BELEIDSREGEL V-5100-4.1.3.-7

De beleidsregel inzake de clustering van WTG-geneesmiddelen in de maximumabonnementstarieven
voor farmaceutische hulp door apotheekhoudende huisartsen

Beleidsregels apotheekhoudende huisartsen (farmaceutisch abonnementstarief)

1.

ALGEMEEN

a.

Deze beleidsregel is van toepassing op een deel van de organen voor gezondheidszorg vallend
onder artikel 2a, te weten de apotheekhoudende huisartsen, van het Besluit werkingssfeer WTG
1992 (Stb. 1991, 732), dat laatstelijk is gewijzigd bij Besluit van 25 oktober 2002 (Stb. 2002, 527)
en bij Besluit van 5 november 2002 (Stb. 2002, 549).

b.

Deze beleidsregel treedt in werking op 1 januari 2005 en werkt terug tot die datum indien de
bekendmaking van de nederlegging van de beleidsregel in de Staatscourant na deze datum
plaatsvindt.

c.

De termijn waarvoor deze beleidsregel geldt: onbepaald.

d.

De termijn waarvoor de goedgekeurde beleidsregel V-5100-4.1.3.-6
stimuleringsregeling) geldt, wordt gewijzigd van 'onbepaald' in 'tot 1 januari 2005'.

e.

De beleidsregel kan worden aangehaald als 'De beleidsregel inzake de clustering van
WTG-geneesmiddelen in de maximumabonnementstarieven voor farmaceutische hulp door
apotheekhoudende huisartsen'.

(inzake

de

De clustering van de WTG-geneesmiddelen werkt als volgt.
1. Wanneer er een vergoedingslijst tot stand komt, dan worden alle hierin vermelde geneesmiddelen
ingedeeld in clusters, die elk in principe alle inkoopkanalen omvatten.
2.

Onder één cluster van geneesmiddelen vallen ten minste die geneesmiddelen die:

a.
b.
c.
d.

en
en
en
en

generiek dezelfde of nagenoeg dezelfde naam hebben
farmaceutisch dezelfde vorm hebben
eenzelfde toedieningsweg hebben
dezelfde hoeveelheid/sterkte hebben

3. De vergoedingsprijs per inkoopkanaal, zoals gedefinieerd in de vigerende 'beleidsregel inzake de
inkoopvergoeding van geneesmiddelen' wordt binnen elk onderscheiden cluster, bedoeld in het
voorgaande artikel, vastgesteld.

Ambtshalve vaststelling
Op basis van artikel 8 lid 5 WTG stelt CTG/ZAio, ter uitvoering van deze beleidsregel, de
maximumtarieven ter vervanging van reeds goedgekeurde of vastgestelde maximumtarieven
ambtshalve vast per 1 januari jaar(t).
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