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Beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg 2016’

14 juli 2015

Geachte heer, mevrouw,
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op
30 juni 2015 de beleidsregel Prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg
vastgesteld (beleidsregel), met kenmerk BR/CU-7133. Deze beleidsregel
treedt in werking per 1 januari 2016. In de beleidsregel is een aantal
wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de beleidsregel
Prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg in het jaar 2015.
In een aantal technisch overleggen zijn deze wijzigingen met veldpartijen
besproken, wat geleid heeft tot de beleidsregel voor 2016.
In deze circulaire worden de wijzigingen ten opzichte van 2015
toegelicht.
Daar waar in deze circulaire gesproken wordt over ‘deelprestatie
magistrale bereiding’, geldt dit voor zowel de deelprestatie reguliere
magistrale bereiding als de deelprestatie bijzondere magistrale bereiding.
Deelprestatie magistrale bereiding
Tot 2015 was het op basis van de NZa-regelgeving niet mogelijk de
deelprestatie voor magistrale bereiding in rekening te brengen als de
bereiding reeds ‘in de handel verkrijgbaar’ was. Onder ‘in de handel
verkrijgbaar’ schaarde de NZa ook de magistraal bereide
geneesmiddelen die actief door een grootbereider werden aangeboden.
Zorgaanbieders die zelf bereiden terwijl dit product ‘in de handel
verkrijgbaar’ is, mochten tot 2015 de deelprestatie magistrale bereiding
niet in rekening brengen. Deze zorgaanbieders konden daardoor geen
vergoeding ontvangen voor de bereidingskosten. Hierdoor ontstond een
ongelijk speelveld tussen grootbereiders en apotheken. De NZa heeft
eind 2014 besloten om het voor apotheken mogelijk te maken de
deelprestaties voor een magistrale bereiding ook in rekening te brengen
als de bereiding door een grootbereider wordt aangeboden.

Deze wijziging wordt stapsgewijs ingevoerd. In 2015 geldt dat het in
beginsel niet mogelijk is om een deelprestatie voor magistrale bereiding
in rekening te brengen bij een bereiding als die ook door de
grootbereider actief wordt aangeboden, tenzij daar andere afspraken
over worden gemaakt met de zorgverzekeraar.
Per 1 januari 2016 wordt het mogelijk om bij een bereiding wél een
deelprestatie magistrale bereiding in rekening te brengen als de
bereiding wordt aangeboden door een grootbereider. Het staat
zorgverzekeraars en zorgaanbieders hierbij vrij om andere afspraken te
maken over de declaratie van de deelprestaties magistrale bereiding.
Opheldering terminologie ‘ad hoc bereiding’
Tijdens overleg met veldpartijen bleek de term ‘ad hoc bereiding’ uit de
beleidsregel van 2015 tot verwarring te leiden. Partijen gaven aan
behoefte te hebben aan een verduidelijking.
In de beleidsregel 2016 hebben wij de term ‘ad hoc bereiding’
verduidelijkt door bij de deelprestaties magistrale bereiding op te nemen
dat de deelprestatie in rekening mag worden gebracht als de
terhandstellende apotheek de bereiding zelf uitvoert, of dit op verzoek op
individueel voorschrift door een andere apotheek laat uitvoeren. De term
‘ad hoc bereiding’ is komen te vervallen. Om het onderscheid met een
voorraadbereiding te maken, is hierbij de voorwaarde opgenomen dat de
gebruikte bereidingshoeveelheid overeenkomt met de
bereidingshoeveelheid die noodzakelijk is om het UR-geneesmiddel op
het individuele voorschrift ter hand te stellen.
De deelprestatie voor magistrale bereiding is een vergoeding voor de
bereidingskosten. Deze deelprestatie is daarom niet bedoeld voor
situaties waarbij de bereidende apotheek een vaste prijs voor het
geneesmiddel rekent, waarin de bereidingskosten (naast de
materiaalkosten) reeds zijn verwerkt.
Hebt u vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij onze informatielijn. De informatielijn is op
werkdagen telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur op
telefoonnummer 088-7708770 (lokaal tarief). U kunt uw vragen ook per
e-mail stellen via vragencure@nza.nl.
Wij vragen u als koepelvereniging om deze informatie te verspreiden
onder uw leden.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,

drs. J. Rijneveld
wnd. unitmanager Eerstelijns Zorg en Ketens
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