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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 samenvatting en 

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 van de 

website  via  “Klik hier om te volgen” uw e-mailadres achter laten, zodat u bij nieuws automatisch 

een bericht krijgt. 

In juli en december 2016 werden eerder nieuwsbrieven gepubliceerd.  

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

nieuwsbrief/ 

U vindt de nieuwsbrief van december 2016 hier: http://www.add-on-

2017.nl/2016/12/23/nieuwsbrief-december-2016/ 
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Wet en regelgeving 
De actuele beleidsregel van de NZa is BR-REG-17156 Prestaties en tarieven medisch-specialistische 

zorg1.  

De NZa heeft inmiddels meerdere circulaires gepubliceerd: 

1. De circulaire CI_16_28c van 5 juli 20162 geeft 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.  

 

2. De circulaire CI_16_51c van 7 december 20163 beschrijft het ingroeimodel. U leest meer over 

het ingroeimodel in de circulaire, en in de nieuwsbrief van december 2016. 

 

3. De circulaire CI/17/10c van 30 maart 20174 bevat informatie over de volgende onderwerpen: 

• de declaratie van (doorgeleverde) bereidingen. Indien de (doorgeleverde) bereiding 

beschikt over een eigen ZI-nummer, declareert u niet het ZI-nummer van de 

(doorgeleverde) bereiding, maar het ZI-nummer van de gebruikte verpakking waaruit de 

doorgeleverde bereiding is bereid; 

• het registeren van de indicatie. Ter verduidelijking van de nadere regel wordt de 

toelichting bij artikel 37, lid 1, onderdeel m, van de nadere regel Medisch specialistische 

zorg die in werking treedt met ingang van 1 januari 2018 aangepast; 

• het declareren van ozp-stollingsfactoren bij niet-hemofilie indicaties (wijziging 

regelgeving). De regelgeving wordt vanaf 1 januari 2018 aangepast zodat ook niet-Wbmv 

instellingen voor massaal bloedverlies zelfstandig ozp-stollingsfactoren kunnen 

declareren.; 

• de registratie van geneesmiddelen bij kaakchirurgie (verduidelijking regelgeving). 

Kaakchirurgen mogen geen addongeneesmiddelen declareren. De kosten van 

geneesmiddelen zijn onderdeel van de overige zorgproducten voor kaakchirurgie 

 

4. De circulaire CI/17/26c5 van 31 mei 2017 beschrijft de verlenging van het ingroeimodel t/m 

31-12-2017 

  

  

                                                           
1https://www.nza.nl/regelgeving/beleidsregels/BR_REG_17156__Prestaties_en_tarieven_medisch_specialistisc
he_zorg 
2https://www.nza.nl/regelgeving/circulaires/CI_16_28c__Regelgeving_2017_add_on_geneesmiddelen_en_ozp
_stollingsfactoren 
3https://www.nza.nl/regelgeving/circulaires/CI_16_51c__Ingroeimodel_nieuw_add_ongeneesmiddelenbeleid_
2017 
4https://www.nza.nl/regelgeving/circulaires/CI_17_10c__Add_on_geneesmiddelen_en_ozp_stollings

factoren_2017_2018 

5https://www.nza.nl/regelgeving/circulaires/CI_17_26c__Verlenging_ingroeimodel_nieuw_add_ongeneesmidd
elenbeleid_2017 

http://www.add-on-2017.nl/
https://www.nza.nl/regelgeving/beleidsregels/BR_REG_17156__Prestaties_en_tarieven_medisch_specialistische_zorg
https://www.nza.nl/regelgeving/circulaires/CI_16_28c__Regelgeving_2017_add_on_geneesmiddelen_en_ozp_stollingsfactoren
https://www.nza.nl/regelgeving/circulaires/CI_16_51c__Ingroeimodel_nieuw_add_ongeneesmiddelenbeleid_2017
https://www.nza.nl/regelgeving/circulaires/CI_17_10c__Add_on_geneesmiddelen_en_ozp_stollingsfactoren_2017_2018
https://www.nza.nl/regelgeving/circulaires/CI_17_26c__Verlenging_ingroeimodel_nieuw_add_ongeneesmiddelenbeleid_2017
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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/Lopendeaanvragen 

▪ 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/Tariefbeschikkingenaddonprestaties/ 

▪ 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. 
 

