Van: Achmea Zorginkoop farmacie Zorginkoop.farmacie@zilverenkruis.nl
Onderwerp: Nieuwsupdate Extramurale Farmacie november 2020
Datum: 16 november 2020 om 14:27
Aan:

Nieuwsupdate Extramurale Farmacie
Beste relatie,
Uw overeenkomst voor 2021 – 2022 staat klaar in het Zilveren Kruis Zorgverlenersportaal
Net als voorgaande jaren heeft u de keuze tussen een basisovereenkomst (preferentiebeleid) of een IDEAovereenkomst (‘pakjesprijs’ met beperkt preferentiebeleid). Beide hebben een looptijd van 2 jaar (2021 –
2022). U sluit een overeenkomst eenvoudig af via ons zorgverlenersportaal. De inloggegevens hiervoor
ontving u in de week van 5 oktober. Wij hebben de inschrijftermijn verlengd tot 1 december a.s. Heeft u
vragen? Neemt u dan contact op via e-mail: zorginkoop.farmacie@zilverenkruis.nl
Vanaf 2021 vallen zogenaamde a-typische middelen buiten het IDEA-assortiment
De reden hiervoor is dat wij deze inkopen via een preferente aanwijzing van fabrikanten. Dit zorgt ervoor
dat wij u een IDEA-contract kunnen blijven bieden naast de keuze voor een basiscontract met alléén
preferentie. Bovendien is hierdoor de pakjesprijs vanaf 2021 naar beneden bijgesteld.
Het assortiment preferente middelen is kleiner
Een kleiner assortiment preferente middelen binnen het basiscontract biedt apotheekhoudenden meer
vrijheid voor de inkoop. Bovendien verlaagt het administratieve handelingen. Binnen de contractperiode
2021 – 2022 doen we alleen nog aanvullende inkoopprocedures voor enkele preferente middelen. Denkt u
aan geneesmiddelen met een grote financiële impact zoals insuline aspart.
Methotrexaatinjecties weer in het preferentiebeleid
Vanaf december 2018 zijn methotrexaatinjecties van alle sterktes onderdeel van ons preferente
assortiment. Vanaf 2021 geldt dit preferentiebeleid ook voor apotheekhoudenden met een IDEA-contract.
Het is daardoor mogelijk dat uw patiënten moeten wisselen van type injectiespuit. Wij gaan er vanuit dat u
hen daarbij goed begeleidt. U kunt hiervoor bij ons de prestatie ‘instructie geneesmiddel gerelateerd
hulpmiddel’ in rekening brengen. Vanaf 2021 kunt u naast de spuiten van Accord Healthcare ook die van
Sandoz verstrekken.
Insulines nieuw in het preferentiebeleid
Insuline lispro (Humalog®) en insuline glargine (Lantus®) behoren vanaf januari 2021 ook tot ons
preferente assortiment, zowel voor apotheekhoudenden met een basis- als een IDEA-contract. Beide
insulines zijn vanuit onze inkoopprocedure aangewezen aan de ‘orginator’ fabrikant. Dit zijn respectievelijk
Eli Lilly en Sanofi. Het is mogelijk dat patiënten moeten switchen omdat zij eerder op een biosimilar waren
overgezet. Wij gaan er vanuit dat u hen daarbij goed begeleidt. U kunt hiervoor bij ons de prestatie
‘instructie geneesmiddel gerelateerd hulpmiddel’ in rekening brengen. Bovendien hebben de fabrikanten de
verplichting zich maximaal in te spannen om apotheekhoudenden bij een switch te begeleiden. Het
verstrekken van voorlichtings- en demonstratiemateriaal hoort daar bij.
Droogpoederinhalatoren nieuw in het preferentiebeleid
Met het beschikbaar komen van gelijkwaardige devices van de Diskus® en Handihaler®, nemen we vanaf
2021 ook de droogpoederinhalatoren salmeterol/fluticason (vooralsnog uitsluitend de sterktes 50/250 en
50/500) alsmede tiotropium op in ons preferentiebeleid. Dit zowel voor apotheekhoudenden met een basisen IDEA-contract. Het is mogelijk dat patiënten moeten wisselen naar een andere producent. Wij gaan er
vanuit dat u onze verzekerden daarbij goed begeleidt. U kunt hiervoor bij ons de prestatie ‘instructie
geneesmiddel gerelateerd hulpmiddel’ in rekening brengen. Bovendien hebben de fabrikanten de
verplichting zich maximaal in te spannen om apotheekhoudenden bij een switch te begeleiden. Het
verstrekken van voorlichtings- en demonstratiemateriaal hoort daar bij.
Het kwaliteitsbeleid heeft een looptijd van 1 jaar

