
 

 

 

 

Onderwerp  Prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg, duiding in het kader 

van de zorgverzekering (update november 2022 over GDV) 

 

 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beschrijft de prestatie farmaceutische 

zorg, elk met een aantal bijhorende activiteiten, in de ‘Beleidsregel 

prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg’ (voor de geldende regels 

zie https://www.nza.nl/zorgsectoren/farmaceutische-zorg). 

Het gaat hierbij om zorg zoals een apotheker die pleegt te bieden. In het 

verleden heeft het Zorginstituut via standpunten al geduid welke van deze 

prestaties en activiteiten te verzekeren zorg zijn. 

 

 Een GDV (Geïndividualiseerde Distributie Vorm) is een specifieke 

verpakkingsvorm van medicijnen ingedeeld per verpakkingsmoment. Een 

voorbeeld van GDV is de medicijnrol.  

 

Voor de prestatie “Terhandstelling door middel van een GDV (verpakking per 

innamemoment)” heeft de NZa een wijziging aangebracht 

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/12/09/meer-ruimte-voor-

passende-zorg-in-regelgeving-farmaceutische-zorg). Met ingang van 2023 

mag een zorgaanbieder niet langer een terhandstelling per geneesmiddel in 

de GDV in rekening brengen. In plaats daarvan mag deze één tarief in 

rekening brengen voor de terhandstelling van alle geneesmiddelen die 

onderdeel zijn van de GDV. 

Met deze wijziging van de GDV-bekostiging vermindert de NZa 

productieprikkels en wordt doelmatig geneesmiddelengebruik gestimuleerd. 

Er ontstaat meer ruimte voor het minderen en stoppen van medicatie die 

niet meer nodig zijn. Hiermee draagt het bij aan passende zorg 

(https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2020/11/27/ad

vies-samenwerken-aan-passende-zorg-de-toekomst-is-nu).  

 

Vraag van 

NZa 

De NZa vraagt om een duiding van deze prestatie ‘Terhandstelling door 

middel van een GDV’, waarbij de inhoud van de GDV gedeeltelijk uit niet-

verzekerde zorg bestaat, of waarbij de GDV in het geheel geen verzekerde 

zorg bevat.  

 

Standpunt 

Zorginstituut 

1. Terhandstelling door middel van een GDV kan ten laste van de 

basisverzekering komen als deze tenminste één geneesmiddel bevat 

dat verzekerde zorg is. Kosten van het geneesmiddel zelf, wanneer 

dat middel geen verzekerde zorg is, kunnen niet ten laste komen 

van de basisverzekering.  

2. Indien de GDV uitsluitend bedoeld is voor niet-verzekerde zorg en 

geen enkel GVS-geneesmiddel bevat, dan komt het geheel voor 

rekening van de gebruiker. Niet alleen het middel zelf, maar ook de 

terhandstelling door middel van GDV kan niet ten laste komen van 

basisverzekering. 

 

Soort 

uitspraak 

SpZ = standpunt Zvw 

Ingangs-

datum 

Januari 2023 

Uitgebracht 

aan 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 

Zorgvorm Farmaceutische zorg 
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