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1. Inleiding
Deze gebruikershandleiding dient ter ondersteuning van het gebruik van de IFM-Webzoeker.
De handleiding en de daarbij behorende informatievraag kan in 4 onderdelen worden opgesplitst, te weten:
1. hoe vind ik een artikel (groep);
2. hoe bereken ik de afwijkende artikelprijs;
3. hoe vergelijk ik artikelen in een cluster of de historie van 1 artikel;
4. wat is de betekenis van de diverse velden.
Hoe vindt ik een artikel (groep)?
Zoekfunctionaliteiten
Dit hoofdstuk richt zich op de zoekfunctionaliteiten binnen de IFM Webzoeker. Welke mogelijkheden zijn er
een artikel of artikelgroep te zoeken en de bijbehorende gegevens op te vragen.
Hoe bereken ik de afwijkende artikelprijs?
Berekenen tarieven
Hier wordt het gebruik van het tariefgedeelte in de IFM Webzoeker beschreven. Dit onderdeel van de IFM
Webzoeker richt zich strikt op de aflevering en de declaratiekosten afhankelijk van de situatie. Binnen dit
tariefdeel van de IFM Webzoeker kunnen naast de standaardgegevens (defaultwaarden) ook afwijkende
gegevens opgevraagd worden. Met ingang van juli 2014 is het ook mogelijk een negatieve toeslag in te vullen
(korting).
Hoe vergelijk ik artikelen in een cluster of de historie van 1 artikel?
Artikelen vergelijken vanuit de detailgegevens van een artikel
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe men vanuit de detailgegevens de historie van een artikel kan opvragen of
van een aantal clusters artikelen vergeleken kunnen worden.
Wat is de betekenis van de diverse velden?
Verklarende teksten
Tot slot zijn de verklarende teksten opgenomen. Welke betekenis kan er aan een veld gehecht worden en,
indien van toepassing, welke waarden er mogelijk zijn.
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2. Zoekfunctionaliteiten
2.1 Inleiding
De IFM Webzoeker biedt de mogelijkheid op verschillende manieren het artikel, de daarbij behorende
tariefinformatie (vanaf 2012 zonder toeslagen) en de overige artikelinformatie, nodig voor een correcte
declaratiecontrole, op te vragen.
Daarnaast is het mogelijk om groepen of clusters van geneesmiddelen te bekijken.
Zo kunt u middelen binnen eenzelfde GVS-cluster, PRK-cluster, GPK-cluster of HPK-cluster opvragen.
In hoofdstuk 4 wordt de mogelijkheid om een cluster te bekijken nader toegelicht.
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke zoekfunctionaliteiten er zijn en hoe deze gebruikt kunnen worden.
Er is gekozen om voor het overzicht gebruik te maken van uitklapschermen, door op het pijltje achter het
zoekcriterium te klikken klapt het invulveld uit. Default is artikelnummer uitgeklapt.

2.2 Zoekfunctionaliteiten
2.2.1 Zoeken op artikelnummer of omschrijving
Indien u in het bezit bent van het artikelnummer kunt u deze invullen in het veld artikelnummer. Dit veld kunt u
vullen volgens het principe "begint met". Indien u informatie zoekt over een range van artikelnummers kunt u
ook het tweede vakje vullen volgens het principe "begint met".
Bijvoorbeeld u wilt informatie over artikelnummer 12340243 t/m 12342076. (zie figuur 2.1)

artikelnummer
invullen (begint met
en/of range)

Figuur 2.1 zoeken op artikelnummer.

U kunt met behulp van (een deel van) een artikelomschrijving het juiste artikel zoeken door het veld
artikelomschrijving te vullen. Dit veld kunt u vullen volgens het principe "bevat".
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2.2.2 Zoeken op GPK-code of naam
Indien u beschikt over een GPK-code kunt u deze invullen in het veld GPK-code. Dit werkt volgens het principe
begint met. Indien u informatie zoekt over een range van GPK-codes kunt u ook het tweede vakje vullen
volgens het principe "begint met".
Daarnaast kunt u (een deel van) de GPK-naam invullen om de juiste artikelen te vinden. Volgens het principe
"bevat". (zie figuur 2.2 zoeken op GPK)

invulvelden GPK-code of
naam

Figuur 2.2 zoeken op GPK

2.2.3 Zoeken op productgroep
Het zoeken op productgroep is mogelijk door het ingeven van één of meer productgroepcodes, gescheiden
door komma's. Of een (deel van een) productgroepomschrijving. (zie figuur 2.3 zoeken op productgroep)

Figuur 2.3 zoeken op productgroep
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2.2.4 Zoeken op ATC-classificatie
Het zoeken op ATC-classificatie werkt volgens het principe "begint met" bij de code en volgens het principe
"bevat" bij de omschrijving. Ook bij de ATC-classificatie is het mogelijk op een range van gegevens te
zoeken(zie figuur 2.4 zoeken op ATC-classificatie).
Met ingang van juli 2014 wordt er bij deze zoekopdracht eerst een overzicht van ATC-classificaties getoond in
het resultatenscherm. Indien er artikelen gekoppeld zijn aan de gevonden ATC-classificaties, kunt u
doorklikken naar de artikelgegevens. Indien u zoekt op een combinatie van gegevens, dan zal dit scherm niet
worden getoond en komt u direct in het overzicht van de artikelen terecht (figuur 2.4a).

Figuur 2.4 Overzicht ATC-classificaties bij zoeken op ATC-classificatie of range van ATC-classificaties.

Figuur 2.4a Artikelen bij selectie ATC-classificatie

2.2.5 Zoeken op fabrikant
Artikelen van specifieke fabrikanten kunt u zoeken door 1 of meerdere fabrikantcodes op te geven, gescheiden
door komma's. U kunt ook de fabrikantnaam opgeven.
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Figuur 2.5 zoeken op fabrikant.

2.2.6 Zoeken op RZV-voorwaarde
Artikelen bij een specifieke RZV-voorwaarde kunt u vinden door 1 of meerdere RZV-voorwaarden, komma
gescheiden, in te voeren.
Ook kunt u de omschrijving van de RZV-voorwaarde opgeven.

Figuur 2.6 zoeken op RZV-voorwaarde

2.2.7 Zoeken op memocode
De artikelen bij een bepaalde memocode worden gevonden door, volgens het principe "begint met" een
memocode op te geven. Daarnaast is het mogelijk een range van memocodes op te geven.
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Figuur 2.7 zoeken op memocode

2.2.8 Zoeken van hulpmiddelengroep
Voor het vinden van hulpmiddelen kunt u gebruik maken van de hulpmiddelencode of omschrijving.
De code kunt invullen volgens het principe "begint met" en de omschrijving volgens het principe "bevat".

