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Handelwijzen n.a.v. tabelfouten in kwartaal 1 & 2 van 2017 v1.0 

 

Inleiding 

In het eerste half jaar van 2017 hebben de landelijke add-on tabellen gebreken vertoond. Ook is er in 

bepaalde situaties informatie te laat beschikbaar gekomen om nog in een bepaalde uitgave van de G-

Standaard opgenomen te worden, waardoor er gedurende een maand gewerkt moest worden met 

bijvoorbeeld de indicatie ingroeicodes 99999996 en 99999997.  

In de meeste gevallen is er een tijdelijk registratieadvies verstrekt, of is gevraagd nader bericht af te 

wachten. Wellicht is het in bepaalde situaties nodig om gedane registraties en/of declaraties te 

herbeoordelen of wellicht zelfs te corrigeren. In deze notitie is een limitatief aantal incidentele 

foutsituaties uitgewerkt die zich in het eerste half jaar hebben voorgedaan. In deze uitwerking is per 

situatie een handelswijze geformuleerd welke op steun van de betrokken landelijke partijen kan 

rekenen, en welke zorgaanbieders en verzekeraars geacht worden te volgen. 

 

Uitwerking 

Hieronder volgen een aantal incidentele foutsituaties, inclusief een specifieke, landelijk 

overeengekomen handelswijze: 

1. De G-Standaard bevatte in januari 2017 11 onterechte add-ons 

 

In de G-Standaard van januari 2017 hadden de volgende 11 artikelen ten onrechte de add-on 

status: 
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De NZa heeft dit gecommuniceerd op 23 december 2016 aan de leden van het ICT-overleg, en de 

koepels NVZ en NFU, die het vervolgens per nieuwsbrief aan hun leden hebben 

gecommuniceerd. Het besluit tot intrekken van deze add-ons is vastgelegd in het 

intrekkingsbesluit TB_REG_17647_011 . De intrekking wordt gemeld in de taxebrief 2017-12. Het 

betreft een incidentele fout die alleen betrekking heeft op de G-Standaard van januari 2017, dus 

declaraties van deze artikelen met verstrekking/toedieningsdatum januari 2017 van een instelling 

of servicebureau aan een zorgverzekeraar, of een instelling aan een servicebureau. 

 

Handelswijze 

- De genoemde artikelen mogen niet als add-on gedeclareerd worden. 

- Reeds gedane add-on declaraties voor toedieningen of verstrekkingen van deze artikelen in 

januari 2017 moeten ingetrokken dan wel gecrediteerd worden door de zorgaanbieder. 

- De G-Standaard wordt voor januari niet met terugwerkende kracht aangepast, partijen 

moeten zelf maatregelen treffen om te voorkomen dat deze artikelen voor een 

verstrekking/toediening in januari 2017 als add-on vergoed worden.  

 

 

2. De G-Standaard miste 1 add-on in januari 2017 

In de G-Standaard van januari 2017 was ten onrechte de add-on status niet aan het volgende 

artikel gekoppeld: 

ZI-nr ZI omschrijving 

16324560 PROLASTIN INFPDR FLACON 1000MG + SOLV 40ML 

 

De NZa heeft dit gecommuniceerd op 23 december 2016 aan de leden van het ICT-overleg, en de 

koepels NVZ en NFU, die het vervolgens per nieuwsbrief aan hun leden hebben 

gecommuniceerd. De toekenning van de add-on status wordt gemeld in de taxebrief 2017-13. Het 

betreft een incidentele fout die alleen betrekking heeft op de G-Standaard van januari 2017. 

Handelswijze 

- Dit artikel mag vanaf 1-1-2017 als add-on gedeclareerd worden. 

- Als indicatiecode mag voor een toediening in januari 2017 de code 99999997 gebruikt 

worden. 

- De G-Standaard wordt voor januari niet met terugwerkende kracht aangepast, partijen 

moeten zelf zorg dragen voor het als add-on declareren en vergoeden. 

  

                                                           
1 https://www.nza.nl/1048076/1048120/TB_REG_17647_01__Intrekking_add_on_geneesmiddelen.pdf 
2 https://www.z-index.nl/actueel/taxebrief/2017/taxebrief-2017-1 
3 https://www.z-index.nl/actueel/taxebrief/2017/taxebrief-2017-1 

http://www.add-on-2017.nl/
http://www.add-on-2017.nl/
mailto:info@add-on-2017.nl
https://www.nza.nl/1048076/1048120/TB_REG_17647_01__Intrekking_add_on_geneesmiddelen.pdf
https://www.z-index.nl/actueel/taxebrief/2017/taxebrief-2017-1
https://www.z-index.nl/actueel/taxebrief/2017/taxebrief-2017-1
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3. Hemoleven 

In de G-standaard van januari 2017 is het product Hemoleven per abuis als add-on in plaats van 

ozp-stollingsfactor aangemerkt4. Dit is in de G-Standaard van februari 2017 hersteld.  

