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Hierbij treft u aan de beslissing op bezwaar van de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) inzake de bezwaarschriften van 1, 4 en 18 augustus
2014 met zaaknummer 93209. Indien u gebruik heeft gemaakt van uw
recht om gehoord te worden, treft u tevens een verslag van de
hoorzitting aan.

De NZa is, op grond van artikel 20 van de Wet marktordening
gezondheidszorg (Wmg), voornemens deze beslissing op bezwaar te
publiceren op de website van de NZa: www.nza.nl. Het verslag van de
hoorzitting wordt niet gepubliceerd.

Bevat deze beslissing op bezwaar vertrouwelijke gegevens of gevoelige
bedrijfsinformatie dan wel andere gegevens waarvan u publicatie wenst
te voorkomen dan kunt u binnen twee weken schriftelijk gemotiveerd
aangeven welke gegevens het betreft.

Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, zullen wij
overgaan tot publicatie.

eOghtend,
Nede andse Zorgautoriteit,

lL--
mr. R.N. van Donk,
unitmanager Juridische Zaken
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BESLISSING OP BEZWAAR

Bij brieven van 1, 4 en 18 augustus 2014 is namens 146 apothekers
(hierna: bezwaarden) bezwaar gemaakt tegen de Prestatiebeschrijving-
beschikking farmaceutische zorg (TB/CU-S07S) van 24 juni 2014.

Op 6 oktober 2014 is een nieuwe prestatiebeschrijvingbeschikking
vastgesteld (TB/CU-S07S-02), waarbij de 12-uursnorm voor de
farmaceutische begeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis is verwijderd.
Aan (de advocaat van) bezwaarden is verzocht aan te geven of dit
aanleiding is het bezwaar op dit punt in te trekken of, zo nee, aan te
geven waartegen het bezwaar zich nog richt.

Naar aanleiding van dit bezwaar zijn belanghebbenden op 13 november
2014 gehoord. Tijdens de hoorzitting heeft de advocaat van bezwaarden
namens bezwaarden te kennen gegeven het bezwaar op het punt van de
12-uurs norm te willen handhaven.

In haar vergadering van 1S januari 201S heeft de NZa de hierboven
vermelde beschikking in heroverweging genomen. De NZa heeft besloten
dat niet tegemoet kan worden gekomen aan het bezwaar en dat het
oorspronkelijke besluit geheel in stand dient te blijven. Het bezwaar
wordt dan ook ongegrond verklaard. Hieronder volgt de motivering
daarvan.

DE AANGEVOERDE BEZWAREN

In deze procedure staat de Prestatiebeschrijvingbeschikking
farmaceutische zorg TB/CU-S07S centraal.

Farmaceutische begeleidina bij ontslaa uit het ziekenhuis
Bezwaarden hebben in de eerste plaats bezwaar gemaakt tegen de norm
dat de levering van de prestatie farmaceutische begeleiding bij ontslag
uit het ziekenhuis binnen 12 uur na ontslag uit het ziekenhuis dient
plaats te vinden. Bezwaarden achten deze norm primair onwenselijk. Het
opnemen van een dergelijke termijn brengt immers met zich dat als het
een zorgaanbieder niet lukt om binnen deze termijn deze prestatie te
leveren, de prestatie in zijn geheel niet meer in rekening gebracht mag
worden. Een zorgaanbieder zal in dat geval niet genegen zijn deze
prestatie alsnog te leveren, terwijl dit wel wenselijk kan zijn. Daarnaast
komt het voor dat een patiënt die wordt ontslagen uit het ziekenhuis en
nadien nog behandeld dient te worden met medicatie van het ziekenhuis
voor een kortere periode (twee tot drie dagen) medicatie mee naar huis
krijgt. Pas nadat die medicatie op is, ontstaat de noodzaak om medicatie
af te halen bij de apotheek. In deze gevallen zal een patiënt zich ook niet
eerder melden en bestaat er geen eerdere noodzaak voor een ontslag-
gesprek. In deze situatie is niet voorzien in de prestatiebeschrijving-
beschikking. De toevoeging "maar niet later dan 12 uur na ontslag" is
bovendien niet goed gemotiveerd. Daarom is het besluit in strijd met de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het
zorgvuldigheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het
motiveringsbeginsel, tot stand gekomen.
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Verzocht wordt de termijn gekoppeld aan het voeren van het
ontslaggesprek uit de beschikking te verwijderen en de formulering uit
2014 te gebruiken. Tevens wordt verzocht te bepalen dat het
zorgverzekeraars niet vrij staat een kortere termijn dan 2 werkdagen
respectievelijk 72 uur na ontslag uit het ziekenhuis in hun contracten op
te nemen.

Subsidiair voert bezwaarde aan dat het opnemen van een termijn van 12
uur voor het voeren van het ontslaggesprek te kort is. Uit een enquête
onder de apothekers volgt dat de nieuwe prestatiebeschrijving slechts
uitvoerbaar zou zijn voor 17 van de 72 apotheken. De meeste patiënten
gaan niet binnen 12 uur na ontslag uit het ziekenhuis naar de apotheek
om daar hun medicatie op te halen. Los van redenen die liggen in de
fysieke gesteldheid kan ook de omstandigheid dat de patiënt een
beperkte hoeveelheid geneesmiddelen van het ziekenhuis meekrijgt
daarbij een belangrijke rol spelen. Het is onwenselijk en onlogisch dat de
patiënt zich meldt als deze nog een voorraad medicatie van het
ziekenhuis heeft.

