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Onderwerp: Farmaciebeleid 2017

Geachte heer, mevrouw,
In deze brief stellen wij u op de hoogte van ons beleid betreffende de samenhang tussen
farmaceutische zorg en huisartsenzorg.
Bij deze brief horen meerdere bijlages. Deze en verdere informatie kunt u vinden
https://www.zorgenzekerheid.nl/zorgprofessionals/beroepsgroep/huisartsen.htm, onder
het kopje ‘Farmaciebeleid en FTO’.
Graag verwijzen wij u ook naar bijlage 6a van de overeenkomst huisartsenzorg, te vinden
op bovengenoemde website onder het kopje ‘Basiscontract huisartsen’.
1. Doelmatig Voorschrijven (Segment 3)
In 2017 maken verzekeraars gebruik van de Vektis Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen.
Zorg en Zekerheid maakt sinds 2013 reeds gebruik van deze monitor als basis voor de
module Kwalitatief Voorschrijven.
Deze module is beschikbaar voor alle huisartsen die voldoen aan de volgende
voorwaarden:
a. Een minimale substitutie score van 96% (de PRK score). Dit is ongewijzigd ten
opzichte van vorig jaar. In Bijlage 1: Berekening Substitutiepercentage wordt
nogmaals uitgelegd hoe dit percentage wordt berekend en op welke wijze u invloed
kunt uitoefenen om uw score positief te beïnvloeden.
b. De huisarts neemt deel aan een Farmacotherapeutisch Overleg (FTO), niveau 4.
Zorg en Zekerheid heeft het aantal indicatoren die bepalend zijn voor de score van de
module voor het jaar 2017 verminderd van acht naar zes. Al deze indicatoren zijn te
genereren uit de Vektis Monitor, te raadplegen via www.mvh.zorgprisma.nl. Zorg en
Zekerheid zal u hiernaast dus geen eigen indicatoren sturen.
Het maximaal te behalen tarief voor de zes door Zorg en Zekerheid geselecteerde
indicatoren tezamen bedraagt € 2,80, net als in 2016. Dit jaartarief is achteraf (na het
behaalde resultaat) in één kwartaal te declareren op prestatiecode 30111. Omdat dit een
berekening betreft over het jaar 2017 kunt u in 2018 deze module declareren.
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U krijgt van ons na het insturen van de indicatoren gecommuniceerd welk bedrag u kunt
declareren en op welke prestatiedatum.
Zie Bijlage 2: Doelmatig Voorschrijven voor meer informatie over de opbouw van de module,
de streefwaarden en de definities van de indicatoren.
Generieke indicatoren
Tot en met 2016 kon u ook een vergoeding verdienen op de zogenaamde ‘generieke
indicatoren’. De module generieke indicatoren werd gefinancierd vanuit besparingspotentieel
in de farmacie. Inmiddels zien wij hier geen afdoende besparingspotentieel meer. Daarnaast
is het onderscheidend vermogen op de indicatoren in deze module in de afgelopen jaren
sterk afgenomen. Deze module komt daarom voor het jaar 2017 te vervallen.
2. Geïntegreerde KwaliteitZZorg Farmacie 3 (GKF3) – voorheen GKF2
Met Geïntegreerde KwaliteitZZorg Farmacie hebben wij in gezamenlijkheid de afgelopen
jaren ervaring opgedaan in het bekostigen van uitkomsten binnen de farmaceutische
zorg.
De opbouw van de GKF3 module is als volgt:
a. De module Doelmatig Voorschrijven, omschreven in de voorgaande paragraaf.
Binnen deze module is het aantal indicatoren in 2017 verlaagd naar zes indicatoren.
Alle indicatoren in deze module zijn te verkrijgen uit de Vektis Monitor.
b. Daarnaast is er een aanvullende set, de zogenaamde ‘regionale’ (ZZ-)indicatoren. De
definities hiervan kunt u terugvinden in Bijlage 3: GKF3. Samenwerkingsverbanden
zijn vrij om de bron van hun keuze voor deze indicatoren te kiezen, zolang de
definities voor de indicatoren worden aangehouden. Zorg en Zekerheid hoort echter
wel graag welke bron u heeft gehanteerd.
Op basis van de door het samenwerkingsverband behaalde scores op deze regionale
indicatoren, vindt er een in indeling in (de vooraf vastgestelde) kwartielen plaats en
per indicator worden er vervolgens punten toegekend. Deze somscore bepaalt of de
zorgaanbieder een beloning A, B, C of geen beloning ontvangt.
Iedere huisarts die in 2016 heeft deelgenomen aan GKF2 kan in 2017 in aanmerking komen
voor de vergoeding GKF3, mits wordt voldaan aan de voorwaarden. Indien u in aanmerking
wilt komen voor GKF3 dient u zich met uw samenwerkingsverband voor 1 april 2017 in te
schrijven middels het formulier op de website.
Het jaartarief is achteraf (na het behaalde resultaat) in één kwartaal te declareren. Omdat dit
een berekening betreft over het jaar 2017 kunt u dus in 2018 deze module declareren.
U krijgt van ons na het insturen van de indicatoren gecommuniceerd welk bedrag u kunt
declareren, onder welke prestatiecode en op welke prestatiedatum.
Zie Bijlage 3: GKF3 voor meer informatie over de instapvoorwaarden, de indicatoren en het
beloningsstructuur.
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GKF3-plus
In aanvulling op de vergoeding voor de indicatoren kunnen er in 2017 per
samenwerkingsverband aanvullende afspraken worden gemaakt met Zorg en Zekerheid
op basis van ‘shared savings’. Deelname is op initiatief van het samenwerkingsverband
en betreft een maatwerk ‘shared savings’ afspraak op 1 of meerdere indicatoren. Er kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan substitutie naar biosimilars of optimalisatie inhalatie
astma/copd. De afspraken moeten aandachtgebieden betreffen waar met behoud of
verbetering van kwaliteit, reductie van farmaceutische kosten kan worden gerealiseerd
door een doelmatige inzet van farmaceutische middelen. Bij deelname wordt voor elk
samenwerkingsverband de uitgangspositie bepaald op de aandachtsgebieden waarna op
basis van ‘shared savings’ het resultaat achteraf wordt uitgekeerd. Voor deze GKF3-plus
module zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
a. Om in aanmerking te komen voor een uitbetaling van GKF3-plus dient men in de
module GKF3 tenminste voor een beloning B in aanmerking zijn gekomen.
b. Voor de deelname aan GKF3-plus geldt als aanvullende eis dat de data wordt
bewerkt, geanalyseerd en gerapporteerd door een Trusted Third Party (TTP)
doormiddel van een dashboard tool.
Wij vertrouwen er op u door middel van deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Bij
vragen kunt u contact opnemen met Lennard Eussen, (071) 5 825 719.

Met vriendelijke groet,

Erik Kramer

Marieke Timmer

Inge Huernink-Zentgraaff

Zorginkopers huisartsenzorg

Bijlagen, te vinden op https://www.zorgenzekerheid.nl/zorgprofessionals/beroepsgroep/huisartsen.htm,
onder het kopje ‘Farmaciebeleid en FTO’:
1)

Berekening Substitutiepercentage

2)

Doelmatig Voorschrijven

3)

GKF3
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