Het ICT-systeem van de zorgaanbieder zal op basis van deze vermelding vereisen dat er bij 

declaratie een zorgtrajectnummer meegestuurd wordt.  

Handelswijze 

- Indien Hemoleven voor een toediening in januari 2017 reeds als add-on is of wordt 

gedeclareerd  (en er dus een zorgtrajectnummer werd of wordt meegestuurd) hoeft dat niet 

gecorrigeerd te worden. Zorgverzekeraars kunnen de declaratie verwerken. 

- Indien Hemoleven toegediend werd in januari 2017 en declaratie nog niet heeft 

plaatsgevonden, mag dit als ozp-stollingsfactor gedeclareerd worden, waarbij er (zoals 

gewoonlijk bij ozp stollingsfactoren) geen zorgtrajectnummer meegestuurd hoeft te worden. 

- De G-Standaard wordt voor januari niet met terugwerkende kracht aangepast, partijen zullen 

zelf mogelijk moeten maken dat bovenstaande handelswijze gevolgd kan worden. 

 

 

4. De G-Standaard voor januari 2017 bevatte onjuiste tarieven 

 

Situatie 1: 

In de eerste uitlevering van de G-Standaard voor januari 2017 op 13 december 2016 weken de 

tarieven voor de volgende artikelen af van het NZa maximumtarief: 

ZI-nr ZI omschrijving 

NZa 
maximumtarief 
2017 (ZI-nr) in 
euro's 

14965453 CERTICAN TABLET 0,25MG 148,40 

14965461 CERTICAN TABLET 0,75MG 445,20 

15425797 CERTICAN TABLET 0,75MG 445,20 

15441113 CERTICAN TABLET 0,75MG 445,20 

15666069 CERTICAN TABLET 0,75MG 445,20 

15668320 CERTICAN TABLET 0,75MG 445,20 

15730980 CERTICAN TABLET 0,75MG 445,19 

16004000 CERTICAN TABLET 0,75MG 445,20 

16004248 CERTICAN TABLET 0,75MG 391,70 

16276221 ZYTIGA TABLET FILMOMHULD 500MG 3264,80 

16318986 CIMZIA INJVLST 200MG/ML WWSP 1ML 1032,66 

                                                           
4 Het veld SUPSRT (soort supplementair product) in bestand 131 was ten onrechte gevuld met een ‘1’ ipv een 
‘2’. 
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16319001 KADCYLA INFUSIEPOEDER FLACON 100MG 1865,61 

16319028 KADCYLA INFUSIEPOEDER FLACON 160MG 2984,97 

16319559 IMNOVID CAPSULE 4MG 10135,71 

16320050 
VORICONAZOL B-MEDICAL INFUSIEPOEDER FLACON 
200MG 116,60 

16320646 REVLIMID CAPSULE  5MG 5388,56 

16320654 REVLIMID CAPSULE 10MG 5592,37 

16320662 REVLIMID CAPSULE 15MG 5786,18 

16320670 KIOVIG INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 100ML 818,16 

16320689 KIOVIG INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 200ML 1636,32 

16320697 KIOVIG INFUSIEVLOEISTOF 100MG/ML FLACON 300ML 2454,47 

16321898 YERVOY INFVLST CONC 5MG/ML FLACON 10ML 4504,99 

16321901 YERVOY INFVLST CONC 5MG/ML FLACON 40ML 18019,99 

16322444 KEYTRUDA INFUSIEPOEDER FLACON 50MG 1947,90 

16322606 CIMZIA INJVLST 200MG/ML PEN 1ML 1032,65 

16323130 VARGATEF CAPSULE 100MG 1783,99 

16324641 ONIVYDE INFVLST CONC 5MG/ML FLACON 10ML 938,90 

 

De G-Standaard voor januari 2017 is op 16 december 2016 opnieuw uitgeleverd met de juiste 

tarieven. Het historisch maatwerkbestand bevat ook alle juiste tarieven. Zie voor meer 

informatie 

https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgonderwerpen/ziekenhuiszorg/nieuws/Update-

conversietabel-geneesmiddelen-december-2016/ 

 

Handelswijze 

 

Indien de hernieuwde G-Standaard van 16 december 2016 is ingelezen voordat deze artikelen 

getarifeerd en gedeclareerd werden, is er geen verdere actie nodig. Als met tarifering en 

declaratie gewacht werd/wordt tot het moment dat het historisch maatwerkbestand voor 

februari 2017 ingelezen werd/wordt, is ook geen verdere actie nodig.  

