze 

btw expliciet te benoemen en te declareren (verzekeraars voeren in principe geen btw 

administratie, zij vallen onder de assurantie belastingwetgeving); 

 maar ziekenhuizen moeten van de Belastingdienst wel een btw administratie bijhouden voor 

extramuraal verstrekte geneesmiddelen. 

De declaratiestandaard DG301 bevat velden waarmee ziekenhuizen deze btw administratie kunnen 

voeren. Maar verzekeraars zullen (nog) geen gebruik maken van velden als btw percentage en 

declaratiebedrag excl. btw. De invulinstructie bij de declaratiestandaard DG301 is verduidelijkt op dit 

punt. U vindt de invulinstructie hier: 
http://ei.vektis.nl/WespVraagbaak.aspx?CategorieID=7&ID=2255&#2255 

 

Vragen 
Als u vragen of opmerkingen heeft wordt u verzocht om eerst de website http://www.add-on-

2017.nl te raadplegen. De website bevat een zoekfunktie rechtsboven in het scherm.  Als u daar geen 

antwoord vindt op uw vragen kunt u een mail sturen aan info@add-on-2017.nl of een vraag indienen 

via de website (een vraag via de website wordt zichtbaar na goedkeuring van de landelijk coördinator 

(Pieter Hooftman) ). 
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