Bijlage 2

Doelmatig Voorschrijven 2018

Hieronder ziet u de opbouw van de beloning van de Module Doelmatig Voorschrijven. Het tarief bestaat uit de scores van de Vektis monitor
voorschrijfgedrag huisartsen. De totale, maximaal te behalen beloning is €2,80 per ingeschreven patiënt.

De Vektis Monitor Voorschrijfgedrag huisartsen 2018
De streefwaarden voor deze indicatoren worden bepaald door het IVM, en zijn gebaseerd op landelijke benchmarks. In 2018 hebben wij een indicator
vervangen met de nieuwe indicator “Voorkeursmiddelen onderhoudsmedicatie bij astma en COPD - nieuwe gebruikers”.
U ontvangt 3 punten bij een score in het bovenste kwartiel, 2 punten bij een score boven de mediaan, en 1 punt bij een ondergemiddelde score.
Indien uw score in het onderste percentiel valt, ontvangt u geen punten voor die indicator. Zorg en Zekerheid volgt deze landelijk - door IVM bepaalde streefwaarden. Wij verwijzen u graag naar Zorgprisma (www.zorgprisma.nl) voor meer informatie over de definities van de indicatoren.

VASTE INDICATOREN - Doelmatig Voorschrijven
#
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Naam indicator

Reservemiddelen en 2e
keusmiddelen antibiotica
Voorkeursmiddelen
cholesterolverlagende middelen
-nieuwe gebruikers
Behandeling diabetespatiënten
met metformine - alle gebruikers
Voorkeursmiddelen
onderhoudsmedicatie bij astma
en COPD - nieuwe gebruikers
Voorkeursmiddelen
protonpromremmers - alle
gebruikers
Generieke indicator Eerste
uitgiftes

Beloningsscore

Bron

Definitie – teller

Definitie - noemer

0

1

2

3

1

Aantal voorschriften van chinolonen,
cefalosporines en
amoxicilline/clavulaanzuur

Aantal voorschriften antibiotica

≥18,6%

14,8-18,5%

12,0-14,7%

≤11,9%

11B

Aantal nieuwe gebruikers van
simvastatine

Aantal nieuwe gebruikers van
cholesterolverlagende middelen

≤70,6%

70,7-75,7%

75,8 -84,6%

≥84,7%

17A

Aantal gebruikers van metformine en
combinatiepreparaten met metformine

≤87%

88-90%

91-92%

≥93%

36

Aantal nieuwe gebruikers van R03AC
(LABA), R03BA (ICS), R03BB (LAMA)
als monotherapie

Aantal gebruikers van orale
bloedglucoseverlagende middelen
Aantal nieuwe gebruikers van
R03AC (LABA), R03AK
(LABA+ICS), R03AL
(LABA+LAMA), R03BA (ICS),
R03BB (LAMA)

≤45,8%

45,9--59,1%

59,2--71,4%

≥71,5%

20A

Aantal gebruikers van generiek
omeprazol en pantoprazol

Aantal gebruikers van
protonpompremmers

≤78%

79-84%

85-89%

≥90%

GI3

Voorschriften eerste uitgiften
multisource

Totaal aantal voorschriften eerste
uitgiftes

≤72%

73-75%

76-77%

≥78%

De puntentelling is als volgt:
Puntentelling - huisartsen

Beloning

A

17-18 punten

€ 2,80

B

15-16 punten

€ 2,25

C

13-14 punten

€ 1,75

D

11-12 punten

€ 1,25

E

9-10 punten

€ 0,75

F

0-8 punten

€ 0,00

