Geneesmiddelen besteld uit het buitenland en afgeleverd in Nederland bij
leveringsproblemen
De werkgroep Geneesmiddelentekorten heeft op verzoek van het ministerie van VWS maatregelen
uitgewerkt om tekorten zoveel mogelijk te voorkomen of zo goed mogelijk op te lossen.
Coöperatie VGZ is vertegenwoordigd in deze werkgroep. Een van de maatregelen bij (tijdelijke)
tekorten is geneesmiddelen importen uit het buitenland. In deze notitie is uitgewerkt wanneer en
op welke voorwaarden VGZ geneesmiddelen uit het buitenland vergoedt.
Regelmatig ontvangt VGZ vragen over de vergoeding van geneesmiddelen die vanwege
leveringsproblemen besteld worden uit het buitenland. Onderstaand beleid is ter verduidelijking van
de Zorgovereenkomst Farmaceutische Zorg en geeft antwoord op de meest gestelde vragen. Deze
memo gaat niet over geneesmiddelen besteld uit het buitenland bij zeldzame ziekten. Daar is een
aparte memo voor beschikbaar.

Wat is VGZ in de Zorgovereenkomst Farmaceutische Zorg met mij
overeengekomen?
De Zorgaanbieder levert farmaceutische zorg aan de verzekerden van de Zorgverzekeraar voor zover
zij op deze zorg zijn aangewezen en zich tot de zorgaanbieder hebben gewend. De farmaceutische
zorg omvat de farmaceutische zorg voor zover die behoort tot de aanspraak van verzekerden op
grond van de verzekeringsvoorwaarden van de zorgverzekeringen van de Zorgverzekeraar (Artikel 1
lid 1 Zorgovereenkomst Farmaceutische Zorg).

Zijn er alternatieven als een geneesmiddel tijdelijk of permanent niet leverbaar is in
Nederland?
Bij leveringsproblemen zoekt u op basis van doelmatigheid naar alternatieven:
• In Nederland beschikbare farmaceutische alternatieven, waaronder ook apotheekbereidingen;
• In Nederland beschikbare (farmaco)therapeutische alternatieven;
• Farmaceutische alternatieven niet beschikbaar in Nederland, enkel verkrijgbaar in het
buitenland.
De website http://farmanco.nl vermeldt of er in Nederland leveringsproblemen zijn met een
geneesmiddel. De informatie op deze website kan u helpen bij het zoeken naar alternatieven.
Deze website vermeldt niet of er aanspraak bestaat op het betreffende geneesmiddel.

Komt het geïmporteerde alternatief voor vergoeding in aanmerking?
Om dit te bepalen kijkt u naar hetzelfde geneesmiddel dat in Nederland door leveringsproblemen
niet leverbaar is. Doorloopt u daarbij de volgende stappen:
Stap 1. Zijn er farmaceutische en/of therapeutische alternatieven in Nederland beschikbaar?
Ja: geen vergoeding als farmaceutische zorg. U levert in overleg met voorschrijver en
verzekerde het Nederlandse alternatief af.
Nee: ga naar stap 2.
Stap 2. Is het geïmporteerde alternatief opgenomen in de Z-index?
Ja, op F zonder voorwaarde: vergoeding als farmaceutische zorg .
Ja, op F met voorwaarde: vergoeding als farmaceutische zorg als verzekerde aan voorwaarde
voldoet. Verzekerde heeft vooraf geen toestemming nodig.
Ja, op N: vergoeding enkel mogelijk als VGZ een machtiging afgeeft. Verzekerde heeft vooraf
toestemming nodig.
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Nee: ga naar stap 3.
Stap 3. Is het niet-leverbare geneesmiddel opgenomen op bijlage 1 van de Regeling Zorgverzekering?
Ja: vergoeding als farmaceutische zorg. Let op:
 bijlage 2 voorwaarden die gelden voor het niet-leverbare geneesmiddel gelden ook
voor het geïmporteerde alternatief.
 Indien de verwachte kosten per maand meer dan 1000 euro bedragen is vergoeding
enkel mogelijk als VGZ een machtiging afgeeft. Verzekerde heeft vooraf toestemming
nodig.
Nee: geen vergoeding mogelijk als farmaceutische zorg.

Welk tarief mag ik in rekening brengen?
Naast de vergoeding van de gebruikelijke terhandstellingskosten bedraagt de vergoeding van de
materiaalkosten in geen geval meer dan de inkooprijs van het voor de Nederlandse markt bij de
G-Standaard van Z-index aangemelde equivalent welke tijdelijk of permanent niet leverbaar is.
Let op: in alle gevallen geldt dat mogelijke transport- en/of verzendkosten niet voor vergoeding in
aanmerking komen!

Hoe declareer ik een uit het buitenland besteld geneesmiddel?
Indien het geneesmiddel niet als zodanig is opgenomen in de G-standaard van de Z-index dan
declareert u het geneesmiddel door gebruik te maken van de lokale code 97095001 of een code uit
de range 97095500 tot en met 97095550 (geneesmiddel uit buitenland bij leveringsproblemen). U
moet het commentaarrecord vullen met de naam van het geleverde geneesmiddel.
Is het uit het buitenland bestelde geneesmiddel wel opgenomen in de G-standaard van de Z-index
(EP), dan declareert u met het betreffende Z-index nummer. Staat het product op ‘N’, dan kunt u
enkel declareren als VGZ een machtiging heeft afgegeven.
In beide gevallen geldt bovenstaande bepaling omtrent het te declareren tarief.
Let op: voorkom afkeuring door het commentaarrecord juist te vullen bij gebruik van bovenstaande
lokale codes.

Hoe vindt financiële afhandeling van uit het buitenland bestelde geneesmiddelen
plaats?
Er zijn twee situaties te onderscheiden:
1. U heeft beoordeeld dat er aanspraak is: u declareert bij VGZ.
2. U heeft beoordeeld dat er geen aanspraak is: u levert het geneesmiddel niet af of u levert in
overleg met de verzekerde het geneesmiddel wel af en brengt de kosten in rekening bij de
verzekerde.
VGZ kiest ervoor de declaratieafhandeling van de genoemde lokale code spoedig te laten verlopen.
Dat houdt in dat de betaling plaatsvindt en er achteraf alsnog een controle kan plaatsvinden om te
toetsen of er werkelijk sprake is geweest van aanspraak. Als er geen aanspraak was, dan zal VGZ de
kosten terugvorderen. U kunt deze kosten slechts dan bij de verzekerde in rekening brengen indien u
de patiënt voorafgaande aan de terhandstelling over deze mogelijkheid hebt geïnformeerd.
Mocht u over bovenstaande tekst nog vragen hebben, kijkt u dan voor contactinformatie op:
http://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/farmaceutische-zorg/contact

Geneesmiddelen besteld uit het buitenland en afgeleverd in Nederland bij leveringsproblemen – Coöperatie VGZ – januari 2018

2