Figuur 2.8 zoeken van hulpmiddelen.

2.2.9 Zoeken van Niet eerste uitgifte clusters

gebruikershandleiding IFM Webzoeker

8/32

Het zoeken van artikelen binnen een niet eerste uitgifte cluster is mogelijk door, volgens het principe "begint
met" een 'niet eerste uitgifte'-clustercode op te geven of door een range van 'niet eerste uitgifte'-clusters te
kiezen.
Opgemerkt wordt dat dit gegeven getoond wordt vanaf december 2013 daarvoor is het veld niet gevuld.

2.2.10 Zoeken op PRK-clustercode
Het vinden van artikelen binnen een PRK-cluster kunt u, volgens het principe "begint met", een PRK-code
opgeven. Ook is het mogelijk een range van PRK-clustercodes op te geven.

Figuur 2.10 zoeken op PRK-cluster

2.2.11 Zoeken op GVS-cluster
Het vinden van artikelen binnen een GVS-cluster kunt u, volgens het principe "begint met", een GVS-code
opgeven.

Figuur 2.11 zoeken op GVS-cluster
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2.2.12 Zoeken op HPK
Het vinden van artikelen binnen een HPK-cluster kunt u, volgens het principe "begint met", een HPK-code
opgeven.

Figuur 2.12 zoeken op HPK.

2.2.13 Zoeken op CFH-beoordeling
Voor het zoeken van artikelen binnen een bepaalde CFH-beoordeling geeft u de CFH-code op.
De mogelijke waarden zijn:
R
= Aangemerkt als rationele farmacotherapie
S
= Als rationeel beoordeeld voor bepaalde indicaties
X
= Als niet-rationeel beoordeeld voor alle indicaties
O
= Als niet-rationeel beoordeeld voor bepaalde indicaties
W
= Niet geregistreerd weesgeneesmiddel: prevalentie minder dan 1:150.000
Z
= Niet geregistreerd geneesmiddel: prevalentie minder dan 1:150.000

2.2.14 Zoeken op ZN-codering
Voor het zoeken van artikelen met een bepaalde ZN-codering geeft u de ZN-code op. Mogelijke waarden zijn:
1
Groep 1
Er is geen toetsing nodig, op voorschrift van de arts kan het middel zonder meer worden
afgeleverd in de apotheek.
2
Groep 2
Er is een eenvoudige controle in de apotheek nodig voordat tot aflevering ten laste van de
zorgverzekering kan worden overgegaan.
3
Groep 3
Voor deze middelen dient de arts een verklaring in te vullen. Aan de hand van een controle
van de artsenverklaring in de apotheek kan het geneesmiddel worden afgeleverd.
4
Groep 4
Een kleine groep geneesmiddelen waarbij per verzekeraar toch een verschillende afhandeling nodig is.
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2.2.15 Zoeken op combinaties
Het is mogelijk artikelen te vinden door het opgeven van verschillende van de hierboven beschreven items.
Alle combinaties zijn mogelijk (voor zover ze natuurlijk realistisch zijn, anders zullen er geen resultaten
getoond worden).
Bijvoorbeeld u wilt weten welke middelen van een bepaalde fabrikant een ZN-codering hebben.
U geeft dan de fabrikantcode of naam in en de ZN-codering die u wilt weten.

Figuur 2.15 zoeken op combinatie fabrikant ZN-codering

Of u zoekt artikelen binnen productgroep SP, met PRK-code 00026913 en binnen GVS-cluster 0S01A….
Dit levert een veertiental artikelen op, waaruit u de juiste kunt selecteren.

Figuur 2.16 zoeken op meerdere criteria (productgroep, PRK en GVS-cluster)
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2.2.16 Selecteren en herstellen
Het geven van de daadwerkelijke zoekopdracht, na het invoeren van 1 of meer gegevens kan op verschillende
manieren:
- Door op enter te drukken wordt de zoekopdracht uitgevoerd.
- Door bij het opgegeven criterium de button selecteer in te drukken.
- Bij het opgeven van meerdere zoekcriteria maakt het niet uit welke selecteerbutton u gebruikt.
Indien u één zoekcriterium wilt verwijderen, gebruikt u de herstelbutton bij het betreffende criterium. Indien u
terug wilt keren naar het beginscherm kiest u 'herstel alle zoekcriteria' boven het datumveld. Alle velden
worden nu geleegd en de datum wordt teruggezet naar de datum van vandaag.

Figuur 2.17 buttons herstel, selecteer en herstel alle zoekcriteria.

2.2.17 Zoeken binnen resultaten
Rechtsboven (boven het resultatenoverzicht) vindt ueen veld zoeken binnen resultaten. Hiermee kunt u een
extra verfijning aanbrengen in de kolommen.
Bijvoorbeeld u wilt in de productgroep verbandmiddelen (Keuze VB bij productgroep), de Bandafix artikelen
zien. Door bij 'zoek binnen resultaten' Bandafix te klikken krijgt u een verfijning van uw opdracht. (zie figuur
2.18)

gebruikershandleiding IFM Webzoeker

12/32

figuur 2.18 zoeken binnen resultaten.

2.2.18 Overige functionaliteiten
Er worden maximaal 500 resultaten op het scherm getoond dit wordt indien nodig verdeeld over meerdere
pagina's onderaan de pagina kunt u met behulp van de pijltjestoetsen naar de volgende pagina's gaan. (deze
pijltjestoetsen zullen ook nog bovenaan de pagina geplaatst gaan worden)
Met behulp van de button voor het exporteren naar Excel bovenaan de pagina kunt u tot een maximum van
5000 items exporteren naar Excel.
Rechts bovenaan de detailpagina vindt u een printer icoon. Hiermee kunt u de getoonde gegevens op het
scherm uitprinten.

3. Berekenen van tarieven.
3.1 Inleiding
Nadat u, uw zoekopdracht heeft uitgevoerd kunt u een artikel selecteren, door op het artikel te klikken. De
zoekcriteria zullen uit beeld schuiven en het detailoverzicht van het artikel wordt getoond. In het volgende
hoofdstuk worden de verschillende items van dit detailoverzicht nader beschreven.
In dit hoofdstuk gaan we nader in op de rekenmogelijkheden binnen dit detailscherm.
Er wordt onderscheid gemaakt in de periode voor 1 januari 2012 en de periode na 1 januari 2012, aangezien
de WMG-opslag vanaf 1 januari 2012 is vrijgegeven.