 

 

Situatie 2: 

De G-Standaard van januari 2017 bevatte voor een aantal artikelen een onjuist maximumtarief 

door een rekenfout in de btw (btw tweemaal opgeteld). De betreffende artikelen worden 

gespecificeerd in de bijlage van de taxe brief 2017-015 van 29 december 2016. Het betreft een 

incidentele fout die alleen betrekking heeft op de G-Standaard van januari 2017 

 

  

                                                           
5 https://www.z-index.nl/actueel/taxebrief/2017/taxebrief-2017-1-bijlage 

http://www.add-on-2017.nl/
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Handelswijze 

 

- De G-Standaard van januari 2017 wordt niet aangepast. 

- De zorgaanbieder dient voor add-on declaraties voor toedieningen of verstrekkingen in 

januari 2017 te controleren of het NZa maximumtarief niet overschreden wordt. 

 

 

 

5. In de Add-on databank ontbreken indicaties voor generieke middelen. 

 

In het eerste kwartaal van 2017 is geconstateerd en geanalyseerd dat er een fors aantal 

indicaties ontbraken voor met name generieke middelen.  Dit is in de G-Standaard uitleveringen 

vanaf juni 2017 hersteld. De NZa heeft e.e.a. toegelicht in circulaire CI/17/10c. Deze situatie is 

ook toegelicht via http://www.add-on-2017.nl 

 

Handelswijze 

 

• Na het bereiken van overeenstemming in landelijk overleg is gedurende de maanden januari-

mei 2017 zorgaanbieders geadviseerd indicatiecode 99999997 te registreren als er 

aantoonbaar indicaties gemist worden die op basis van vergelijkbare werkzame stof wel 

verwacht hadden mogen worden en er volgens de zorgaanbieder sprake is van verzekerde 

zorg6. 

• Vanaf de juni uitlevering is middels de indicatiesoort ‘generieke stof indicatie’ helder voor 

welke artikelen welke indicaties toegevoegd zijn. Zie hiertoe bijvoorbeeld het bestand Excel 

Add-on GS juni 2017  op https://www.farmatec.nl/voorgaande-publicaties 

• Deze indicatiesoort kan door verzekeraars gebruikt worden als basis om te bepalen of 

zorgaanbieders de indicatiecode 99999997 gebruikt hebben om het gemis van de juiste 

indicatiecodes op te vangen (dan stopt immers het gebruik van code 99999997 door deze 

zorgaanbieders per juni en worden de juiste indicatiecodes gebruikt), en niet omdat zij nog 

niet aan de indicatieverplichting konden voldoen7.  

• Zorgaanbieders wordt niet gevraagd om de reeds geregistreerde 99999997 indicatiecodes 

ten behoeve van de declaratie alsnog te wijzigen naar de in de add-on databank toegevoegde 

indicaties. 

                                                           
6 De zorgaanbieder kan zich hierbij baseren op de aanspraakstatus voor deze indicatie bij een vergelijkbaar 
middel met de zelfde werkzame stof. Vanaf juni 2017 kan ook de aanspraakstatus van de generieke 
stofindicatie voor dit middel aangehouden worden om te bepalen of men in de periode januari-juni de juiste 
aanname m.b.t. de aanspraakstatus heeft gedaan. 
7 In de ‘Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2017’, opgesteld door de Nederlandse Vereniging van 
Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) en Zorgverzekeraars 
Nederland (ZN) wordt een controlepunt opgenomen inzake de rechtmatigheid van declaraties add-on dure 
geneesmiddelen en stollingsfactoren. Over de uitwerking van de controles vindt nog overleg plaats tussen NVZ, 
NFU en ZN. 

http://www.add-on-2017.nl/
http://www.add-on-2017.nl/
mailto:info@add-on-2017.nl
https://www.nza.nl/regelgeving/circulaires/CI_17_10c__Add_on_geneesmiddelen_en_ozp_stollingsfactoren_2017_2018
https://addon2017.wordpress.com/2017/02/24/oplossing-voor-ontbrekende-indicaties-in-q2-2017/
https://www.farmatec.nl/Media/Default/Add-on/Excel%20Add-on_GS%20juli%202017.xlsx
https://www.farmatec.nl/Media/Default/Add-on/Excel%20Add-on_GS%20juli%202017.xlsx
https://www.farmatec.nl/voorgaande-publicaties
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• De NZa stemt in met deze werkwijze, met dien verstande dat voor onverzekerde zorg 

indicatie 99999996 en verzekerde zorg 99999997 gebruikt moet worden. 