Daarnaast is het vaak moeilijk een ontslaggesprek te voeren, als een
patiënt vlak voor het weekend uit het ziekenhuis ontslagen wordt. Dit
omdat de patiënt zich niet diezelfde middag in de apotheek meldt en
omdat het verwerken van het recept enige tijd kost, evenals het
voorbereiden en daadwerkelijk voeren van een ontslaggesprek. Dit heeft
tot gevolg dat het gesprek vaak pas op maandag plaats kan vinden,
buiten de door de NZa opgenomen termijn. Omdat er bovendien een
zelfde termijn geldt voor het verstrekken van een actueel medicatie-
overzicht, is het niet reëel van de apotheek te verwachten dat deze
binnen dezelfde termijn een ontslaggesprek moet voeren als hij nog niet
beschikt over de relevante gegevens voor dat gesprek. De termijn is in
de praktijk kortom niet werkbaar.

Begeleidinasgesprek nieuw geneesmiddel
Naast voornoemde bezwaargrond, is bezwaar gemaakt tegen het niet
langer aanmerken van het wijzigen van de sterkte van een geneesmiddel
als een eerste uitgifte waarvoor een 'begeleidingsgesprek nieuw
geneesmiddel' mag worden gedeclareerd. Dat is innerlijk tegenstrijdig en
in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Daartoe wordt eerst ingegaan op het (volgens bezwaarden onterecht)
losknippen van de terhandstelling en het gesprek. Het niet langer
toestaan van een eerste uitgifte bij een sterktewisseling is in strijd met
de eerder ingezette lijn dat met het losknippen van de prestatie eerste
uitgifte als zelfstandige prestatie geen wijziging beoogd is. Deze keuze is
ook niet gemotiveerd. Het is in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel en
het motiveringsbeginsel, maar ook met het rechtszekerheidsbeginsel,
omdat tweejarige contracten door deze wijziging worden beïnvloed. De
wijziging van de prestatiebeschrijving heeft immers tot gevolg dat de
prestatie eerste uitgifte in minder gevallen gedeclareerd zal kunnen
worden. Dit brengt een nadeel van circa ( 5.000,- per apotheek met
zich. De NZa dient deze wijziging hoe dan ook niet eerder in werking te
laten treden dan per 1 januari 2016. Door hiermee geen rekening te
houden kan de prestatiebeschrijving de toets van de rechtmatigheid niet
doorstaan.
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Daarnaast zijn er ook inhoudelijke overwegingen (interactie met andere
medicatie, contra-indicaties, het moment waarop de medicatie
gedurende de dag genomen moet worden en andere of heftiger
bijwerkingen), waardoor de patiënt wel moet worden voorgelicht bij de
wijziging van sterkte. Met name ontstaat er door het gebrek aan besef
van de wijziging van de sterkte een risico van overmedicatie,
overdosering of ondermedicatie. Ook moet worden uitgelegd waarom een
sterktewisseling plaatsvindt. Het belang van een gesprek over de
sterktewisseling wordt gestaafd met een aantal voorbeelden. Deze
gevolgen van de genoemde voorbeelden variëren van ongewenst tot
maatschappelijk gezien volstrekt onaanvaardbaar.

Het schrappen van de sterktewisseling uit de prestatiebeschrijving door
de NZa brengt met zich dat het niet meer mogelijk is deze prestatie te
declareren, terwijl dit wel noodzakelijk is. Dat is onbegrijpelijk. De
apothekers ervaren de aanpassingen van de NZa dan ook enkel als een
besparingsmaatregel, die niet is ingegeven door criteria voor goede
zorgverlening, maar de wens is van de zorgverzekeraars en de NPCF.
Volgens het CBb komt de kwaliteit van zorg in gevaar indien een tarief
onvoldoende dekking biedt voor kosten die een zorgaanbieder
redelijkerwijs moet maken om zorg te kunnen verlenen die voldoet aan
de norm "verantwoorde zorg". Hier worden de kosten überhaupt niet
gedekt.

Voorgesteld wordt de passage "Mits dit vanuit farmaceutisch oogpunt
wenselijk is" aan de mogelijkheid een prestatie begeleidingsgesprek te
declareren bij een wijziging van de sterkte toe te voegen. Tijdens de
hoorzitting wordt nog gewezen op de mogelijkheid van het opnemen van
een passage "in geval sprake is van een medische of farmaceutische
noodzaak".

Benamina beaeleidingsgesprek
Ten slotte wordt bewaar gemaakt tegen de benaming begeleidings-
gesprek nieuw geneesmiddel. Hierdoor ligt de nadruk teveel op het
gesprek, terwijl de apotheek meer werkzaamheden verricht in het kader
van de eerste uitgifte. De prestatie zou 'begeleiding nieuw geneesmiddel'
moeten gaan heten.