3.2 Tariefberekening WMG-artikelen vanaf 1 januari 2012
In het detailscherm is rechtsboven de mogelijkheid gecreëerd om afwijkende aantallen of toeslagen in te
geven.

gebruikershandleiding IFM Webzoeker

13/32

Geeft u een afwijkend aantal op zal, als u dit bevestigt (door enter of de button bereken), rechts naast de
basistarief informatie getoond worden wat de gewijzigde tarieven zijn.

Figuur 3.1 Afwijkende tariefgegevens
Met ingang van juli 2014 is het ook mogelijk om een negatieve toeslag (korting) in te vullen. U kunt dit doen door voor het
ingevulde bedrag een "min-teken" te vermelden. Indien de verkoopprijs lager uitkomt dan de eigen bijdrage wordt er
automatisch een melding weergegeven.

Figuur 3.1a Afwijkende absolute toeslag

Figuur 3.1b Afwijkende relatieve toeslag
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3.3 Tariefberekening WMG-artikelen voor 1 januari 2012
In 2011 was de WMG-opslag nog een, binnen kaders, bepaald tarief door de NZa, daarom is het berekenen
van het tarief hier uitgebreider dan na 1 januari 2012.
Een WMG-artikel is een artikel welke onderhevig is aan de Wet Marktordening Gezondheidszorg.
Artikelen worden onder de WMG opgenomen indien zij receptplichtig zijn. Dit wordt door het ministerie van
VWS bepaald.
De wettelijk vastgestelde prijsberekening ten behoeve van WMG-artikelen is afwijkend van de prijsberekening
ten behoeve van Buiten-WMG-artikelen.
Naast het onderscheid tussen de berekeningen van WMG, dan wel Buiten-WMG-artikelen, zijn er ook
verschillen in de prijsberekeningen gebonden aan de periode die opgevraagd wordt. Default staat de
prijsberekening van WMG-artikelen op 1-vervolg gewoon. Indien u dit wijzigt zullen de afwijkende
tariefgegevens getoond worden naast de default waarde.

figuur 3.2 berekening WMG-opslag mbv Voorschrijfcode
Naast het berekenen van het tarief met behulp van de Voorschrijfcode is het ook mogelijk dit te doen middels de Module.
Hiertoe kiest u module en vervolgens de items die de WMG-opslag moeten bepalen.

Figuur 3.3 berekenen WMG-opslag mbv module.
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3.4 Berekening afwijkend tarief op basis van RZV-voorwaarde
Er zijn artikelen die alleen onder voorwaarden worden vergoed. Binnen de webzoeker is de default waarde
voor de RZV-voorwaarde dat aan de voorwaarde is voldaan (met uitzondering van de profylactische middelen
hiervan is de defaultwaarde niet aan voorwaarde voldaan).
In het kader wat getoond wordt onder het kader bereken tarief (indien van toepassing) wordt aangegeven
welke voorwaarde geldig is. Hier heeft u de mogelijkheid de RZV-voorwaarde te wijzigen. De bijbehorende
afwijkende tariefgegevens worden na de wijziging wederom getoond naast de basistariefgegevens.

voorwaarde gewijzigd in nee
Figuur 3.4 berekenen RZV-voorwaarde
Naast het wijzigen van de RZV-voorwaarde kunt u dan ook nog afwijkende hoeveelheid en/of toeslag opgeven.

4. Artikelen vergelijken vanuit de detailgegevens van een artikel
4.1 Inleiding
Als u de detailgegevens van een artikel heeft opgevraagd door op een artikel te klikken heeft u de mogelijkheid
op een aantal criteria door te klikken zodat u een overzicht krijgt van een aantal artikelen binnen het door u
gevraagde cluster of de historie van het artikel.
In dit hoofdstuk wordt aangegeven hoe dit werkt.

4.2 Historie van een artikel
Door op de, onderstreepte, periode te klikken schuift het detailscherm uit beeld en gaat u naar het historie
overzicht van het artikel. Met de grote knop links op de pagina keert u terug naar het detail overzicht.

gebruikershandleiding IFM Webzoeker

16/32

Door op een andere periode te klikken keert u terug naar de detailgegevens van het betreffende artikel maar
dan voor de nieuwe periode.

figuur 4.1 periode artikel

retourknop

figuur 4.2 tariefhistorie artikel

4.3 Doorklikken naar de diverse clusters
Vanuit de artikeldetailpagina is het mogelijk op een aantal gegevens te klikken om andere artikelen binnen het
cluster te zien. Dit zijn:
- PRK
- HPK
- GPK
- GVS-clustercode
- Niet eerste uitgifte clusters
Indien u op de code van het betreffende cluster klikt zal het scherm terugkeren naar de zoekcriteria, het
aangeklikte item wordt ingevuld bij de zoekcriteria en de artikelen worden getoond. Van hieruit kunt u een
ander artikel kiezen.
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figuur 4.3 vergelijken artikelen binnen een cluster

5. Verklaring van velden
5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden alle velden nader beschreven. In de webzoeker kunt u deze informatie, beperkt, ook
terugvinden achter het vraagteken bij het veld.
De beschrijving is in alfabetische volgorde opgenomen in dit hoofdstuk.

gebruikershandleiding IFM Webzoeker

18/32

Figuur 4.1 detailoverzicht artikel

5.2 toelichting per veld
A.
Aan voorwaarde voldaan
Voor farmaceutische hulp met de RZV-memocodes G (Geneesmiddelen) en D (Dieetpreparaten) kunnen
aanvullende voorwaarden zijn opgenomen in bijlage 2 van de RZV (Regeling Zorgverzekering). Default is ‘aan
voorwaarde voldaan’ ingesteld
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In hoofdstuk 3 is omschreven hoe men kan selecteren of aan de voorwaarde is voldaan. Of al dan niet aan de
voorwaarde is voldaan bepaalt de vergoeding (eigen bijdrage).
Bij RZV-voorwaarde 78 profylactische middelen is de default: ‘niet aan voorwaarde voldaan’.
Artikelnummer
De door Z-Index vastgestelde code van een artikel.
Artikelomschrijving
de omschrijving van het artikel.
ATC-classificatie
De ATC-code is de code die binnen het Anatomisch Therapeutisch Chemische classificatiesysteem wordt
toegekend. Het ATC-classificatiesysteem wordt nationaal en internationaal gebruikt voor
geneesmiddelgebruiksstudies.