 

 

6. Ontbrekende oncologische indicaties. 

Met name bij geneesmiddelen die in oncologische trajecten in combinatie met elkaar gebruikt 

worden, kunnen in indicatieteksten voorwaarden gesteld worden aan deze combinaties. Tot aan 

de juni release van de add-on databank ontbraken vele koppelingen tussen indicaties en 

artikelen om aan deze combinatievoorwaarden te kunnen voldoen. Een voorbeeld:  

indicatie 72 (multipel myeloom (MM)) is gekoppeld aan artikelen met stof bortezomib, en 

specificeert dat deze indicatie geldt i.c.m. met thalidomide, maar aan artikelen met de stof 

thalidomide zijn geen indicaties gekoppeld waarin MM genoemd wordt (of terugverwezen 

wordt naar artikelen met de stof bortezomib). 

Hierdoor stuit men op een blokkade als men in bovenstaand voorbeeld thalidomide wil 

declareren met een indicatie voor MM, de add-on databank/de g-standaard ondersteunt dit niet. 

 

Handelswijze 

• Na het bereiken van overeenstemming in landelijk overleg is zorgaanbieders geadviseerd in 

de maanden januari t/m mei 2017 indicatiecode 99999997 te registreren als er aantoonbaar 

indicaties gemist worden en er volgens de zorgaanbieder sprake is van verzekerde zorg. 

• In de toelichting op de tabeluitlevering van juni welke gepubliceerd is op http://www.add-

on-2017.nl is gespecificeerd voor welke artikelen welke indicaties toegevoegd zijn. 

• Deze specificatie kan door verzekeraars gebruikt worden als basis om te bepalen of 

zorgaanbieders de indicatiecode 99999997 gebruikt hebben om het gemis van de juiste 

indicatiecodes op te vangen, en niet omdat zij nog niet aan de indicatieverplichting konden 

voldoen. 

• Zorgaanbieders wordt niet gevraagd om de reeds geregistreerde 99999997 indicatiecodes 

ten behoeve van de declaratie alsnog te wijzigen naar de in de add-on databank toegevoegde 

indicaties. 

• De NZa stemt in met deze werkwijze, met dien verstande dat voor onverzekerde zorg 

indicatie 99999996 en verzekerde zorg 99999997 gebruikt moet worden. 

 

7. In de Add-on databank ontbrak de aanspraakstatus voor indicatie 1325 en 1326 voor 

oogheelkundige middelen. 

Het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) heeft in januari 2017 hun leden 
geïnformeerd over de laatste stand van zaken betreffende Aflibertcept, Bevacizumab en 
Ranibizumab. In de G-standaard voor januari 2017 waren nog niet alle indicaties voor Avastin, 
Lucentis en Eylea door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) beoordeeld op aanspraakstatus. Deze 

http://www.add-on-2017.nl/
http://www.add-on-2017.nl/
mailto:info@add-on-2017.nl
http://www.add-on-2017.nl/
http://www.add-on-2017.nl/
http://www.oogheelkunde.org/
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Anti-VEGF’s worden gebruikt voor de intravitreale injecties. Aangezien het om ca. 180.000 
injecties per jaar gaat heeft het NOG ZN gevraagd om hier duidelijkheid in te scheppen en 
gevraagd hoe om te gaan met de registratie en vergoeding. 
De werkgroep van ZN heeft hierop eind december nog een aantal indicaties voor deze Anti-
VEGF’s goedgekeurd die in de G-standaard van februari verwerkt werden. Gevolg is dat alle 
declaraties voor verstrekkingen in januari met indicatie ID 1325 en 1326 door verzekeraars 
worden afgewezen omdat de aanspraakstatus van deze indicaties nog op N stond. ZN heeft 
destijds aan zorgaanbieders voorgesteld om in januari de dummyindicatiecode verzekerde zorg 
te gebruiken, zijnde 99999997. De declaratie wordt dan in behandeling genomen. Uiteraard 
dient in het patiëntendossier wel de juiste indicatie te worden vastgelegd.  

Het betreft een incidentele fout die alleen betrekking heeft op de G-Standaard van januari 2017 

Handelswijze: 

- Na het bereiken van overeenstemming in landelijk overleg is zorgaanbieders geadviseerd 

indicatiecode 99999997 te registreren en declareren als er aantoonbaar sprake was van 

indicatie 1325 (Bij vormen van intra-oculaire neovascularisatie bij volwassenen niet zijnde 

geregistreerde indicatie na bevacizumab) of 1326 (Bij vormen van macula-oedeem bij 

volwassenen niet zijnde geregistreerde indicatie).   

