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Zorginkoop Farmacie Zorginkoop.Farmacie@vgz.nl
Wijzigingen preferentiebeleid cVGZ, jaarplan/jaarverslag, Fampyra en mailadressen tbv mailing
30 maart 2016 10:37
Zorginkoop Farmacie Zorginkoop.Farmacie@vgz.nl
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Geachte zorgverlener,
Graag informeren wij u over een aantal wijzigingen in het preferentiebeleid vanaf 1 april 2016. Onderstaande
middelen zijn toegevoegd:
· 16231457 Salmeterol / Fluticason Focus Care Aerosol 25/125 mcg
· 16231449 Salmeterol / Fluticason Focus Care Aerosol 25/250 mcg
In de bijlage treft u de nieuwe lijst met preferente geneesmiddelen aan. Deze lijst is ook te vinden op onze website:
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/farmaceutischezorg/preferentiebeleid
Aandachtspuntenformulier jaarverslag 2015 en jaarplan 2016 vervalt
Apotheekhoudenden die zich bevinden in een gebied waar Coöperatie VGZ (cVGZ) de grootste verzekeraar is,
dienen jaarlijks conform de Zorgovereenkomst Farmaceutische Zorg vóór 1 juni 2016 het
‘Aandachtspuntenformulier jaarverslag’ ingevuld te mailen naar cVGZ. Om de administratieve lastendruk van
apotheekhoudenden te verminderen komt het ‘Aandachtspuntenformulier jaarverslag 2015 en jaarplan 2016’ te
vervallen. Wij gaan er vanuit dat het jaarplan en jaarverslag gedurende het jaar via de website van de apotheek
openbaar raadpleegbaar zijn. Indien het jaarverslag 2016 en jaarplan 2015 niet raadpleegbaar is via uw website, dan
verzoeken wij u deze uiterlijk 1 juni 2016 te mailen naar: jaarplanjaarverslag@vgz.nl.
cVGZ blijft streven naar een goede kwaliteit van farmaceutische zorg tegen betaalbare kosten. In februari jl. hebben
wij geïnformeerd over de criteria die cVGZ hanteert voor de apotheekprofielen in 2017. Wij maken hierbij een
selectie van indicatoren die naar landelijke en eigen inzichten samen een goede afspiegeling vormen.
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Machtiging nodig voor Fampyra
Met ingang van 1april 2016 heeft de minister van VWS Fampyra voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket van
de Zorgverzekeringswet. Voor Fampyra moet vooraf bij VGZ toestemming worden aangevraagd.
Aan het gebruik van Fampyra zijn de volgende voorwaarden verbonden:!Uitsluitend in de periode van 1 april 2016
tot 1 april 2018 voor een verzekerde van achttien jaar of ouder met multiple sclerose en een score van 4 tot en met 7
op de Expanded Disability Status Scale, voor zover de verzekerde deelneemt aan onderzoek als bedoeld in artikel
2.2, tweede lid.
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Let op! Mailadressen voor mailingen
Met ingang van 1 mei 2016 komt de huidige mailinglijst te vervallen. Wij gaan dan gebruik maken van de volgende
bronnen:
· Voor apotheken, apotheekhoudende huisartsen, gezondheidscentra en rechtspersonen gaan wij het
emailadres gebruiken dat bij Vektis geregistreerd staat en waarmee u met ons de overeenkomst
farmaceutische zorg heeft afgesloten.
· Voor onze gesprekspartners en groothandels verandert er niets. Wij blijven gebruik maken van de
emailadressen van de contactpersonen zoals deze momenteel bij ons bekend zijn.
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Wilt u deze mailingen in de toekomst blijven ontvangen, controleer dan of uw emailadres (correct) in Vektis staat
vermeld bij de praktijk/instelling (rechtspersoon). Is dit niet het geval dan kunt u dit aan Vektis doorgeven via 09002422633. Het emailadres is voor informatie in relatie tot de Zorgovereenkomst Farmaceutische Zorg, het wordt niet
getoond op de openbare zoekapplicatie (www.agbcode.nl), maar is wel te raadplegen door zorgverzekeraars.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Coöperatie VGZ
J. van Zeelst
Manager Integrale Zorg
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Disclaimer Coöperatie VGZ UA
###################################################################
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend
bestemd voor de geadresseerde.
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende,
verboden. Coöperatie VGZ UA staat niet in voor de juiste en
volledige overbrenging van de inhoud van een gezonden e-mail,
noch voor de ontvangst daarvan.
###################################################################
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