B.
Bijzondere kenmerken
Hieronder wordt aangegeven welke bijzondere kenmerken bij dit middel van toepassing zijn. Dit kunnen
meerdere kenmerken zijn. Indien er geen kenmerken zijn voor een bepaald middel zal het veld gevuld zijn met
n.v.t. .
btw-code
De btw-code geeft aan welk btw-tarief van toepassing is bij het declareren van het artikel. De gegevens
worden aan de wetgeving van het ministerie van Financiën ontleend en worden periodiek opnieuw vastgesteld.
De PGbtwK geeft ons het soort btw-tarief en wij zetten het om in de vastgestelde waarde
De wetgever onderscheid 3 soorten btw-tarief. Het betreft:
1 = Laag tarief = momenteel vastgesteld op 6%
2 = Hoog tarief = momenteel vastgesteld op 21% (voor 1-10-2012 was dit 19%)
0 = Nul tarief = momenteel vastgesteld op 0%

C.
CFH beoordeling
Apotheekbereidingen vallen onder de verzekerde farmaceutische zorg indien de behandeling ermee is aan te
merken als rationele farmacotherapie.
Middels de CFH-beoordeling kunt u herleiden of het artikel al dan niet als rationeel wordt aangemerkt.
Mogelijke waarden:
R
= Aangemerkt als rationele farmacotherapie
S
= Als rationeel beoordeeld voor bepaalde indicaties
X
= Als niet-rationeel beoordeeld voor alle indicaties
O
= Als niet-rationeel beoordeeld voor bepaalde indicaties
W
= Niet geregistreerd weesgeneesmiddel: prevalentie minder dan 1:150.000
Z
= Niet geregistreerd geneesmiddel: prevalentie minder dan 1:150.000
CLIQ classificatie (nog niet gevuld)
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Codering van toepassing bij hulpmiddelen. Betreft een classificatie naar beoogd gebruik van een hulpmiddel
Code Hulpmiddelenzorg
Hier wordt vermeld onder welke hulpmiddelengroep een hulpmiddel valt. Uiteraard is het veld alleen gevuld als
het een hulpmiddel betreft.
Mogelijke Waarden:
1

ORTH

Orthese voor romp, arm, been, voet, hoofd of hals

2

URIN

Urinezakken en toebehoren (verzorgingsmiddelen)

3

STMA

Stoma artikelen (verzorgingsmiddelen)

4

STPK

Stompkousen

5

KATH

Katheters, blaasspvlst en toebeh (verzorgingsmiddel)

6

INCO

Incontinentie- absorptiemateriaal (verzorgingsmidd)

7

SPOE

Spoelapparatuur voor anaalspoelen (Verzrgingsmidd)

8

SLMZ

Slijmzuigapparatuur en toebeh (Verzorgingsmiddel)