 

Specifieke indicatiecodes 
Vanaf de G-Standaard release voor mei 2017 is het gebruik van de indicatiecode 99999998 

uitgebreid. Deze indicatie code was tot aan deze release alleen beschikbaar voor artikelen waaraan 

nog geen enkele indicatie gekoppeld was. Daardoor was de indicatie 99999998 alleen bruikbaar voor 

nieuwe artikelen die net op de markt waren.  Maar er kunnen ook nieuw geregistreerde indicaties 

voor bestaande artikelen 'in de pijplijn' zitten, bijvoorbeeld als de EMA/CBG recent een nieuwe 

indicatie geregistreerd heeft maar het CIBG deze nog niet in de add-on databank verwerkt heeft. In 

die gevallen waarin u weet dat er een nieuwe geregistreerde indicatie zit aan te komen en deze 

waarschijnlijk onder de aanspraak valt, maar de geregistreerde indicatie nog niet beschikbaar is in de 

Add-on databank & G-Standaard, kunt u voortaan 99999998 gebruiken totdat de geregistreerde 

indicatie wel beschikbaar is.  

Daarmee wordt het totaal overzicht aan bijzondere indicatiecodes: 

Indicatie ID Indicatietekst Toelichting 

99999996 Niet nader bepaalde 
indicatie zonder 
aanspraak 

Deze tijdelijke code is te gebruiken tijdens de 
ingroeiperiode als de specifieke indicatiecode nog niet 
vastgelegd kan worden, maar wel bepaald kan worden dat 
de indicatie (hoogstwaarschijnlijk) niet onder de aanspraak 
op de basisverzekering valt. 

99999997 Niet nader bepaalde 
indicatie met aanspraak 

Deze tijdelijke code is te gebruiken tijdens de 
ingroeiperiode  als de specifieke indicatiecode nog niet 
vastgelegd kan worden, maar wel bepaald kan worden dat 
de indicatie (hoogstwaarschijnlijk) onder de aanspraak op 
de basisverzekering valt. 

99999998 Aan dit artikel zijn nog Deze kan gebruikt worden in de situatie dat er door de 

http://www.add-on-2017.nl/
https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ziekenhuiszorg/nieuws/Update-conversietabel-geneesmiddelen-december-2016/
https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ziekenhuiszorg/nieuws/Update-conversietabel-geneesmiddelen-december-2016/
https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ziekenhuiszorg/Add-on-geneesmiddelen-en-stollingsfactoren/Lopendeaanvragen
https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ziekenhuiszorg/Add-on-geneesmiddelen-en-stollingsfactoren/Lopendeaanvragen
https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ziekenhuiszorg/Add-on-geneesmiddelen-en-stollingsfactoren/Tariefbeschikkingenaddonprestaties/
https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ziekenhuiszorg/Add-on-geneesmiddelen-en-stollingsfactoren/Tariefbeschikkingenaddonprestaties/
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geen indicatieteksten 
gekoppeld of 
geregistreerde indicatie 
nog niet beschikbaar 

fabrikant al wel een indicatie is geregistreerd welke 
(waarschijnlijk) onder de aanspraak valt, maar deze nog 
niet via een G-standaard uitlevering in bestand 132 
beschikbaar is. 

99999999 Off-label niet nader 
gespecificeerd 

Deze code kan gebruikt worden als geen van bovenstaande 
situaties van toepassing is en er ook geen geschikte 
geregistreerde of off-label indicatie in de G-standaard 
beschikbaar is 

 

Generieke stof indicaties 
In de releases van de Add-on databank en de G-Standaard voor juni (gepubliceerd op 16 mei) zijn  

vele ontbrekende indicatiecodes toegevoegd. Het betreft de toevoeging van indicaties aan alle 

artikelen met een zelfde werkzame stof, als voor één of meer van deze artikelen de betreffende 

indicaties geregistreerd zijn. Dus vóór het verstrijken van de ingroeiperiode (1 juli 2017) zal het niet 

langer nodig zijn om dummy indicatiecodes te gebruiken voor ontbrekende indicaties bij middelen 

met vergelijkbare werkzame stoffen. 

Voor het toevoegen van deze indicaties is een nieuwe ‘indicatiesoort’ in de tabellen opgenomen: 

“generieke stof indicatie”. Als aan een artikel een indicatie van een vergelijkbaar artikel met dezelfde 

werkzame stof gekoppeld wordt, betreft het immers strikt genomen geen geregistreerde indicatie 

voor dat artikel. En het gaat te ver om het een off-label indicatie te noemen. Vandaar dat hiervoor 

een nieuwe indicatiesoort is benoemd. 

Enkele praktijkvoorbeelden: 

Zomacton (somatropine) is geregistreerd voor de indicaties groeihormoon deficiëntie (GHD) en 

Syndroom van Turner. Maar omdat Zomacton een naaldloos (= kindvriendelijk) toedieningssysteem 

heeft, wordt Zomacton ook veel voorgeschreven voor indicaties SGA, SHOX, Prader-Willi die tot nu 

toe voorbehouden zijn aan andere artikelen met de werkzame stof somatropine. Vanaf de Juni 

release zijn aan Zomacton naast de geregistreerde indicaties GHD en Syndroom van Turner ook de 

‘generieke stof indicaties’ SGA, SHOX en Prader-Willi gekoppeld, opdat deze als indicatie vastgelegd 

worden. Deze extra indicaties nemen de aanspraakstatus over van de reeds gekoppelde indicaties. 