Tijdens de hoorzitting is nog aangegeven dat het bezwaar met
betrekking tot de 12-uurs norm om twee redenen niet wordt
ingetrokken. In de eerste plaats kan in dat geval geen aanspraak worden
gemaakt op vergoeding van de kosten van de bezwaarfase. In de tweede
plaats is een nadere motivering van de aanpassing van het besluit
noodzakelijk. De NZa heeft weliswaar een nieuw besluit genomen, maar
is op de motivering daarvan niet ingegaan. Deze motivering is volgens
bezwaarden wel van belang, omdat de onderbouwing van belang is voor
de duiding van de termijnen die zorgverzekeraars thans voor deze
prestatie in hun contracten opnemen en voor de vraag in hoeverre het
zorgverzekeraars vrij staat toch een termijn te verbinden aan deze door
de NZa vastgestelde gewijzigde prestatie. Zorgverzekeraars zijn niet
altijd bereid de termijnen die zijn opgenomen in de contracten aan te
passen. Het besluit is in dat opzicht onvoldoende gemotiveerd.
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Volgens bezwaarden zou ook moeten worden ingegaan op de
onmogelijkheid een termijn te stellen aan deze prestatie, respectievelijk
een (naar het oordeel van bezwaarden) dermate korte termijn.

ACHTERGROND EN BELEID

Alvorens in te gaan op de specifieke bezwaren zal eerst een weergave
worden gegeven van de achtergrond en totstandkoming van de relevante
beleidsregels.

De prestatiebeschrijvingen van de extramurale farmacie zijn tot stand
gekomen op basis van een beleidstraject van de prestatiebeschrijvingen
extramurale farmacie. Dit traject vindt jaarlijks plaats en omvat een
aantal technische overleggen, een advies van de Adviescommissie
eerstelijns zorg en ketens, alsmede besluitvorming door een Stuurgroep
(intern proces NZa) en de Raad van Bestuur. Aan de technische
overleggen neemt traditioneel een aantal brancheorganisaties deel,
waaronder de branchevereniging van de verzekeraars (ZN), van de
zorgaanbieders (KNMP, NAPCO,ASKA, LHV) en de patiënten (NPCF).
Daarnaast nemen enkele individuele aanbieders deel aan het
beleidstraject. Deelnemers aan het overleg zijn door de NZa in het eerste
technisch overleg (2 april 2014) uitgenodigd om gezamenlijke
voorstellen aan de NZa aan te leveren.

Bij e-mails van 22 en 23 april 2014 zijn namens de deelnemers van het
technisch overleg prestatiebeschrijving farmacie gezamenlijk voorstellen
ingediend bij de NZa met betrekking tot de prestatiebeschrijvingen
farmaceutische zorg. De voorstellen zijn als volgt samen te vatten:

De wijziging van de benaming van de prestatie 'Prestatie eerste
terhandstellingsgesprek' in de prestatie 'Begeleidingsgesprek
nieuw geneesmiddel';
Het verwijderen van het woord 'sterkte' uit de prestatie 'Prestatie
eerste terhandstellingsgesprek/begeleidingsgesprek nieuw
geneesmiddel' zoals opgenomen in de
prestatiebeschrijvi ngbeschikki ng/beleidsregel ;
Het beter op elkaar laten aansluiten van de prestatie
weekterhandstelling en de richtlijn 'Geïndividualiseerde
Distributievormen';
Het opsplitsen van opname en ontslag begeleiding bij
ziekenhuisopname enerzijds en bij poliklinische dagbehandeling
anderzijds.!

De ingediende voorstellen hebben - nadat zij zijn goedgekeurd door de
Adviescommissie en Raad van Bestuur - hun weerslag gekregen in de
Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen Farmaceutische Zorg (BR/CU-S110),
alsmede in de daarop gebaseerde Prestatiebeschrijvingbeschikking
(TB/CU-S07S) van 24 juni 2014. Van belang zijn met name de
onderdelen 5, 6 en 11 van de beleidsregel.

! Een eerder geopperde suggestie omtrent het thuisbezorgen van UR-
geneesmiddelen heeft uiteindelijk niet tot een voorstel geleid.
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In onderdeel 5 wordt ingegaan op de terhandstelling van een UR-
geneesmiddel: het rechtstreeks aan de patiënt dan wel diens verzorger
verstrekken of doen bezorgen van een geneesmiddel dat uitsluitend op
recept ter hand mag worden gesteld, aan de patiënt voor wie het
geneesmiddel is bestemd dan wel aan bepaalde categorieën
beroepsbeoefenaren. Om deze prestatie te kunnen declareren dient een
aantal activiteiten tenminste te zijn uitgevoerd. Activiteiten die daar in
ieder geval onder vallen zijn het uitvoeren van medicatiebewaking
(waarbij onder meer wordt gekeken naar onvolkomenheden,
onvolledigheden, onjuistheden of vergissingen ten aanzien van
geneesmiddel, dosering, duur van behandeling, interacties, contra-
indicaties en dubbelmedicatie). Ook wordt verwacht dat direct of indirect
aan de patiënt mondelinge en schriftelijke relevante informatie wordt
verstrekt (minimaal de bijsluiter), voorafgaand of tijdens de
terhandstelling ter bevordering van goed geneesmiddelengebruik.