9

ANTI

Anticonceptiehulpmiddelen

10

INJS

Injectiespuiten

11

DIAB

Hulpmiddelen bij diabetes

12

INFU

Draagbare, uitwendige infuuspompen

13

SCHO

Schoenvoorzieningen

14

VOED

Hulpmiddelen voor toediening van voeding

15

ALLE

Allergeenvrije en stofdichte hoezen

16

ZSTF

Zuurstofapparatuur

17

VERN

Vernevelaars en toebehoren

18

DIAL

Thuisdialyse apparatuur

19

VERB

Verbandmiddelen

20

ADEM

Apparatuur voor positieve uitademingsdruk

21

ELEK

Uitw elektrostimulators tegen chr. Pijn en toebeh

22

CPAP

CPAP apparatuur

24

ADER

Compensatie functieverlies aderen en lymfevaten

25

GEZI

Gezichtshulpmiddelen

26

UHAD

Uitwendig hulpmiddel voor het ademhalingsstelsel

27

ONDL

Beschermende onderleggers

Code inkoopkanaal
Het inkoopkanaal is een classificatie van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) om WMG (Wet Marktordening
Gezondheidszorg) middelen in te delen. Deze inkoopkanalen worden gebruikt voor het vaststellen van de
vergoedingsprijs. Per inkoopkanaal gelden verschillende rekenregels om tot de vergoedingsprijs te komen.
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De NZa onderscheidt 6 inkoopkanalen:
a=1
Specialitees voor zover niet van parallel import afkomstig en die niet als branded generic kunnen worden
beschouwd. Hieronder vallen tevens de artikelen met een EMEA-registratie van de oorspronkelijke
registratiehouder.
b=2
Generieke preparaten en branded generics voor zover niet van parallel import afkomstig.
c1= 3
Specialitees, niet zijnde branded generic die van parallel import afkomstig zijn.
d=4
Generieke preparaten of branded generics die van parallel import afkomstig zijn.
e=5
Grondstoffen en apotheekbereidingen.
c2 = 6
WMG-artikelen van een parallelle groothandel met een EMEA-registratie.
Code kliniekverpakking
De code kliniekverpakking geeft aan of het artikel uitsluitend aan de intramurale sector wordt geleverd.
Mogelijke waarden:
Blanco = geen betekenis
K
= verpakking is een kliniekverpakking
Code niet eerste uitgifte cluster (nog niet gevuld)
Dit zijn clusters van GPK's, waarvoor geen EU-toeslag mag worden berekend indien van GPK gewisseld wordt
binnen deze cluster.
De tariefbeschikking 5200-1900-10-1 van de NZa met de maximumtarieven die door apothekers en
apotheekhoudende huisartsen mag worden gerekend, geeft aan dat er een toeslag in rekening mag worden
gebracht bij de eerste terhandstelling.
Volgens deze tariefbeschikking is er sprake van een eerste terhandstelling van een UR-geneesmiddel indien:
of een geneesmiddel met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm niet eerder aan de patiënt ter
hand is gesteld,
of een geneesmiddel met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm 12 maanden of langer geleden
voor het laatst aan de patiënt ter hand is gesteld,
of niet objectief vastgesteld kan worden of aan de patiënt het UR-geneesmiddel eerder ter hand is gesteld in
de twaalf voorafgaande maanden.
In 2008 is in overleg tussen KNMP en ZN besloten dat om uitvoeringstechnische redenen de GPK werd
gebruikt als uitgangspunt voor de berekening van deze Eerste Uitgifte (EU) toeslag. Daarmee werd de
tariefbeschikking technisch geïnterpreteerd als: "De EU-toeslag mag worden berekend indien in de afgelopen
12 maanden geen geneesmiddel met dezelfde GPK aan de patiënt is afgeleverd".
Echter, de GPK maakt ook een een onderscheid tussen de zoutvorm of kristalwatervorm van het werkzame
bestanddeel. Retard tabletten met 100mg metoprololtartraat en retard tabletten met 100mg
metoprololsuccinaat bevatten dezelfde werkzame stof (metoprolol), hebben dezelfde toedieningsvorm (tablet
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met gereguleerde afgifte) en dezelfde sterkte (100mg), maar hebben een andere GPK, omdat het werkzame
bestanddeel er in een andere zoutvorm in zit. Op basis van de uitvoeringstechnische afspraak om de GPK als
uitgangspunt voor EU-uitgifte te nemen, werd bij wisseling tussen deze geneesmiddelen dus een EU-toeslag
berekend.
Code referentieproduct per cluster
De code referentieproduct geeft het duurste artikel uit inkoopkanaal 1 weer.
Het kan de volgende waarden bevatten:
0 = geen referentieproduct
1 = referentieproduct
Per cluster kunnen meerdere referentieproducten voorkomen.
Codering ZN
Dit veld is bij elke bijlage-2-voorwaarde (Regeling zorgverzekering) gevuld en geeft informatie over de
afhandeling van bijlage-2-geneesmiddelen. Vanaf 1 april 2007 hebben de zorgverzekeraars een uniform beleid
ingevoerd met betrekking tot de afhandeling van bijlage-2-geneesmiddelen, waarbij de geneesmiddelen zijn
verdeeld in 4 groepen.
Mogelijke waarden:
Code
Omschrijving
N.v.t.
Geen bijlage-2-voorwaarde
1
Groep 1
Er is geen toetsing nodig, op voorschrift van de arts kan het middel zonder meer worden
afgeleverd in de apotheek.
2
Groep 2
Er is een eenvoudige controle in de apotheek nodig voordat tot aflevering ten laste van de
zorgverzekering kan worden overgegaan.
3
Groep 3
Voor deze middelen dient de arts een verklaring in te vullen. Aan de hand van een controle
van de artsenverklaring in de apotheek kan het geneesmiddel worden afgeleverd.
4
Groep 4
Een kleine groep geneesmiddelen waarbij per verzekeraar toch een verschillende afhandeling
nodig is.
De formulieren (artsenverklaringen en apotheekinstructies) zijn te downloaden via www.znformulieren.nl
Daarnaast bestaat er één groep middelen die wel een bijlage-2 voorwaarde hebben, maar die geen
afhandelingscode hebben:
"Groep 0": (Veld is blanco) profylactische middelen. Het gaat hierbij om middelen die meestal gebruikt worden
door ter
profylaxe (van met name malaria) door mensen die op (verre) reizen gaan, maar die in incidentele
gevallen therapeutisch gebruikt worden door mensen die niet op reis gaan maar ter behandeling van
een ziekte (met name malaria). Profylactisch gebruik wordt niet vergoed, therapeutische gebruik wel.
Code wet geneesmiddelen
De code wet op de geneesmiddelen geeft aan of het artikel receptplichtig is dan wel in de vrije verkoop mag
worden verhandeld.
Indien een middel van een RVG-nummer wordt voorzien wordt tevens de Status R (receptplichtig) of NR (nietreceptplichtig) vermeld.
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Bij de zgn. EU-registraties van de EMEA geldt uitsluitend de R-status.
De R-status is eveneens van toepassing op alle magistraal bereide geneesmiddelen.
Mogelijke waarden:
Blanco = Vrije verkoop
Het middel is bestemd voor de vrije verkoop.
- R = Uitsluitend op recept
Het artikel is aangewezen als U.R.-zelfstandigheid en mag dientengevolge uitsluitend op recept worden
afgeleverd.
- A = , niet receptplichtig, aflevering uitsluitend apotheek
Het geneesmiddel mag zonder recept maar uitsluitend in de apotheek ter hand worden gesteld.
Bij aflevering van dit middel dient medicatiebewaking te worden uitgevoerd.
- D (UAD) = niet-receptplichtig, aflevering uitsluiten in apotheek of drogist'\
- V (AV)= niet-receptplichtig, algemeen verkrijgbaar.
-

