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Onderwerp: Farmacie resultaatsbeloningen 2019
Geachte heer, mevrouw,
U bent als huisartsenpraktijk gewend om na afloop van ieder jaar uw resultaten uit de
Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen naar Zorg en Zekerheid toe te sturen, al dan niet via
uw GKF-groep, om in aanmerking te komen voor de resultaatsbeloning Doelmatig
Voorschrijven. Indien u deelneemt in een GKF-groep, worden ook de resultaten op de
regionale indicatoren verstuurd om in aanmerking te komen voor de resultaatsbeloning GKF.
Aankomend voorjaar verwachten wij uw resultaten te ontvangen over het prestatiejaar 2018.
Voor het prestatiejaar 2019 zullen we echter moeten afwijken van de vertrouwde werkwijze.
In deze brief leggen we u graag uit waarom, alsook hoe wij uw resultaatsbeloning 2019
zullen uitkeren.
Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen
De set indicatoren voor Doelmatig Voorschrijven komt uit de Vektis Monitor
Voorschrijfgedrag Huisartsen (MVH). Normaal gesproken zijn de gegevens over
prestatiejaar T beschikbaar in het voorjaar van jaar T+1. Vektis zal echter stoppen met het
onderhouden van de MVH. Na de zomer van 2019 zal de MVH niet meer te raadplegen zijn.
Dit betekent dat de MVH in het voorjaar 2020 niet meer bruikbaar zal zijn als bron voor de
Doelmatig Voorschrijven indicatoren over het jaar 2019.
Deelname apothekers aan GKF
U heeft waarschijnlijk meegekregen dat de contractonderhandelingen tussen Zorg en
Zekerheid en de apothekers een andere wending hebben genomen rond de feestdagen.
Afgelopen maand is duidelijk geworden hoe de inhoud van de nieuwe farmacie
overeenkomsten eruit ziet. In deze nieuwe overeenkomsten heeft GKF geen plaats meer.
Dit betekent dat de apothekers met ingang van prestatiejaar 2019 geen losse
resultaatsbeloning GKF meer zullen ontvangen. De structuur van GKF groepen zal hierdoor
veranderen.
Gevolgen voor de resultaatsbeloningen
Bovenstaande recente ontwikkelingen leiden ertoe dat over het jaar 2019 de gegevens niet
meer zoals vertrouwd aangeleverd kan worden. Hierdoor kunnen de resultaatsbeloningen
2019 niet berekend worden op de wijze zoals wij eind vorig jaar reeds gepubliceerd hadden.
Wij willen u als huisartsenpraktijk uiteraard wel graag belonen voor uw inzet. Daarom
hebben wij besloten om uw score over het prestatiejaar 2018 ook te laten gelden als score
over het prestatiejaar 2019. Concreet zullen wij deze zomer uw resultaatsbeloning 2018
uitrekenen aan de hand van de gegevens die u ons dit voorjaar toestuurt, deze verdubbelen,
en u dit tweemaal zo hoge bedrag laten declareren met peildatum 1-10-2018. Er volgt dan

géén bedrag meer om te declareren met peildatum 1-10-2019. Voor u heeft dit als groot
voordeel dat u reeds een jaar eerder over uw resultaatsbeloning 2019 zult beschikken.
Aanlevering indicatoren 2018
Hoe u de indicatoren over het prestatiejaar 2018 kunt aanleveren (al dan niet via uw GKFgroep) leest u op onze website:
https://www.zorgenzekerheid.nl/zorgprofessionals/beroepsgroep/huisartsen/farmaciebeleiden-fto.htm onder het kopje ‘Farmaciebeleid 2018’.
Vektis verwacht de MVH medio april aanstaande gevuld te hebben met de gegevens over
het jaar 2018; wij hopen u te kunnen berichten wanneer het definitief beschikbaar is. Wij
verzoeken u om voor 1 juni aanstaande uw gegevens aan ons te sturen op het mailadres
farmacie.huisartsen@zorgenzekerheid.nl.
Graag herinneren wij u eraan dat bij praktijkovername of andere wijzigingen in
praktijksamenstelling onderlinge afspraken gemaakt dienen te worden over de verrekening
van deze resultaatsbeloningen.
Toekomst
Het contractjaar 2019 is hiermee het laatste jaar waarin Doelmatig Voorschrijven en GKF
zullen bestaan. Voor het contractjaar 2020 beraadt Zorg en Zekerheid zich momenteel over
vervangende opties voor Doelmatig Voorschrijven. Wij zullen u hierover verder berichten
middels ons inkoopbeleid.
Wij vertrouwen er op u door middel van deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Bij
vragen kunt u contact opnemen via het mailadres farmacie.huisartsen@zorgenzekerheid.nl
of telefoonnummer (071) 5 825 895.
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