In onderdeel 6 wordt ingegaan op het begeleidingsgesprek nieuw
geneesmiddel. Dit gesprek wordt gedefinieerd als het houden van een
geprotocolleerd begeleidingsgesprek vóór de start van de betreffende
farmacotherapie met de patiënt dan wel diens verzorger, waarbij de
verwachtingen van de patiënt worden besproken. Een dergelijk
begeleidingsgesprek kan worden gedeclareerd indien (i) een
geneesmiddel met dezelfde werkzame stof en toedieningsvorm niet
eerder aan de patiënt ter hand is gesteld, of (ii) een geneesmiddel met
dezelfde werkzame stof en toedieningsvorm 12 maanden of langer
geleden voor het laatst aan de patiënt ter hand is gesteld, of (iii) niet
objectief vastgesteld kan worden of aan de patiënt het UR-geneesmiddel
eerder ter hand is gesteld in de twaalf voorafgaande maanden.

Het derde voorstel heeft geresulteerd in de in onderdeel 11 van de
beleidsregel opgenomen regels voor farmaceutische begeleiding in
verband met ontslag uit het ziekenhuis. De farmaceutische begeleiding
bestaat uit:

Het opstellen van een actueel medicatieoverzicht (inclusief
relevante gegevens rondom het geneesmiddelengebruik zoals
(thuis)medicatie die bewust gewijzigd of gestaakt is vlak voor of
tijdens de opname inclusief de reden daarvoor);
Het informeren van de patiënt bij of direct na ontslag uit het
ziekenhuis over de (gewijzigde) medicatie. Het gaat hierbij om
(1) de actuele medicatie, (2) gestopte medicatie en (3)
geneesmiddelen die in de toekomst gebruikt moeten gaan
worden.

Voor de dienstverlening die samenhangt met farmaceutische begeleiding
in verband met ontslag uit het ziekenhuis, dient minimaal een gesprek
met de patiënt plaats te vinden waarvan vastlegging plaatsvindt in het
digitale patiëntendossier. Deze prestatie geschiedt voor of op het
moment dat de voorraad ontslag medicatie van het ziekenhuis op is en
de patiënt extramuraal zijn/haar UR-geneesmiddelen nodig heeft, maar
niet later dan 12 uur na ontslag.
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Om relevante ketenpartners na ontslag uit het ziekenhuis te voorzien
van een actueel medicatieoverzicht dient conform de vigerende
multidisciplinaire richtlijn "Overdracht medicatiegegevens in de keten",
het medicatieoverzicht binnen 12 uur overgedragen te worden aan de
door de patiënt opgegeven farmaceutisch zorgaanbieder en de huisarts
van patiënt.

De Prestatiebeschrijvingbeschikking met kenmerk TB/CU-S07S van
24 juni 2014 bevat vergelijkbare bepalingen als opgenomen in de
Beleidsregel Prestatiebeschrijvingen Farmaceutische Zorg (BR/CU-S1l0),
zij het dat sprake is van een andere nummering. Zo is de terhandstelling
van een UR-geneesmiddel neergelegd in onderdeel 2, ad 1), komt het
begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel aan de orde in onderdeel 2, ad
2) en wordt de farmaceutische begeleiding in verband met ontslag uit
het ziekenhuis in onderdeel 2, ad 6) besproken.

De prestatiebeschijvingbeschikking is voorts gebaseerd op de Regeling
declaratie- en transparantieverplichtingen farmaceutische zorg (NR/CU-
S09). De regeling bevat voorschriften met betrekking tot de verlening
van farmaceutische zorg, waaronder declaratievoorschriften en
tra nspara ntievoorsch riften.

Op 28 augustus 2014, na vaststelling van voornoemde beleidsregel en
Prestatiebeschrijvingbeschikking, vindt opnieuw een technisch overleg
plaats. Dit overleg vindt plaats omdat de NZa een signaal heeft
ontvangen van de KNMPdat er in de praktijk problemen worden voorzien
met de prestatie 'Farmaceutische begeleiding i.v.m. ontslag uit het
ziekenhuis' in de vastgestelde Beleidsregel BR/CU-S1l0. Het voorziene
probleem ontstaat door de tijdsnorm in de prestatiebeschrijving die
vereist dat de gehele prestatie binnen 12 uur dient te zijn afgerond.
Volgens de KNMP is de uitvoering van zowel de medicatieoverdracht als
het ontslaggesprek niet haalbaar binnen 12 uur. Dit is bijvoorbeeld het
geval indien de patiënt in het weekend wordt ontslagen of de conditie
van de patiënt het nog niet toe laat een gesprek te voeren. Daarbij is het
ook verwarrend dat in de prestatie een norm van 12 uur wordt
gehanteerd, terwijl voor de medicatieoverdracht in de Richtlijn
"Overdracht van Medicatiegegevens in de keten" een norm van 24 uur
wordt gebruikt. Doordat de nadruk lag op andere onderdelen van de
prestatiewijziging, is de onuitvoerbaarheid van de 12-uursnorm
onopgemerkt gebleven. Naar aanleiding hiervan zijn meerdere
oplossingsmogelijkheden aangedragen. Zo is overwogen de 12-uursnorm
alleen te schrappen voor zover het de prestatie begeleiding bij ontslag
uit het ziekenhuis betreft, maar kon ook worden gekozen voor het
schrappen van zowel deze, als de 12-uursnorm voor de medicatie-
overdracht. De NZa heeft er, vanuit een oogpunt van consistentie, voor
gekozen beide 12-uursnormen te schrappen.
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Concluderend heeft de NZa vastgesteld dat het schrappen van beide 12-
uursnormen als beste oplossing wordt gezien, omdat partijen zelf in
contractonderhandelingen afspraken kunnen maken over de termijn
waarbinnen prestaties afgerond moeten zijn. Voor de medicatie-
overdracht wordt in de van toepassing zijnde prestatiebeschrijvingen2

