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Onderwerp: Prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg 2012 - duiding in 

het kader van de zorgverzekering 
Samenvatting: 
 

Op 31mei 2010 bracht het CVZ het rapport ‘Prestatiebeschrijvingen 
farmaceutische zorg, duiding in het kader van de zorgverzekering’ 
uit over de beleidsregel ‘Prestatiebekostiging farmaceutische zorg’ 
(BR/CU-5045).   
De NZa heeft voor 2012 de nieuwe beleidsregel 
‘Prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg’ (BR/CU-5046) met 11 
prestaties vastgesteld. In dit standpunt duidt het CVZ welke van 
deze prestaties en activiteiten verzekerde zorg zijn.  

Soort uitspraak: SpZ = standpunt Zvw 
Datum: 29 augustus 2011 
Uitgebracht aan: De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 
Zorgvorm: Farmaceutische zorg 
 
 
Onderstaand de volledige tekst. 
 
 
In de beleidsregel ‘Prestatiebekostiging farmaceutische zorg’ (BR/CU-5045) heeft de NZa 
de farmaceutische zorg zoals apothekers die plegen te bieden beschreven in 14 
prestaties. Op verzoek van de NZa bracht het College voor zorgverzekeringen (hierna: 
het CVZ) het rapport ‘Prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg, duiding in het kader 
van de zorgverzekering’ op 31mei 2010 uit. In dit rapport gaf het CVZ aan welke van de 
14 prestaties tot de verzekerde farmaceutische zorg behoren.  
 
Na de pilotfase hebben belanghebbenden partijen verbeterpunten aangedragen. Op 
basis hiervan en mede op aanwijzing van de minister, heeft de NZa voor 2012 een 
nieuwe beleidsregel ‘Prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg’ (BR/CU-5046) en een 
nieuwe Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg’ (NR/CU-
509) vastgesteld. In de beleidsregel staat welke prestaties vanaf 1 januari 2012 
gedeclareerd kunnen worden waarbij vrije tarieven gelden.  
 
In de nieuwe beleidsregel gaat het nu om 11 prestaties, waaronder een facultatieve 
prestatie op grond waarvan een zorgaanbieder en een zorgverzekeraar gezamenlijk een 
nieuwe prestatie kunnen laten vaststellen door de NZa.  
 
De prestaties voor 2012 zijn nu anders ingedeeld en omschreven. Op mondeling verzoek 
van de NZa heeft het CVZ beoordeeld welke prestaties tot de verzekerde farmaceutische 
zorg behoren.    
 
Uitgangspunten bij de duiding  
De beleidsregel is van toepassing op farmaceutische zorg die de advisering en 
begeleiding ten behoeve van medicatiebeoordeling en verantwoord gebruik van UR-
geneesmiddelen of de terhandstelling van die geneesmiddelen omvat. Het gaat om 
farmaceutische zorg waarop de artikelen 50 tot en met 56 Wet Marktordening 
Gezondheidszorg (WMG) op van toepassing zijn.  
 
De reikwijdte van de WMG is echter breder dan die van de Zorgverzekeringswet . Dit 
betekent dat niet alle prestaties die onder de WMG vallen ook altijd zijn aan te merken 
als (farmaceutische) zorg in de zin van de Zorgverzekeringswet.  
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De Zorgverzekeringswet vormt ook bij deze duiding het wettelijk toetsingskader voor de 
beoordeling. Voor een toelichting op het toetsingskader verwijst het CVZ naar paragraaf 
2a en 2b van het rapport ‘Prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg, duiding in het 
kader van de zorgverzekering’.  
 
Duiding van de prestaties 
Bij deze duiding zijn twee vragen gesteld: 
- Valt de prestatie onder de Zorgverzekeringswet? 
- Gaat het om farmaceutische zorg (FZ) in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw)?  
 
Hieronder volgt de duiding van het CVZ waarbij verwezen wordt naar het artikel van 
beleidsregel. Voor de volledige tekst van de artikelen verwijst het CVZ naar de 
beleidsregel. Bij deze duiding is de Regeling declaratie- en transparantieverplichtingen 
farmaceutische zorg niet betrokken. Deze regeling stelt voorschriften met betrekking tot 
declaraties en informatieverstrekking aan consumenten over de tarieven die 
zorgaanbieders in rekening brengen voor de prestaties.  
 