De indicaties worden gekoppeld op basis van overeenkomstige ATC codes6. Gonal heeft de werkzame 

stof follitropine alfa en ATC code G03GA05 en de geregistreerde indicatie koppelingen 254, 255, 256 

en 257. Pergoveris heeft de werkzame stoffen follitropine alfa en lutropine alfa en de ATC code 

G03GA30. Pergoveris en Gonal hebben een verschillende ATC code dus de koppelingen blijven zoals 

ze zijn. 

 

                                                           
6 ATC is een hiërarchische indeling van geneesmiddelen naar het orgaan of systeem waarop ze 
werkzaam zijn en/of hun therapeutische of chemische eigenschappen. De afkorting staat voor 
‘Anatomisch Therapeutisch Chemisch’. Geneesmiddelen met een zelfde werkzame stof hebben vaak 
dezelfde ATC-codes, maar er zijn uitzonderingen. De ATC code is opgenomen in de G-Standaard en 
de Add-on databank (https://www.farmatec.nl/add-ongeneesmiddelen) 

http://www.add-on-2017.nl/
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Oncologische ‘combinatie’ indicaties 
Bij geneesmiddelen die in oncologische trajecten in combinatie met elkaar gebruikt worden, kunnen 

in indicatieteksten voorwaarden gesteld worden aan deze combinaties. Aangezien niet bij alle 

indicatieteksten de juiste verwijzingen in de smpc naar elkaar genoemd zijn, heeft de FMS van de 

missende verwijzingen off-label indicaties aangeleverd aan CIBG. Het CIBG heeft deze verwerkt in de 

Add-on databank, en aangeleverd t.b.v. opname in de G-Standaard van juni.  

Off-label indicaties worden door de FMS op het niveau van werkzame stof aan het CIBG aangeleverd. 

In de meeste gevallen kan het CIBG deze off-label indicaties aan alle middelen met die werkzame stof 

koppelen. In een aantal gevallen hebben het CIBG en VWS vastgesteld dat koppeling uit oogpunt van 

patiëntveiligheid niet gewenst is. Deze gevallen kunnen o.a. geïdentificeerd worden door afwijkende 

ATC codes. In de ‘toelichting op de bestanden’ voor de juni release (zie http://www.add-on-

2017.nl/tabellen/) staan alle off-label indicaties met ATC codes die uit oogpunt van patiëntveiligheid 

niet gekoppeld zijn. Het zijn als het ware de uitzonderingen op de regel dat de FMS een off-label 

indicatie opstelt voor alle middelen met een bepaalde werkzame stof.  

 

Inkoopeenheden, prestaties, prijzen 
Een grondige discussie met zorgaanbieders, verzekeraars en ICT leveranciers rond het juiste gebruik 

van de DG301 declaratiestandaard heeft tot de conclusie geleid dat er in de nieuwsbrief van 

december 2016 onjuiste informatie is gepresenteerd omtrent het begrip ‘prestatie’.  In deze 

paragraaf wordt de informatie juist weergegeven. 

In de add-on systematiek vanaf 2017: 

• bepaalt de NZA add-on prestaties op artikelniveau; 

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

apotheek inkoopprijs (AIP) ; 

• worden normaliter contractprijzen inclusief btw afgesproken op het niveau van het NZa tarief of 

AIP, dus ook op artikelniveau; 

• vindt declaratie plaats per (inkoop)eenheid (= aantal stuks in het artikel). 

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

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

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

komt weinig voor). 

Deze begrippen worden hieronder geïllustreerd. Bovenstaande uitleg van de begrippen leidt niet tot 

het anders omgaan met aantallen die voorgeschreven, toegediend en gedeclareerd worden, maar 

kan wel tot aanpassing van de berekeningswijze van het te declareren bedrag leiden. In de volgende 

paragraaf worden de implicaties voor het gebruik van de declaratiestandaard DG301 beschreven. 

http://www.add-on-2017.nl/
http://www.add-on-2017.nl/tabellen/
http://www.add-on-2017.nl/tabellen/
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Declaratiestandaard DG301 
Aan het einde van 2016 is de invulinstructie voor de declaratiestandaard DG3017 aangepast. 

Desondanks bleef de invulinstructie veel vragen oproepen. Een belangrijke oorzaak daarvan ligt in 

het gebruik van het begrip ‘prestatie’ in enkele velden in de standaard, en naar nu blijkt heeft dit tot 

de onjuiste weergave van het begrip ‘prestatie’ in de nieuwsbrief van december geleid.  