D.
DDD’s per verpakking
De door het WHO vastgestelde Daily Denifed Dose.
Datum GPK-PRK-HPK wijziging
Geeft aan op welk moment er een wijziging in GPK of PRK heeft plaatsgevonden voor de betreffende HPK.
E.
Einddatum artikel
De datum waarop het betreffende artikel een einddatum krijgt of heeft gekregen.
F.
Fabrikant
De fabrikant is degene die verantwoordelijk is voor het op de markt brengen van het middel.
Farmaceutische vorm
De farmaceutische vorm geeft de vorm aan van het middel dat wordt uitgeleverd, een farmaceutische vorm
kan bijvoorbeeld een oorcrème zijn of een concentraat voor mondspoeling. De farmaceutische vorm wordt in
principe en voor zover het geregistreerde geneesmiddelen betreft overgenomen van de registratiegegevens.
G.
GPH-code (nog niet gevuld)
Generieke productcode hulpmiddelen.
GPK
De generieke productcode wordt bepaald door de (werkzame) samenstelling, de farmaceutische vorm en de
toedieningsweg. De code geeft de mogelijkheid om vergelijkbare handelsproducten te vergelijken en/of
substitueren.
GPK-PRK-HPK reden wijziging
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Geeft de reden aan van wijziging van GPK-PRK of HPK. Dit veld kan de volgende waarden bevatten:
1. PRK splitsing
Binnen één PRK wordt een (actieve)HPK gewijzigd van PRK zonder dat de GPK wijzigt. Bovendien is
er minstens één HPK onder die oude PRK, waarbij de PRK niet wordt gewijzigd.
2. PRK samenvoeging
Een HPK wordt gewijzigd van PRK naar een andere reeds bestaande PRK binnen dezelfde GPK. Aan
de nieuwe PRK waren al andere (actieve)HPK's gekoppeld waren. De oorspronkelijk PRK heeft
daarna geen (actiever) HPK's meer.
3. PRK splitsing en samenvoeging
Een mix van situatie 1 en 2.
4. PRK verhuizing
Alle (actieve) HPK's binnen één PRK wijzigen naar één andere PRK binnen dezlfe GPK
5. GPK splitsing
Binnen één GPK wordt een (actieve) HPK gewijzigd van GPK en dus ook PRK. Bovendien is er
minstens één HPK onder die oude GPK, waarbij de GPK niet wordt gewijzigd.
6. GPK samenvoeging
Een HPK wordt gewijzigd van GPK naar een andere reeds bestaande GPK, waaraan andere HPK's
gekoppeld waren. De oorspronkelijk GPK heeft daarna geen (actiever) HPK's meer.
7. GPK splitsing en samenvoeging
Een mix van 5 en 6.
8. GPK verhuizing
Alle (actieve) HPK's binnen één GPK wijzigen naar één andere GPK binnen dezelfde GPK. De PRK's
veranderen hierdoor ook.
GVS-clustercode
Bij de invoering van het GVS heeft het Ministerie van VWS handelsproducten welke in de optiek van het
Ministerie onderling vervangbaar zijn in een cluster samengevoegd.
Indien de GVS-clustercode niet gevuld is, kan er geen sprake zijn van een eigen bijdrage. Indien deze wel
gevuld is, kunt u door de code aan te klikken, een overzicht van hele cluster opvragen (zie figuur 4B). In dit
overzicht vindt u informatie over de verpakkingshoeveelheid, verpakkingseenheid, de leverancier, de
verkoopprijs incl. btw en de eigen bijdrage incl. btw.
U kunt door het aanklikken van een artikelnummer in dit overzicht, alle artikelinformatie over het aangeklikte
artikel opvragen; u verplaatst zich dan naar een ander artikelscherm.
GVS-vergoedingslimiet
De GVS-vergoedingslimiet betreft een door de overheid vastgesteld bedrag dat de maximale vergoeding per
verpakkingsgrootte weergeeft.
De inhoud van de limiet is alleen van kracht als ook de GVSKOD is ingevuld.
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H.
HPK
De handelsproductcode bevat een uniek nummer voor het handelsproduct. Het handelsproduct beschrijft het
middel dat verhandeld kan worden.
I.
Inkoopprijs
De inkoopprijs wordt door de leverancier aangemeld en onderhouden. De prijs is per inkoophoeveelheid en
exclusief btw. Als uitgangspunt geldt dat de inkoopprijs een landelijke gehanteerde lijstprijs is. Met
aanbiedingen wordt geen rekening gehouden.
Meer informatie kunt u terugvinden in de beschrijvingen van de WMG- en Buiten-WMG-prijsberekeningen.
M.
Maximale levertermijn prescriptieregeling
Geeft de maximale voorschrijftermijn weer van het betreffende geneesmiddel. Deze regeling is komen te
vervallen, maar ter indicatie is deze in de IFM Webzoeker gehandhaafd.
Maximum verkoopprijs
Deze verkoopprijs is alleen van toepassing bij buiten-WMG-artikelen. Bij WMG-artikelen is het veld gevuld met
n.v.t..
De maximum verkoopprijs exclusief btw bevat voor buiten- WMG-artikelen de prijs per inkoophoeveelheid
zoals die door de leverancier als adviesprijs is opgegeven. Indien geen adviesverkoopprijs van de leverancier
bekend is, zal deze gelijk zijn aan de inkoopprijs.
Bij het opgeven van een afwijkende hoeveelheid zal het bedrag wijzigen.
Memocode (product)
De memocode bestaat uit 6 posities alfanumeriek.
De memocode is aan de hand van de etiketnaam of handelsproductnaam eenvoudig te herleiden.
- Posities 1 t/m 4:
Deze geven altijd de artikelnaam c.q. artikelfabrikant aan.
- Positie 5:
Geeft, afhankelijk van het product, de eerste positie van de farmaceutische vorm c.q. artikelaanduiding of
fabrikant aan.
- Positie 6:
Geeft de eerste positie van de sterkte, afmeting c.q. inhoud aan.
Bij aanwezigheid van meer dan één van deze gegevens heeft sterkte voorrang boven inhoud en inhoud
heeft voorrang boven afmeting.
De maataanduiding small, medium enz. heeft voorrang boven de maataanduiding in cm.
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P.
PRK
De prescriptiecode geeft de koppeling van handelsproducten met dezelfde farmaceutische eigenschappen
aan. Deze code wordt afgeleid van de GPK-code en heeft als doel tot een zogenaamde WMG-clustering te
komen. De code wordt daarom ook alleen gevuld bij WMG-artikelen.
U kunt door de code aan te klikken, een overzicht van het hele cluster opvragen (zie figuur 4E).
In dit overzicht vindt u informatie over de verschillende verpakkingshoeveelheden, verpakkingseenheden, de
leverancier, de inkoopprijs en de WGP-prijs. U kunt door het aanklikken van een artikelnummer in dit overzicht,
alle artikelinformatie over het aangeklikte artikel opvragen; u verplaatst zich dan naar een ander artikelscherm.
Productgroep
Handelsproducten worden in het kader van de rechten van de patiënt en de daarbij behorende
declaratieprijzen in groepen ingedeeld.
De productgroep memocode (MCPRODGRP) is een unieke code van 1 of 2 letters
De MCPRODGRP is daarbij gelijk aan het veld THITMK uit het thesauribestand onder thesaurusnummer 020
(THNR = 020). Op deze wijze kan, indien gewenst, de omschrijving van de productgroep worden
geraadpleegd.
De koppeling is als volgt: 0020 = THNR en MCPRODGRP = THITMK.
Daarnaast wordt ook de cijfercombinatie behorend bij de productgroep getoond.
Mogelijke waarden:
CA

018

CATHETERS

CE

100

CE REGISTRATIE HPKNEG = O REKEN ALS VERBAND

CO

107

COMPRESSIEHULPMIDDELEN

DB

103

DOORGELEVERDE BEREIDING (juni 09)

DI

001

DIVERSE ARTIKELEN

DR

002

DIAGNOSTICA EN REAGENTIA

EC

022

EXTERNE CATHETER

EM

004

EMBALLAGE ARTIKELEN

EP

024

EXPERIMENTEEL PRODUCT

FP

005

FARMACEUTISCHE PREPARATEN

FY

105

FYTHOTHERAPEUTISCHE VOEDINGSSUPPLEMENTEN (juli 09)