 
Prestatie  Zvw? FZ? Opmerking 
Artikel 5  
Terhandstelling van een UR-
geneesmiddel inclusief de 
deelprestaties: 

- standaard terhandstelling  
- week terhandstelling 
- eerste terhandstelling 
- ANZ-dienstverlening 
- bijzondere magistrale bereiding 
- reguliere magistrale bereiding 
- dienstverlening thuis 

 

Ja Ja Terhandstelling van een UR-
geneesmiddel is een 
voorbehouden handeling van een 
apotheekhoudende. Deze zorg 
kan alleen geleverd worden door 
een apotheker of een 
apotheekhoudende huisarts. 

Artikel 6 
Instructie patiënt UR-geneesmiddel- 
gerelateerd hulpmiddel  
 

Ja Ja  

Artikel 7 
Medicatiebeoordeling chronisch UR-
geneesmiddelgebruik inclusief 
deelprestatie dienstverlening thuis 
 

Ja Ja  

Artikel 8 
Farmaceutische begeleiding bij 
ziekenhuisopname of polikliniekbezoek 
inclusief deelprestatie ANZ-
dienstverlening 
 
 

Ja Ja  

Artikel 9 
Farmaceutische begeleiding i.v.m. 
ontslag uit het ziekenhuis inclusief 
deelprestaties ANZ-dienstverlening en 
dienstverlening thuis 
 

Ja Ja  

Artikel 10 
Voorlichting farmaceutische 
zelfmanagement voor patiëntengroep  
 

Nee Nee Algemene groepsvoorlichting is 
niet gericht op individuele 
zorgvragen. Deze prestatie is 
geen farmaceutische zorg in het 
kader van de Zvw.  
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Artikel 11 
Advies farmaceutische zelfzorg  
 

Nee Nee Advies over zelfzorg kan behoren 
tot de taak van een apotheker, 
maar dit is geen farmaceutische 
zorg in het kader van de Zvw.  
 

Artikel 12 
Advies gebruik UR-geneesmiddelen 
tijdens reis  
 

Nee Nee De advisering van de meeste UR-
geneesmiddelen valt in essentie al 
onder de terhandstelling (art. 5 en 
6 ). Vanuit de basisverzekering 
gezien is deze prestatie dan ook 
een doublure. In het geval dat het 
UR-geneesmiddel geen verzekerde 
zorg is, kan deze prestatie worden 
toegepast (geen verzekerde zorg). 
 

Artikel 13 
Advies ziekterisico bij reizen  
 

Nee Nee Ziekterisico bij reizen is expliciet 
uitgesloten in het Besluit 
zorgverzekering. Advies bij reizen 
is geen farmaceutische zorg in het 
kader van de Zvw. 
  

Artikel 14 
Onderlinge dienstverlening  
 

Nvt Nvt De onderlinge dienstverlening is 
bedoeld om de opdrachtgevende 
zorgaanbieder te ondersteunen bij 
zijn uiteindelijke zorg aan de 
patiënt. Deze prestatie is niet 
bedoeld als afrekening naar de 
zorgverzekeraar en valt om die 
reden buiten het kader van de 
Zvw. 
  

Artikel 15 
Facultatieve prestatie  
 

Nvt Nvt In zijn aanwijzing d.d. 16 mei 
2011 (GMT/VDG/3063109) aan de 
NZa heeft de minister aangegeven 
dat er naast de nieuwe 
prestatiebeschrijvingen die voor 
alle aanbieders en 
zorgverzekeraars gelden ook 
ruimte moet zijn om andere 
prestatiebeschrijvingen vast te 
stellen. Zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars kunnen hiervoor 
gezamenlijk een verzoek indienen 
bij de NZa. Het is voor het CVZ 
niet mogelijk om deze prestatie 
op voorhand te duiden. Inwilliging 
van het verzoek door de NZa 
brengt niet automatisch met zich 
mee dat de betreffende 
prestatiebeschrijving ook valt 
onder de verzekerde 
farmaceutische zorg. Hiervoor is 
een aparte duiding nodig van het 
CVZ.  
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Deze duiding is onderhoudsgevoelig omdat de farmaceutische zorg continu in 
ontwikkeling is.  
De introductie van de facultatieve prestatie kan voor meer dynamiek zorgen. Mocht 
blijken dat door nieuwe ontwikkelingen andere activiteiten toegevoegd moeten worden, 
dan is een herbeoordeling aangewezen.  


