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Uw brief

Met mijn brief van 7 oktober 2015 (kenmerk 846552-142595-Z) heb ik u
geïnformeerd over de vormgeving van de risicoverevening 2016 en heb ik u
gevraagd beleidsregels met betrekking tot de toekenning en vaststelling van
vereveningsbijdragen over 2016 op te stellen. Bij genoemde brief was een aantal
bijlagen gevoegd, waaronder het zogenaamde ATC-referentiebestand voor het
vereveningscriterium FKG’s (bijlage 5 bij genoemde brief).

Inmiddels is gebleken dat de werkzame stof aflibercept (ATC-code LO1XX44) in dit
referentiebestand ten onrechte in de FKG Kanker o.b.v. add-on is opgenomen.
Ik verzoek u daarom bij de (ex post) vaststelling van de vereveningsbijdragen
over 2016 rekening te houden met het aangepaste FKG ATC-referentiebestand
(bijlage 1 bij deze brief). Zoals gebruikelijk stuur ik deze bijlage om praktische
redenen elektronisch aan mevrouw A.H. Middel van uw Organisatie.

Ik verzoek u ook uw Beleidsregels vereveningsbijdrage Zvw 2016 hierop aan te
passen.

Bij de (ex post) vaststelling van de vereveningsbijdragen over 2017 dient deze
aanpassing ook te worden doorgevoerd. Ik verzoek u daarom ook de Beleidsregels
vereveningsbijdrage Zvw 2017 aan te passen en mij beide aanpassingen ter
goedkeuring voor te leggen.

Ik vertrouw erop u met deze informatie voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

Zorginstituut Nederland
T.a.v. de voorzitter van de Raad van Bestuur
Postbus 320
1110 AH DIEMEN

Datum 31 M1 ?017
Betreft FKG ATC-referentiebestand 2016 en 2017

Geachte voorzitter,

Bijlage (n)

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Directeur Zorgverzekeringen

drs. st B.K. van Koesveld

Bijlage 1: FKG ATC-referentiebestand (wordt elektronisch verstuurd)
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