GH

006

GRONDSTOFFEN, HULPSTOFFEN, CHEMICALIEN

HA

026

HANDELSPRODUCT ANTROPOSOFISCH VOLGENS AANBIEDER

HC

028

HOMEOPATHISCHE MIDDELEN GECOMBINEERD

HE

027

HOMEOPATISCHE MIDDELEN ENKELVOUD

HM

007

HOMEOPATHISCH GEREGISTREERD GENEESMIDDEL

IK

008

INKONTINENTIE ARTIKELEN

IN

009

INJEKTIE ARTIKELEN

MR

010

MAGISTRALE RECEPTUUR

NG

011

NIET GENEESMIDDELEN

NK

030

THUISDIALYSE APPARATUUR EN VLOEISTOF

OM

104

ORTHOMOLECULAIRE VOEDINGSSUPPLEMENTEN (juli 09)

PA

102

PARENTERAAL ANTROPOSOFISCH, NIET GEREGISTREERD

PE

021

PESSARIA

PH

101

PARENTERAAL HOMEOPATHISCH, NIET GEREGISTREERD
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SE

029

SERVICE ARTIKELEN

SP

012

SPECIALITEES

ST

013

STOMA ARTIKELEN (KUNSTMATIGE IN- OF UITGANG)

TC

015

TABLETTEN, CAPSULES, DRAGEES ETC.

TS

023

TESTMATERIAAL DIABETES

UR

020

URINEZAK EN TOEBEHOREN

VB

016

VERBANDMIDDELEN

VO

025

VOEDINGSMIDDELEN VOLGENS AANBIEDER

ZI

003

ZORGACTIVITEITEN OP MAAT, INDIVIDUEEL

ZN

014

ZORGACTIVITEITEN, NIET INDIVIDUEEL

R.
RVG nummer
Het RVG-nummer geeft bij allopatische geneesmiddelen het inschrijvingsnummer weer en bij homeopathische
geneesmiddelen het RVH-nummer weer.
Herkomst:
Het gegeven wordt ter beschikking gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en
staat voor de sleutel van het Register voor Verpakte Geneesmiddelen (RVG-nummer).
Doel:
Het vaststellen van de status, al dan niet geregistreerd, van het betreffende geneesmiddel.
Uitvoering:
Het RVG-nummer wordt toegekend door het "College ter Beoordeling van Geneesmiddelen" en gepubliceerd
in het Register van verpakte geneesmiddelen. In dit register worden twee hoofdstukken onderscheiden
namelijk de lijst van farmaceutische Specialité's of de lijst van farmaceutische preparaten.
Deze lijsten worden uitgegeven door de Staatsuitgeverij te Den Haag en zijn verkrijgbaar bij het Ministerie van
VWS. In het voorwoord van de lijst wordt de toekenning en opbouw van het RVG-nummer toegelicht.
Van ieder geregistreerd geneesmiddel bestaat een zogenaamd inschrijvingsnummer. Dit is het nummer
waaronder het betreffende middel in het register is opgenomen. Naast het RVG-nummer komen bij
geneesmiddelen nog twee nummers voor. Het betreft het EMEA-nummer (Europees equivalent voor het
Nederlandse RVG-nummer) en het CE-nummer. Het CE-nummer komt voor bij geneesmiddelen in
hulpmiddelen bijvoorbeeld voorgevulde wegwerpspuiten en implantaten.
RZV – verstrekking
De Regeling zorgverzekering (RZV) beschrijft welke genees- en hulpmiddelen voor verstrekking onder de
zorgverzekering (basispakket) in aanmerking komen. Dit veld geeft aan of een artikel al dan niet voor
verstrekking in aanmerking komt. Voor alle artikelen geldt dat een zorgverzekeraar nadere voorwaarden aan
de verstrekking kan verbinden.
Mogelijke waarden:
N = Geen verstrekking
G = GVS-geneesmiddel
F = Grondstof, apotheekbereiding of ongeregistreerd geneesmiddel
D = Dieetpreparaten
H = Hulpmiddel
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RZV – voorwaarde
Voor farmaceutische hulp met de RZV-memocodes G (Geneesmiddelen) en D (Dieetpreparaten) kunnen
aanvullende voorwaarden zijn opgenomen in bijlage 2 van de RZV (Regeling Zorgverzekering).
De RZV-voorwaarde geeft aan welk artikel van deze regeling van toepassing is bij het handelsproduct.
Mogelijke waarden:
01
Influenza vaccins (vervallen)
02
Rubellavaccin
03
DKP (evt plus tetanus)
04
Hepatitis B vaccin
05
Pneumokokkenvaccin
06
Haemophilus influenza type B vaccin
07
R-DNA-Interferon
08
Somatropine
09
Anti retrovirale geneesmiddelen
10
Erytropoetine en Analoga
11
Simvastatine en Pravastatine
12
Recombinant -interleukine- 2
13
Geneesmiddel nodig v totale parenterale
voeding
14
granulocyt koloniestimulerende factor
15
Acetylcysteine
16
Imiglucerase
17
Gabapent, lamotrigin, levetiracet,
topiram/zonisamidegab
18
Mycofenolaat mofetil en mycofenolzuur
19
Rabiesvaccin
20
Apraclonidine, brinzolamide, dorzolamide,
latanoprost
21
Galantamine
22
Hepatitis A vaccin
23
Hepatitis vaccins
24
Paliizumab
25
montelukast
26
Glopidogrel en prasugrel
27
Etanercept
28
Becaplermine
29
Modafinil
30
Thiazolidinedion
31
Glatirameer
32
Linezolid
33
aanakinra
34
Epoprostenol IV en Treprostinil SC/V
35
Bosentan en ambrisentan
36
Tacrolimuszalf

gebruikershandleiding IFM Webzoeker

37
38
39
40
41
62
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Miglustat
Anticonceptiva
Gonadotr horm, gonador anal/antag,
urofol, corifol algonadot…
Adalimumab
Pemcrolimus
Certolizumab
intramuraal
Bloedproducten
Besluit niet klinische haemodialyse
profylactische middelen
Laxantia, kalktb, allerg, diar, maagled.
Middel, dr.ogenla…
Teriparatide
nieuw geneesmiddel
Pregabaline
anagrelide
efalizumab
Memantine
Levodopa, cardidopa, intestinale gel
Polumere, olygomere, monomere en
modul dieetpreparaten
DNA,
Imiquimod
Sildenafil en tadalafil
Rivastigmine
Sorafenib
Sunitinib
Parathyroid hormoon
Darbepoetine
Erytropoetine ALFA
Erytropoetine BETA
Interferon ALFA
Interferon GAMMA
Interferon BETA
Bupropion
Insuline voor inhalatie
Infliximab
Ivabradine

