Tekst Brief Doorgeleverde Bereidingen Napco
Verzonden aan ZN t.a.v. Directie

Amersfoort, 3 juni 2015

Betreft : Onwerkbare situatie doorgeleverde bereidingen per 1 juni 2015

Geachte directie,
Per 1 juni 2015 liep de periode af waarin de zorgverzekeraars samen met ZiN een oplossing zouden
vinden voor de verschillen in de vergoedingen en procedures met betrekking tot de doorgeleverde
bereidingen (DB’s) van geneesmiddelen. Helaas blijkt dat niet te zijn gelukt met als gevolg dat het
probleem op het bord van de apotheek komt te liggen en dat deze er met zijn patiënten zelf maar moet
zien uit te komen. Daarom wenden wij ons als Napco (650 aangesloten apotheken) tot u om een
onwerkbare situatie, met zeer nadelige gevolgen zowel voor uw verzekerden alsook voor ons als
zorgverleners, te voorkomen.
Zoals ook al uitgebreid in een uitzending van TROS RADAR aan de orde is gekomen, hebben alle
zorgverzekeraars vanaf 1 juni 2015 hun eigen vergoedingenbeleid m.b.t. deze groep geneesmiddelen.
Dit leidt tot veel verwarring en ongerief voor patiënten die dit soort middelen nodig hebben.
Bovendien wordt van de apotheek kennelijk verwacht dat deze zelf op de websites van de
desbetreffende verzekeraar maar uitzoekt wat wel of niet vergoed wordt en aan welke procedurele
eisen eventueel moet worden voldaan. Verder krijgen deze geneesmiddelen volgens Z-Index door de
nu ontstane situatie per 1 juni 2015 een zodanige codering in de automatiseringssystemen dat de
assistenten in het apotheeksysteem niet eens een waarschuwing krijgen dat ze de vergoedingsstatus
moeten controleren!
Dit is voor onze beroepsgroep een volstrekt onwerkbare situatie met nog meer van de “verstikkende
bureaucratie” zoals die ook recent in het VVAA rapport werd genoemd. Napco ageert hiertegen en
protesteert –los van het feit dat o.i. alle verzekerden recht moeten hebben op dezelfde verstrekkingen –
tegen de onuitvoerbaarheid van de voor elke verzekeraar verschillende vergoedingen en procedures.
De situatie wordt volledig onwerkbaar en dat staat nog los van het feit dat kennelijk niemand in het
overleg tussen de zorgverzekeraars en ZiN het nodig achtte om een overgangssituatie te creëren toen
bleek dat men er voor de gestelde datum van 1 juni 2015 niet uitkwam. Daarmee komt het probleem –
dat geheel buiten ons om is ontstaan en waarop wij geen enkele invloed hadden – grotendeels bij de
openbare apotheek terecht.
Hierover hebben wij dan ook een brandbrief aan de verschillende woordvoerders VWS in de tweede
kamer gestuurd waarbij wij vragen om een oplossing en om voorlopig de DB’s te blijven vergoeden
totdat e.e.a. geregeld is. Verder verzoeken wij u met klem ook zelf verantwoordelijkheid te nemen
voor het ontbreken van een oplossing per 1 juni 2015 en uw leden te bewegen de vergoedingen voor
deze groep geneesmiddelen volledig te handhaven totdat de beoogde oplossing is gevonden. Daarmee
kunnen we voorkomen dat patiënten de dupe worden en dat de financiële en administratieve
afwikkeling van de leveringen van deze middelen tot een fors probleem voor uw leden
zorgverzekeraars en voor onze apotheken wordt.

Wij hopen echter dat u met ons van mening bent dat de nu ontstane situatie in niemands belang is en
dat u de bestaande volledige vergoeding voor deze categorie geneesmiddelen kunt en wilt handhaven
totdat er een gezamenlijke oplossing tot stand komt.
In afwachting van uw reactie, verblijven wij,

Met vriendelijke groet,
Napco U.A.

H. Derksema, voorzitter