- De NZa stemt in met deze werkwijze, met dien verstande dat voor onverzekerde zorg 

indicatie 99999996 en verzekerde zorg 99999997 gebruikt moet worden. 

- De G-Standaard wordt voor januari niet met terugwerkende kracht aangepast. 

 

8. Bij diverse combinaties van artikelen en indicaties werd een verkeerde aanspraakstatus vermeld. 

In de volgende specifieke gevallen werd een verkeerde aanspraakstatus vermeld: 

a) Indicatie 424 in combinatie met het middel paclitaxel: in de maand februari stond de 

aanspraakstatus foutief op NEE, dat moet JA zijn. In de maand januari stond de status correct 

op JA en vanaf maart ook weer op JA. 

b) Indicatie 155 i.c.m. crizotinib, 962 i.cm. brentuximab en vedotin, en 1357 i.c.m. 

daratumumab: in deze combinaties stond de aanspraakstatus in de maand mei foutief op 

NEE, dit moet JA zijn. Vanaf de G-Standaard van juni staat de aanspraakstatus weer correct 

vermeld. Dit gaat om geregistreerde indicaties.  

c) Indicatie 714 i.c.m. nivolumab: bij deze combinaties stond de aanspraakstatus in januari t/m 

mei foutief op JA, dat moet NEE zijn. Vanaf de G-Standaard van juni staat de aanspraakstatus 

correct vermeld. 

d) Indicatie 1402 i.c.m. lenalidomide. In de G-standaard van juni is lenalidomide met de 

geregistreerde indicatie “Als monotherapie voor de onderhoudsbehandeling van volwassen 

patiënten met nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom die autologe stamceltransplantatie 

hebben ondergaan” (ID 1402) foutief op NEE uitgeleverd, in tegenstelling tot de maanden 

ervoor. Deze fout zal in de G-standaard van juli worden hersteld naar JA. 

http://www.add-on-2017.nl/
http://www.add-on-2017.nl/
mailto:info@add-on-2017.nl
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e) Indicatie 1452 i.c.m. afatinib. In de G-standaard van juni is afatinib met de indicatie “Bij 

patiënten met longcarcinoom resistentie op 1e generatie EGFR-TKI in combinatie met 

cetuximab bij volwassenen” foutief op JA uitgeleverd. Deze fout zal in de G-standaard van 

augustus worden hersteld naar NEE. 

 

Handelswijze: 

- Als er in een maand een aanspraakstatus ten onrechte op NEE stond (geval a) en b) 

hierboven), kan men indicatiecode 99999997 registreren en declareren. 

- Als er in een maand een aanspraakstatus ten onrechte op JA stond (geval c) en d) hierboven), 

mag een declaratie voor de betreffende artikel-indicatie combinatie niet vergoed worden. In 

de praktijk zullen eventueel gedeclareerde add-ons gecrediteerd moeten worden. 

- De tabellen van de G-Standaard van de betreffende maanden als ook het historisch 

maatwerkbestand worden niet aangepast n.a.v. bovenstaande fouten. 

 

9. Vervallen indicaties in AOD, die pas een maand later in G-Standaard vervallen. 

 

Door de wijze waarop de gegevensuitwisseling tussen CIBG en Z-Index momenteel is ingericht, 

verdwijnen indicaties die in de CIBG add-on databank vervallen, niet in de eerstvolgende maar in 

de tweede volgende G-Standaard release.  Indicaties die door het CIBG als vervallen zijn 

aangemerkt, staan dus een maand nog wel actief in de G-Standaard. 

 

Handelswijze 

Deze situatie zal door het CIBG i.s.m. Z-Index hersteld worden. Reeds gedane en nog te maken 

declaraties in deze situatie zijn vanuit het perspectief van de NZa op dit punt niet onrechtmatig , 

daar de NZa niet voorschrijft dat de Add-on databank (of gelijk een andere indicatiebank) 

limitatief gebruikt moet worden (zie circulaire 

https://www.nza.nl/regelgeving/circulaires/CI_17_10c__Add_on_geneesmiddelen_en_ozp_stolli

ngsfactoren_2017_2018). Zorgaanbieders en verzekeraars hoeven geen actie te ondernemen. 

Toedieningen met deze indicaties kunnen gedeclareerd en vergoed worden zolang ze in de G-

Standaard voorkomen, dus zolang de situatie niet hersteld is. 

 

 

 

http://www.add-on-2017.nl/
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mailto:info@add-on-2017.nl
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_10c__Add_on_geneesmiddelen_en_ozp_stollingsfactoren_2017_2018