Na consultatie van de (voormalige) ontwikkelwerkgroep DG301 (waarin vertegenwoordigd 

zorgaanbieders/ICT leveranciers en zorgverzekeraars), heeft Vektis op 1 mei de INV instructie 

opnieuw aangepast. De beschrijvingen van de par. 4.5 en 4.6 zijn geactualiseerd op basis van signalen 

uit het veld via de leden van de voormalige ontwikkelwerkgroep DG301. 

• Het veld 0413 ‘aantal uitgevoerde prestaties’ moet gelezen en gevuld worden als het ‘aantal 

eenheden’ dat is gebruikt voor de bereiding en/of toediening (het aantal tabletten of 

flacons).  De (ICT leveranciers van) zorgaanbieders hebben hun systeem doorgaans al op 

deze wijze ingericht, dus dit zal niet tot problemen leiden. In dit veld moet dus iets anders 

ingevuld worden dan wat de letterlijke benaming van het veld impliceert. 

• Omdat er verschillend met het begrip ‘prestatie’ is omgegaan, zullen verzekeraars voorlopig 

niet controleren op het veld 0426 Tarief Prestatie (incl. BTW). Het is namelijk gebleken dat 

(ICT leveranciers van) zorgaanbieders dit veld over het algemeen vullen conform de 

(onjuiste) informatie uit de nieuwsbrief van december (dus een tarief per eenheid, per tablet 

of flacon), en verzekeraars het veld vullen conform de informatie in de paragraaf hierboven 

(dus een tarief per prestatie, per verpakking). Het veld 0426 mag echter niet leeg zijn of 

geheel met nullen gevuld worden. 

• De juiste berekeningswijze om te komen tot het te declareren bedrag is: artikelcontractprijs 

(op ZI-Nummer niveau) / inkoophoeveelheid x toegediende eenheden. Stel dat in het 

voorbeeld op de vorige pagina er een prijs van 1000 euro is afgesproken voor een doosje 

Afinitor van 28 tabletten, en er worden er 10 toegediend, dan wordt de berekeningswijze 

1000/28*10 = 357,1429 euro, af te ronden op 357,14 euro. 

Als beide partijen (zorgaanbieder en verzekeraar) de berekeningswijze van de invulinstructie  volgen, 

kunnen er geen afrondingsverschillen ontstaan. Daar echter een aantal (ICT leveranciers van) 

zorgaanbieders het systeem momenteel hebben ingericht op een prijs per eenheid (per tablet of 

flacon) en op basis daarvan het declaratiebedrag berekenen, komen zij wellicht op een ander 

declaratiebedrag uit dan de zorgverzekeraar. Met name als de zorgaanbieder uitkomt op een bedrag 

dat één of enkele centen hoger is dan waar de verzekeraar op uitkomt volgt afkeur van de declaratie. 

Het is goed om te weten dat verzekeraars over het algemeen een declaratie wel vergoeden als het 

declaratiebedrag lager is dan waar de verzekeraar in zijn berekening op uitkomt. Alternatief kan dus 

zijn om de contractprijzen in het systeem van de zorgaanbieder met één of enkele centen naar 

beneden aan te passen opdat het declaratiebedrag gelijk of lager ligt dan waar de zorgverzekeraar op 

uitkomt o.b.v. van “artikelcontractprijs/inkoophoeveelheid x toegediende eenheden”. Navraag bij 

verzekeraars leert dat de declaratie in dat geval wel wordt geaccepteerd. 

De handelswijze kan dus wel betekenen dat zorgverzekeraars, zolang de invulinstructie bij het 

declaratiebericht nog niet wordt gevolgd, een lager bedrag gaan vergoeden dan het afgesproken 

                                                           
7 http://ei.vektis.nl/WespStandaardenOverzichtDetail.aspx?is_iber=DG301&is_versie=1.0 

http://www.add-on-2017.nl/
http://ei.vektis.nl/WespStandaardenOverzichtDetail.aspx?is_iber=DG301&is_versie=1.0
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tarief. Achteraf worden geen micro correcties geaccepteerd met terugwerkende kracht wanneer 

later met terugwerkende kracht wel precies “artikelcontractprijs/inkoophoeveelheid * aantal 

toegediende eenheden” gedeclareerd kan worden. 

Op 1 mei 2017 is er een nieuwe invulinstructie voor de DG301 gepubliceerd, daarin wordt 

bovenstaande toegelicht middels voorbeelden (paragraaf 4.6). U vindt de invulinstructie via 

http://ei.vektis.nl/WespStandaardenOverzichtDetail.aspx?is_iber=DG301&is_versie=1.0 

 

 

 

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) ). 

http://www.add-on-2017.nl/
http://ei.vektis.nl/WespStandaardenOverzichtDetail.aspx?is_iber=DG301&is_versie=1.0
http://www.add-on-2017.nl/
http://www.add-on-2017.nl/
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