Berekenen substitutiepercentage
Het behaalde substitutiepercentage van de huisarts wordt berekend op basis van de
declaratiegegevens van de apotheek. De declaratiegegevens van de apotheek bevatten
informatie over wie de voorschrijver is geweest van het geneesmiddel. Alleen de
declaraties van geneesmiddelen die door de huisarts in kwestie zijn voorgeschreven
worden meegenomen in de berekening. Dit wordt bepaald door de agb-code van de
huisarts.
Aan elk geneesmiddel is een prescriptiecode (ofwel PRK) toegekend. Een PRK-cluster
bestaat uit artikelverpakkingen van geneesmiddelen met dezelfde stof, dezelfde sterkte,
dezelfde farmaceutische toedieningsvorm, dezelfde toedieningsweg en - indien van
toepassing - dezelfde hulpstoffen en hulpmaterialen.
Generieke geneesmiddelen en specialité geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof,
dezelfde sterkte etc. hebben dus dezelfde PRKcode . Bijvoorbeeld middelen met de
omschrijving ‘simvastatine, 20 milligram, tablet’ hebben één prk-code ongeacht het merk
(Zocor of een generieke verpakking).
Alleen de PRK-codes van de geneesmiddelen waarvan ook een generieke variant van
beschikbaar is (het multisource segment) worden meegenomen in de berekening van het
substitutiepercentage. Geneesmiddelen die volgens de KNMP lastig substitueerbaar zijn
(bijvoorbeeld middelen bij een psychische aandoening) worden uitgesloten bij het
berekenen van dit substitutiepercentage. Het percentage wordt berekend door het aantal
voorgeschreven generieke doseringen van het multisource segment te delen door het
totaal aantal voorgeschreven doseringen (zowel generiek als specialité) van het
multisource segment. De formule ziet er als volgt uit:
substitutiepercentage=
Aantal voorgeschreven generieke doseringen van geneesmiddelen uit het multisource
segment/
Totaal aantal voorgeschreven doseringen van geneesmiddelen uit het multisource
segment.
Bijvoorbeeld huisarts A schrijft per jaar 10.000 doseringen voor van geneesmiddelen uit
het multisource segment. Daarvan zijn 9.800 doseringen generiek geweest. In dat geval is
het substitutiepercentage (en dus de prk-score) 98%.
Let op: De huisarts kan in 2013 pas in aanmerking komen voor een vergoeding voor de
module Kwalitatief Voorschrijven en de module Generieke Indicatoren, indien een
minimale percentage van 97% voor het multisource-segment op PRK-niveau over 2013 is
behaald. Dit percentage is bepaald op basis van een benchmark van apotheken en
huisartsen uit de regio en wordt reeds door 80% van de regio behaald.

