
VERGOEDING PARNATE DOOR VGZ 

VGZ heeft aangegeven dat de geïnitieerde prijsverhoging van het 

geneesmiddel Parnate per 1 september is teruggedraaid naar het 

niveau van mei 2015. Apothekers die het middel in augustus hebben 

ingekocht en afgeleverd, krijgen de AIP van augustus 2015 vergoed.  

 

Indien uw declaratie niet correct is uitbetaald, dient u de betreffende 

regel te crediteren en vervolgens opnieuw aan te bieden. Voor 

deelnemers aan onze dienst Opstellen Declaraties onderzoeken wij 

momenteel of wij een herstelactie kunnen uitvoeren om de 

aangepaste prijs te kunnen declareren. Zodra hier meer over bekend is, 

zullen wij u hierover informeren. 

 

AFKEURINGEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR 

De Friesland zorgverzekeraar keurt declaraties af met de melding 

‘WMG-tariefcodebedrag (excl. BTW) ontbreekt of is onjuist’ . Deze 

melding wordt gebruikt om de declaratieregel met het geleverde 

middel af te keuren. Dit is verwarrend omdat de WMG-code nu in een 

aparte regel wordt gedeclareerd. 

 

In de meeste gevallen betekent dit dat er ten onrechte een WMG-code 

van een eerste uitgifte is gebruikt. In dat geval kunt u een 

herdeclaratie indienen met de WMG-code van een vervolguitgifte en 

zonder declaratie van het BNG. Wij zijn momenteel in overleg met de 

verzekeraar om te komen tot een duidelijkere melding voor deze 

afkeuringen.  

 

RETOURINFORMATIE POSTBUS-VERZEKERAARS 

Wij hebben geconstateerd dat de retourinformatie van enkele  

Postbus-verzekeraars niet altijd voldoet aan de landelijke afspraken. 

Het komt voor dat verzekeraars één regel uit een declaratieset 

afkeuren, maar de andere regels wel uitbetalen.  Wij zijn in overleg 

met de verzekeraars om te komen tot een oplossing en zullen u hier op 

korte termijn verder over informeren.  

 

OPSTELLEN DECLARATIES: AANLEVEREN CONTRACTEN 

Maakt u gebruik van de dienst Opstellen Declaraties? Denk er dan aan 

om uw contracten voor 2016 z.s.m. naar ons op te sturen. Zo 

berekenen wij in 2016 de juiste prijzen van uw declaraties.  

Ook als u geen contract sluit, horen wij dat graag. U kunt uw 

contracten faxen naar 070 – 411 22 50 of als scan e-mailen 

naar servicedesk@cha.nl.  

 

CHA NAJAARSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 

Vanmiddag vindt de CHA 

Najaarsbijeenkomst plaats. Op deze 

middag gaan wij met elkaar in gesprek 

over de doorgeleverde bereidingen.   

In een debat onder leiding van Martin 

Favié spreken wij met Henk Eleveld van 

Menzis, Hans Waals van apotheek de 

Magistrale Bereider (partner van Fagron) 

en Paul Lebbink van de Transvaal 

apotheek over de gevolgen van deze 

ontwikkelingen. 

 

Het programma start om 15.30 uur op het 

kantoor van CHA aan de Nassaulaan 11 in 

Den Haag. De middag wordt rond 17.30 

uur afgesloten met een borrel. U kunt zich 

hiervoor alleen nog telefonisch 

aanmelden. Bel hiervoor het Secretariaat 

op telefoonnummer 070– 411 22 00. 

 

TERUGBLIK KNMP CONGRES 

Dinsdag 6 oktober was CHA aanwezig op 

het KNMP congres in de Jaarbeurs 

Utrecht. Wij kijken terug op een zeer 

geslaagde dag. Onze stand is druk 

bezocht en we hebben veel van uw 

vragen kunnen beantwoorden. Onze extra 

verrassing dit jaar was de Kiekjespaal 

waarmee bezoekers een leuke fotostrip 

konden laten maken.  