verwezen naar de vigerende richtlijn "Overdracht van Medicatiegegevens
in de keten", waarin staat dat de medicatieoverdracht binnen 24 uur
moet plaatsvinden.

Op 6 oktober 2014 zijn in navolging hiervan de Prestatiebeschrijving-
beschikking met kenmerk TB/CU-5075-02 en de achterliggende
Beleidsregel met kenmerk BR/CU-5115 vastgesteld. In deze beschikking
en achterliggende beleidsregel is de norm van 12 uur voor het voeren
van een ontslaggesprek en het overdragen van een actueel medicatie-
overzicht komen te vervallen. In de beleidsregel en beschikking wordt
verwezen naar de multidisciplinaire-richtlijn "overdracht medicatie-
gegevens in de keten". Voor het overige zijn er geen wijzigingen in de
Prestatiebeschrijving-beschikking en/of de beleidsregel aangebracht.

In de circulaire met kenmerk CI/14/49c van 13 oktober 2014 heeft de
NZa de brancheverenigingen geïnformeerd over de vaststelling van de
aangepaste Beleidsregel 'prestatiebeschrijvingen extramurale
farmaceutische zorg'. Aangegeven is dat in de aangepaste beleidsregel
de 12-uursnorm voor het overdragen van het actueel medicatieoverzicht
en het uitvoeren van de prestatie farmaceutische begeleiding in verband
met ontslag uit het ziekenhuis uit de prestatiebeschrijving is geschrapt.

OORDEEL NZa

Farmaceutische beaeleidina bit ontslag uit het ziekenhuis
Bij besluit van 6 oktober 2014 heeft de NZa de norm van 12 uur voor het
voeren van een ontslaggesprek en het overdragen van een actueel
medicatieoverzicht geschrapt. Naar het oordeel van de NZa is daarmee
(grotendeels) tegemoet gekomen aan de bezwaren tegen de norm dat de
levering van de prestatie farmaceutische begeleiding uit het ziekenhuis
binnen 12 uur na ontslag uit het ziekenhuis dient plaats te vinden, zodat
de NZa geen belang meer ziet bij het alsnog bespreken van deze
bezwaargronden. Dit geldt met name voor wat betreft de bezwaargrond
dat deze norm primair onwenselijk en subsidiair te kort en onwerkbaar
is. Ook de stelling van bezwaarden dat het opnemen van een termijn van
12 uur voor het voeren van een ontslaggesprek niet goed gemotiveerd
is, behoeft naar het oordeel van de NZa - gelet op het feit dat deze norm
is komen te vervallen - geen nadere bespreking meer.

Bezwaarden wensen hun bezwaar met betrekking tot de 12-uurs norm
niettemin te handhaven. Dit enerzijds met het oog op een eventuele
kostenveroordeling ex artikel 7: 15 lid 2 Awb. Anderzijds is het besluit
nog altijd in strijd met het motiveringsbeginsel, zij het ditmaal ten
aanzien van de keuze de norm te schrappen.

2 De van toepassing zijnde prestaties zijn: farmaceutische begeleiding bij
dagbehandelingjpolikliniekbezoek, farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname,
farmaceutische begeleiding i.v.m. ontslag uit het ziekenhuis.
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Deze motivering is voor bezwaarden van belang voor de duiding van de
termijnen die zorgverzekeraars thans voor deze prestatie in hun
contracten opnemen en voor de vraag in hoeverre het zorgverzekeraars
vrij staat toch een termijn te verbinden aan deze door de NZa
vastgestelde gewijzigde prestatie. Bezwaarden stellen zich op het
standpunt dat het zorgverzekeraars niet vrij staat in de contracten
andere termijnen op te nemen dan de termijnen die (al dan niet) zijn
opgenomen in de Beleidsregel en Prestatiebeschrijvingbeschikking. Ten
aanzien hiervan oordeelt de NZa als volgt.

De NZa heeft ervoor gekozen de 12-uursnorm voor de prestatie
medicatieoverdracht en farmaceutische begeleiding in verband met
ontslag uit het ziekenhuis te verwijderen. Aanleiding hiervoor is het
signaal van de KNMPdat de 12-uursnorm waarbinnen de prestatie
farmaceutische begeleiding in verband met ontslag uit het ziekenhuis
dient te zijn voltooid niet haalbaar is.