Het kwaliteitsbeleid heeft een looptijd van 1 jaar
Het kwaliteitsbeleid is onderdeel van de overeenkomst en geldt zowel voor de basis- als de IDEAovereenkomst. U kunt via ons kwaliteitsbeleid in 2021 in aanmerking komen voor een opslag tot maximaal
3,9% bovenop de basis-terhandstellingstarieven.
De opslag voor de kwaliteitsmodule ‘Serviceaspecten’ in 2021 eenmalig verhoogd naar 3%
De uitkomsten van de PREM farmacie en de kwaliteitsmodule ‘Doelmatig afleveren chronische medicatie’
zijn als gevolg van de coronacrisis niet bruikbaar voor ons kwaliteitsbeleid van 2021. In lijn met hoe wij ons
kwaliteitsbeleid eerder beschreven, verhogen we daarom voor 2021 de opslag die kan worden behaald
met de module ‘Serviceaspecten’. Meer informatie hierover vindt u in de bijlagen behorende bij de
overeenkomst.
U heeft tot 1 juni 2021 om te voldoen aan de voorwaarden voor de module Serviceaspecten
Op verzoek van het apothekersveld bieden wij u graag meer tijd om (alsnog) te voldoen aan de
voorwaarden voor de kwaliteitsmodule ‘Serviceaspecten’. Zo stellen we meer apothekers in staat een
bijdrage te leveren aan deze belangrijke serviceaspecten voor onze klanten.
U voldoet ook aan de serviceaspecten in de volgende situaties
De serviceaspecten I en II zijn er op gericht om onze klanten de vrijheid te bieden geneesmiddelen op te
halen buiten ‘kantooruren’. Een afhaalpunt waarbij onze klanten op hun verzoek medicatie kunnen halen
vóór 8:00 uur of na 18:00 uur of op zaterdag kan daarom ook in de plaats komen van service-aspect I of II.
Wat betreft serviceaspect III gaan we er nadrukkelijk vanuit dat er bij een chatfunctie sprake moet zijn van
een ‘vraag-antwoord-structuur’ zoals bij Whatsapp. Het e-mailen met de apotheek of invullen van een
contact- of vragenformulier op de website valt hier buiten. Voor een voorbeeld van een chatfunctie die
voldoet, zie https://www.beterdichtbij.nl/
Voortzetting inkoopprocedure Stoppen Met Roken en definitieve gunning opgeschort
Na de voorlopige gunning ontvingen wij bezwaren. Vandaar dat wij het tijdspad van de inkoopprocedure
aanpassen. U leest hierover in ons nieuwsbericht. In de bijlage ‘Selectieve inkoop farmaceutische zorg’
behorende bij de overeenkomst verwijzen wij naar deze procedure en definitieve gunning. Wij zullen de
gegunde partijen in de bijlage benoemen na het afronden van deze procedure volgens het nieuwe tijdspad.
Vaccinaties kunt u in veel gevallen elektronisch bij ons declareren
Wij krijgen regelmatig papieren nota’s van verzekerden voor vaccinaties, die niet als reizigersvaccinatie zijn
bedoeld. Veel van deze vaccins zijn opgenomen op bijlage 2 van de Regeling Zorgverzekering, maar door
Zorgverzekeraars Nederland geplaatst in groep 1: er is geen controle vooraf nodig door de apotheek. Dit
betekent dat u – indien het voorschrift afkomstig is van een huisarts of medisch specialist – de vaccinatie
elektronisch bij ons kunt declareren, tenzij het een reizigersvaccinatie betreft. Wij vergoeden u de kosten.
Het betreft onder meer de volgende vaccins:
- Pneumokkenvaccin (Pneumovax 23, niet Prevenar 13)
- DTP-vaccin (niet Revaxis)
- Verschillende hepatitis A en B-vaccins
- Haemophilus influenzae B-vaccin (Act-Hib).

Hartelijke groet,
Zilveren Kruis

Op de website voor zorgaanbieders vindt u informa5e over de contractering en
het declara5eproces. U helpen wij u graag via chat.
zk.nl/zorgaanbieders

Stuur ons een bericht
(071) 751 00 61 (lokaal tarief)
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

************************DISCLAIMER*******************************
De informatie in dit bericht is vertrouwelijk. Het is daarom niet toegestaan dat u deze informatie openbaar maakt, vermenigvuldigt of
verspreidt, tenzij de verzender aangeeft dat dit wel is toegestaan. Als dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, vragen wij u vriendelijk maar
dringend om het bericht en kopieën daarvan te vernietigen. Dit bericht is gecontroleerd op bekende virussen. Helaas kunnen wij niet
garanderen dat het bericht dat u ontvangt volledig en tijdig verzonden is, of tijdig ontvangen wordt en vrij is van virussen of aantasting door
derden.
**********************************************************************