 

VIDEO’S CHA-ONLINE 

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden 

van CHA-Online? Ga dan eens naar onze 

website en bekijk de video’s over de 

nieuwe applicatie. Zo kunt u hier een 

introductie van CHA-Online bekijken, 

maar ook zijn er video’s over de Dagtarief

-Dienst en het herdeclareren via CHA-

Online beschikbaar. Ga naar www.cha.nl/

nieuws/video om de video's te bekijken. 
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BELEID DOSERING MELATONINEPRODUCTEN AANGEPAST  

In april hebben wij u gemeld dat producten die meer dan 0,3 

mg melatonine bevatten, per 1 oktober 2015 zouden worden beschouwd 

als geneesmiddel en als zodanig geregistreerd moeten worden bij het CBG. 

Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden echter bepaald dat de 

maximale dosering van vrij verkochte melatonine niet hoeft te worden 

teruggebracht tot 0,3 mg. Dit besluit volgt op de spoedprocedure 

die  brancheorganisatie Natuur- en Gezondheidsproducten Nederland 

(NPN) had aangespannen tegen het besluit van de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (IGZ). In ieder geval tot het besluit valt in de 

bodemprocedure mogen melatonineproducten met een doseereenheid van 

0,3 tot 5 mg vrij verkocht worden.   

 

NIEUWE FUNCTIONALITEITEN EN VERBETERINGEN CHA-ONLINE 

Inmiddels is het nieuwe CHA-Online alweer tweeëneenhalve maand in 

gebruik. Wij blijven ons richten op het verbeteren van de applicatie om 

deze zo prettig mogelijk te maken. Op basis van suggesties van onze 

klanten hebben we deze week wederom een update opgeleverd. Enkele 

functionaliteiten en verbeteringen die in deze update zijn gerealiseerd 

vindt u hieronder. 

• Aanpassingen bij het zoeken naar patiënten: 

 - De volgorde van het zoekresultaat is aangepast naar:    

    geboortedatum, BSN, verzekerdennummer en verzekeraar. 

 - De einddatum van de gevonden polis is toegevoegd. 

 - Indien beschikbaar wordt ook de naam van de polis getoond. 

• Aanpassingen bij declaraties: 

 - De afleverdatum is toegevoegd. 

 - Het ingediende bedrag is toegevoegd. 

 - De volgorde van het zoekresultaat is aangepast naar:       

   receptnummer, afleverdatum, artikel, geleverd, ingediend,      

   toegekend, status. 

 - U kunt nu ook filteren op de kolom artikelnummer. 

• Bij een afkeuring wordt nu ook de commentaarregel van de verzekeraar 

getoond indien deze aanwezig is. 

 

Ook de komende tijd blijven we werken aan het verbeteren van de 

applicatie. Wij waarderen uw feedback en suggesties! 
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Voor vragen over deze inhoud kunt u contact opnemen met de Servicedesk van CHA 

via telefoonnummer 070 411 22 20, faxnummer 070 411 22 50 of e-mailadres 

servicedesk@cha.nl.   
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0211 FBTO 

3311 Zilveren Kruis Achmea 

3313 Interpolis Zorgverzekeringen 

3314 OZF 

3328 Aevitae (ASR) 

3329 Avéro Achmea 

3330 Aevitae (Cares Gouda) 

3342 Turien & Co (Avéro) 

3343 ONVZ 

8956 Aevitae (VGZ) 

8958 Aevitae (Avéro) 

8959 Caresco (ASR) 

8960 Caresco (Avéro) 

8965 Caresco (VGZ) 

8971 IAK Verzekeringen (Avéro) 

8972 IAK Verzekeringen (VGZ) 

8973 IAK Verzekeringen (ASR) 

8995 Caresco (VGZ/Cares) 

9989 Zorginstituut Nederland 

(onverzekerde vreemdelingen) 

0101 Univé 

0203 OOM Verzekeringen 

0212 SZV Krijgsmacht 

0699 IZA 

0736 UMC Zorgverzekering 

2650 Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) 

3332 Menzis 

3333 Anderzorg 

3334 IZA Gemeenten (VNG) 

3336 Ditzo 

3339 Beter Dichtbij 

3344 InTwente 

7029 DSW Zorgverzekeraar  

7032 Eno Zorgverzekeraar 

7037 Stad Holland Zorgverzekeraar 

7054 Azivo 

7084 De Friesland Zorgverzekeraar 

7085 Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar 

7095 VGZ Zorgverzekeraar 

9015 IZZ     

9018 De Amersfoortse 

9664 CZ 

3341 Turien & Co (VGZ) 

Postbusverzekeraars per 01Postbusverzekeraars per 01Postbusverzekeraars per 01Postbusverzekeraars per 01----10101010----2015201520152015    