De NZa heeft in de eerste plaats besloten de norm te schrappen, omdat
er omstandigheden denkbaar zijn, waardoor deze norm niet realistisch is.
Te denken valt aan een ontslag tegen de avond of ontslag in het
weekend. Omdat de norm een gedetailleerde invulling van een
zorginhoudelijke prestatiebeschrijving betreft, heeft de NZa besloten de
norm te schrappen en het aan de zorgaanbieders en zorgverzekeraars
zelf dan wel de Inspectie voor de Gezondheidszorg enjof Zorginstituut
Nederland over te laten om via richtlijnen of contractafspraken invulling
te geven aan eventuele normen voor een ontslaggesprek of de
medicatieoverdracht.

Een tweede reden voor het schrappen van de 12-uursnorm, is dat de 12-
uursnorm waarbinnen de medicatieoverdracht dient te hebben
plaatsgevonden, uiteindelijk niet is opgenomen in de richtlijn 'Overdracht
medicatiegegevens in de keten'. Dit was aanvankelijk wel voorzien.
Omdat het geldend zorginhoudelijk protocol op dit punt niet is
aangescherpt, zag de NZa geen aanleiding de betreffende prestaties wel
aan te scherpen. Partijen kunnen dergelijke onderwerpen ook goed zelf
regelen in de contractering tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder.

Alvorens de NZa heeft besloten tot het schrappen van de norm, heeft de
NZa onderzocht of het zorgverzekeraars is toegestaan scherper te
contracteren dan in de prestatiebeschrijving 'Farmaceutische begeleiding
in verband met ontslag uit het ziekenhuis' is weergegeven. Het antwoord
op deze vraag is door de NZa afgestemd met Zorginstituut Nederland en
vervolgens op 1 oktober 2014 ook per e-mail aan de deelnemers aan het
technisch overleg toegezonden. De NZa oordeelt dat zorgverzekeraars in
de contractafspraken zelf mogen invullen wanneer de prestatie
'farmaceutische begeleiding in verband met ontslag uit het ziekenhuis'
moet zijn geleverd. Daarbij moeten zij de in de Zorgverzekeringswet
(Zvw) verankerde zorgplicht in acht nemen. In de Zvw zijn de inhoud en
de omvang van de te verzekeren zorg beschreven maar is niet
vastgelegd wat de zorgplicht precies inhoudt en hoe zorgverzekeraars
aan hun zorgplicht moeten voldoen.
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Zorgverzekeraars bepalen zelf bij welke zorgaanbieders zij zorg inkopen
en onder welke voorwaarden zij dit doen. Dit is het domein van de
zorgverzekeraar. Het gaat daarbij niet alleen om de inhoud en omvang
van de (vergoeding van) zorg, maar ook om de kwaliteit, tijdigheid en
bereikbaarheid van de verzekerde zorg. Deze zorgplicht is dan ook een
open norm die nadere invulling behoeft, bijvoorbeeld via contract-
afspraken met zorgaanbieders. Uitgangspunt is dat de zorgaanbieder
primair verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de zorg die hij levert.
Echter, er mag ook het nodige van de zorgverzekeraar worden verwacht
in het kader van de zorgplicht en het inkopen van goede zorg.

De NZa acht het - gelet op het voorgaande - aldus meer passend om aan
zorgverzekeraars en zorgaanbieders over te laten invulling te geven aan
de normen in richtlijnen en/of zorginkoopcontracten. Daarmee aanvaardt
de NZa eveneens dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders als resultaat
van de contractonderhandelingen een norm overeen kunnen komen die
gelijk is aan of zelfs scherper is dan de door de NZa geschrapte 12-
uursnorm. De keuze de normering op dit punt aan de zorgverzekeraars
en zorgaanbieders over te laten, impliceert dat de NZa de uitkomsten
van de contractonderhandelingen op dit punt respecteert en niet ingrijpt
in de door de veldpartijen gekozen norm. De NZa volgt bezwaarden gelet
hierop niet in hun betoog dat het zorgverzekeraars niet vrij zou staan
alsnog een 12-uursnorm of een andere norm overeen te komen met
zorgaanbieders. Evenmin ziet zij aanleiding te bepalen dat het
zorgverzekeraars niet vrij staat een kortere termijn dan 2 werkdagen
respectievelijk 72 uur na ontslag uit het ziekenhuis in hun contracten op
te nemen. Ook een dergelijk ingrijpen strookt naar het oordeel van de
NZa niet met het uitgangspunt de door het veld gekozen norm te
respecteren, óók indien deze norm scherper uitvalt dan de aanvankelijk
door de NZa geformuleerde (en later geschrapte) norm. Gelet hierop
acht de NZa het bezwaar van bezwaarden op dit punt ongegrond. Voor
zover de primaire beslissing niet voldoende is gemotiveerd, wordt dit
gebrek in deze beslissing op bezwaar hersteld met bovenstaande
overwegingen.

BegeleidingsgesDrek nieuw geneesmiddel
Bezwaarden hebben voorts bezwaar gemaakt tegen het schrappen van
de mogelijkheid het begeleidingsgesprek te kunnen declareren bij een
wisseling van de doseringssterkte. Naast procedurele argumenten, is het
voornaamste inhoudelijke argument dat op deze manier een gesprek
naar aanleiding van een sterktewisseling niet meer gedeclareerd kan
worden, terwijl dit wel noodzakelijk is.