29/32

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

Sitagliptine, linagliptine en vildagliptine
Lenalidomide
Bortezomib
Mecasermine
Saxagliptine
Erytrppoetine-zeta
Iloprost voor inhalatie
Topotecan Capsule
Benzodiazepinereceptor agonist uitz
diazepam
Atorvastatine, fluvastatine, rosuvastatine,
ezetimibeator
Exenatide en Liraglutide
Romiplostim en eltrombopag
Ustekinumab
Diazepam
Dabigatran
Apixaban
Dornase alfa
Everolimus 5 of 10 mg
Golimumab

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

Antidepressiva
Pazopanib
Batacept
Ticagrelor
Lapatinib
Rufinamide
Maagzuurremmers oraal
Fingolimod
Vildagliptine
Abirateron
Everolimus 2,5 mg, 5 mg of 10 mg
Linagliptine
Tafamidis
Boceprevir en Telaprevir
Pasireotide
Rivaroxaban
Vandetanib
Sirolimus
Everlimus 0,25 of 0,75gm

U.
U/N-code
De U/N-code geeft de status van de verpakking weer en wordt gebruikt in samenhang met de U/N-datum. De
volgende statussen worden onderscheiden:
N = Nieuw in de handel (vervallen)
U = Uit de handel genomen
V = Vervallen
W = Mag wettelijk niet meer worden verhandeld
Bij geregistreerde geneesmiddelen kan de wetgever de registratie doorhalen dan wel intrekken. Als de datum
die de wetgever hanteert wordt overschreden mag het middel niet meer worden verhandeld. De letter W geeft
aan dat deze status is bereikt en dat het middel bij de eerst volgende uitgave zal worden verwijderd.
Indien U/N code U is gevuld mag het middel nog een half jaar verhandeld worden.
U/N-datum
De U/N-datum wordt ingevuld op het moment dat de U/N-code wordt gevuld. De vulling van de U/N-datum is
DDMMJJJJ.
Indien de U wordt veranderd in een V, dan geldt dat de datum is gelijk mutatiedatum.
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V.
Vergoedingsprijs
De vergoedingsprijs is de herberekende inkoopprijs die door de industrie ter beschikking wordt gesteld.
Vervolgens wordt op basis van de NZa-beschikkingen en wetgeving van het Ministerie van VWS een prijs
berekend die exclusief btw de basis is voor de declaratie van WTG-artikelen. Deze staan omschreven in de
inleiding WTG-taxe.
Voor de inkoopkanalen 1, 2 en 5 geldt de goedkoopste leverancier die de gehele markt kan voorzien. Voor de
inkoopkanalen 3 en 4 geldt de goedkoopste per land van herkomst. Voor inkoopkanaal 6 geldt dat de
vergoedingsprijs gelijk is aan de apotheekinkoopprijs.
De korting in verband met de clawback is in deze prijs meegenomen. Een eventuele aftopping in verband met
de clawback is niet doorgevoerd.
Meer informatie kunt u terugvinden in de beschrijving van de WMGprijsberekening.
Verkoopprijs
Tot 1 januari 2012 is de verkoopprijs de prijs inclusief gekozen prestatie, min de clawback, inclusief btw. Na 1
januari 2012 is het de prijs inclusief btw, maar zonder informatie over de gekozen prestatie of clawback (de
clawback is vanaf 1 januari 2012 0%).
Volledige GPK-naam
De artikelnaam omvat in aangegeven volgorde:
1. artikelnaam, deze wordt altijd opgenomen
2. farmaceutische vorm
3. sterkte
4. nadere aanduidingen
Deze GPK-naam is een unieke omschrijving van het generieke product (GPK) om dit beter toegankelijk te
maken en bijvoorbeeld bruikbaar te maken voor generiek voorschrijven. De naam van enkelvoudige GPK's is
opgebouwd uit de generieke stamnaam, de farmaceutische vorm en de sterkte. De naam van
combinatiepreparaten met 2 of 3 bestanddelen is in principe op dezelfde wijze opgebouwd, waarbij alle 2 of 3
stamnamen en sterktes worden vermeld in een gangbare volgorde. Indien dit tot een te lange naam leidt wordt
overgegaan op inkorten of vervangen door een generieke combinatienaam, zoals co-trimoxazol. De naam van
combinatiepreparaten met meer dan 3 bestanddelen is in de regel gelijk aan de merknaam, waarbij de posities
49 en 50 zijn gemerkt met GO (generieke omschrijving). Wanneer deze preparaten van belang zijn voor het
generiek voorschrijven en wanneer dit niet tot zeer gekunstelde namen aanleiding geeft, worden alsnog echte
generieke omschrijvingen gemaakt, bijvoorbeeld Capsicum comp crème in plaats van Midalgan hydrofiele
crème GO.
W.
Waarschuwing substitutie en voorschrijven PRK
De waarschuwing substitutie en voorschrijven PRK geeft aan waarom de voorschrijver moet overwegen om op
HPK niveau voor te schrijven of bij overgang op een andere HPK voorzichtigheid in acht moet worden
genomen.
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WGP-prijs
In het kader van de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP) worden tweemaal per jaar door het Ministerie van
VWS maximumprijzen (WGP-prijzen) vastgesteld voor geneesmiddelen.
De maximumprijs is de maximale prijs die leveranciers van geneesmiddelen in rekening mogen brengen aan
afleveraars van geneesmiddelen.
De maximumprijs wordt vastgesteld op basis van de gemiddelde prijs van vergelijkbare geneesmiddelen in
België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.
De maximumprijs is alleen gevuld bij geneesmiddelen waarvoor VWS een maximumprijs heeft vastgesteld.
WMG – code
De WMG-code geeft de WMG-status van een artikel weer.
Mogelijke waarden:
1 = WMG-artikel, staat afgedrukt in Z-Index vergoedingenlijst.
2 = aanhangsel WMG-artikel.
3 = WMG-artikel dat niet meeloopt in de clustering.
4 = aanhangsel WMG-artikel dat niet meeloopt in de clustering.
5 = WMG-tarief voor Kliniekverpakking.(vanaf 1-1-2007)
6 = Van WMG-tarief voorzien. Bij vervallen artikelen wordt het WMG-tarief naar rato uit actieve verpakkingen
berekend.
9 = Niet WMG-tarief toepassen.

gebruikershandleiding IFM Webzoeker

32/32