De NZa deelt het oordeel van bezwaarden niet. In de eerste plaats merkt
de NZa op dat tijdens het technisch overleg farmacie van 2 april 2014,
toegelicht bij e-mails van 22 en 23 april 2014 en het memorandum van
de NZa van 9 mei 2014 door de bij het technisch overleg farmacie
betrokken brancheorganisaties, waaronder de brancheorganisaties van
de apothekers (de KNMP, NAPCOen ASKA, NvPF, LHV), gezamenlijk een
verzoek is ingediend tot het schrappen van de sterktewisseling. Dit
voorstel hebben partijen gedaan omdat zij van mening zijn dat er bij het
wisselen van de sterkte geen sprake is van een prestatie
'Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel'.
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Weliswaar wordt met de patiënt wel een aantal zaken besproken, maar
van een volwaardige prestatie 'Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel'
is volgens de brancheorganisaties géén sprake. Zoals eerder aangegeven
acht de NZa het wenselijk het aan het veld over te laten invulling te
geven aan de relevante (farmaceutische) prestaties en normen. Het op
uitdrukkelijk verzoek van de betrokken brancheverenigingen schrappen
van de sterkte is in overeenstemming met dit uitgangspunt.

Zoals hiervoor reeds aangegeven mocht de NZa er daarbij van uitgaan
dat de KNMP, NAPCOen ASKA als vertegenwoordigende
brancheorganisatie(s) van de apothekers tijdens de technische
overleggen en bij het doen van voorstellen namens hun gehele
achterban handelden en hun achterban regelmatig en tijdig informeerden
en waar nodig consulteerden over hun voorstellen, beleidsmatige
ontwikkelingen en voornemens tot besluitvorming.

Dat de aanpassingen in lijn zijn met de inbreng van de KNMP, NPCF,
zorgverzekeraars, ASKA, NAPCO, KVPFen LVH blijkt uitdrukkelijk uit de
toelichting hieromtrent op de website van de KNMP. Door de KNMP wordt
voorts aangegeven dat apothekers het 'begeleidingsgesprek nieuw
geneesmiddel' in 2015 niet meer kunnen declareren bij een wisseling van
sterkte. Geplande wisselingen (zoals een insluipschema) bespreekt de
apothekers namelijk doorgaans al vóór de behandeling met de patiënt.
Bij een ongeplande sterktewisseling (bijvoorbeeld vanwege bijwerkingen)
is er meestal wel een gesprek tussen apotheker en patiënt, maar dit is
van een andere aard dan bij de eerste terhandstelling van een nieuw
geneesmiddel. Om meer duidelijkheid te scheppen over de inhoud van
het 'begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel' en de administratieve
lasten te beperken, komt een wisseling van sterkte daarom niet langer in
aanmerking voor een declaratie. Gelet op het voorgaande is alles
heroverwegend sprake van zorgvuldige besluitvorming door de NZa.

Het argument van bezwaarden dat de NZa in strijd heeft gehandeld met
haar eerder ingezette lijn dat met het losknippen van de prestatie eerste
uitgifte als zelfstandige prestatie geen wijziging is beoogd, is in het licht
van het voorgaande evenmin juist. Niet de NZa, maar het veld zelf heeft
hiertoe het initiatief genomen. Het besluit staat aldus los van de eerdere
scheiding door de NZa van de terhandstelling en het gesprek; van een
doelbewust verdergaand ingrijpen is geen sprake.

Van strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel, motiveringsbeginsel en
rechtszekerheidsbeginsel in verband met de (meerjaren)contractering is
heroverwegend evenmin sprake. De evaluatie van de prestatie-
beschrijvingen extramurale farmacie vindt de aflopen jaren steeds op
dezelfde wijze plaats. Het beleidstraject prestaties extramurale
farmaceutische zorg vindt jaarlijks plaats en omvat traditioneel een
aantal technische overleggen, een advies van de Adviescommissie
eerstelijns zorg en ketens, alsmede besluitvorming door een Stuurgroep
(intern proces NZa) en de Raad van Bestuur.
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Deze jaarlijks terugkerende evaluatie van de prestaties extramurale
farmaceutische zorg veronderstelt logischerwijs eveneens dat hieruit
jaarlijks aanpassingen van de prestatiebeschrijvingen kunnen
plaatsvinden. De omstandigheid dat de partijen desondanks voor
meerdere jaren contracteren, zonder daarbij met dit (jaarlijks
terugkerende en daarom bekend veronderstelde) traject rekening te
houden, dient naar het oordeel van de NZa dan ook voor rekening en
risico van bezwaarden te blijven. Van een onrechtmatige besluitvorming
is geen sprake.

Ook de inhoudelijke (veronder)stellingen die bezwaarden naar voren
brengen leiden niet tot een ander oordeel. In de eerste plaats is het
schrappen van de prestatie door de veldpartijen zelf voorgesteld. Partijen
zijn van mening dat bij het wijzigen van de sterkte feitelijk géén sprake
is van een 'begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel'. Weliswaar wordt
met de patiënt een aantal zaken besproken, maar van een volwaardige
prestatie 'begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel' is geen sprake. De
NZa acht de veldpartijen bij uitstek in staat inhoudelijk te beoordelen of
het schrappen van de mogelijkheid van declaratie van het
'begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel' bij een sterktewisseling
wenselijk en vanuit farmaceutisch oogpunt verantwoord is en heeft hun
oordeel ter zake terecht gevolgd.

Het volgen van het uitgangspunt van de veldpartijen op dit punt moet
overigens in het licht worden bezien van de op zichzelf staande
verplichting voor apothekers om in alle gevallen waarin dit vanuit
farmaceutisch oogpunt wenselijk of noodzakelijk is ter zake relevante
informatie te verstrekken (dus ook bij een sterktewisseling). Het
schrappen van de mogelijkheid van declaratie van een begeleidings-
gesprek nieuw geneesmiddel bij een sterktewisseling laat de
mogelijkheid van het verlenen van goede en verantwoorde zorg onverlet.
De bestaande prestatie 'terhandstelling van een UR-geneesmiddel' biedt
de apotheker daar (naast de thans geschrapte mogelijkheid in het kader
van het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel) ook nog uitdrukkelijk
de mogelijkheid toe. Om de prestatie 'terhandstelling van een UR-
geneesmiddel' te kunnen declareren dient een aantal (onder meer in
onderdeel 2 van de prestatiebeschrijvingbeschikking genoemde)
activiteiten te zijn verricht. Eén van deze activiteiten betreft het direct of
indirect aan de patiënt verstrekken van mondelinge en schriftelijke
relevante informatie (minimaal de bijsluiter) voorafgaand of tijdens de
terhandstelling ter bevordering van goed geneesmiddelengebruik. Aldus
staat niets bezwaarden in de weg (sterker nog, zijn zij gelet op de
prestatiebeschrijving zelfs verplicht) om - indien dit vanuit farmaceutisch
oogpunt wenselijk of noodzakelijk is - terzake relevante informatie te
verstrekken bij een sterktewisseling. De kwaliteit van de zorg komt naar
het oordeel van de NZa dan ook niet in gevaar, nu ondanks het
schrappen van de mogelijkheid van het declareren van een
'begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel' bij een sterktewisseling, het
verstrekken van relevante informatie ter bevordering van goed
geneesmiddelengebruik mogelijk (en zelfs verplicht) blijft. Ook voor de
door bezwaarden aangedragen casus biedt de prestatiebeschrijving-
beschikking aldus een grondslag voor het verstrekken van de vanuit
farmaceutisch oogpunt wenselijke informatie. Het bezwaar is in zoverre
ongegrond.
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De enige wijziging die feitelijk plaatsvindt, is dat door bezwaarden geen
'begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel' meer kan worden
gedeclareerd bij sterktewisseling van medicatie. Dit is naar het oordeel
van de veldpartijen ook niet noodzakelijk, omdat van een volwaardig
gesprek geen sprake is en de prestatie (waarvoor een tarief mag worden
gedeclareerd) niet wordt geleverd. De NZa overweegt daarbij voorts, dat
slechts 5% van de 'begeleidingsgesprekken nieuw geneesmiddel' een
sterktewisseling betreft. Van dit (toch al geringe) percentage, is
aannemelijk dat het bij nog een kleiner percentage om situaties gaat
waarin aan de sterktewisseling dusdanige risico's zijn verbonden dat een
gesprek aan de orde zou zijn. Omdat het gemis aan inkomsten in die zin
te verwaarlozen is (en er in dergelijke situaties bovendien kan worden
volstaan met het geven van informatie in het kader van de prestatie
terhandstelling (zie hiervoor), ziet de NZa ook vanuit kostenperspectief
geen reden tot gegrondverklaring van het bezwaar.

Gelet op het voorgaande, handhaaft de NZa de wijziging van de prestatie
'begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel'. Gelet hierop, is het
toevoegen van een passage 'mits dit vanuit farmaceutisch oogpunt
wenselijk is' aan de mogelijkheid een prestatie begeleidingsgesprek te
declareren bij een wijziging van sterkte evenmin aan de orde.

Benaming begeleidingsgesDrek
De NZa volgt bezwaarden ten slotte evenmin in zoverre zij bezwaar
maken tegen de benaming van het 'begeleidingsgesprek nieuw
geneesmiddel'. De wijziging van de benaming 'eerste terhandstellings-
gesprek' in 'begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel' heeft in de eerste
plaats plaatsgevonden op initiatief van alle deelnemers aan het technisch
overleg zelf. Daartoe behoren ook de brancheverenigingen de KNMP, de
ASKA en de NAPCO. De NZa heeft dit verzoek gevolgd. Gegeven de (ook
in het verleden reeds vaak vervulde) rol van de KNMP, AKSA en de
NAPCOals vertegenwoordigende brancheorganisatie van de apothekers
mocht de NZa er van uitgaan, dat deze organisaties tijdens deze
bijeenkomsten namens hun gehele achterban deelnamen aan het overleg
en hun achterban regelmatig en tijdig informeerden over de
beleidsmatige ontwikkelingen en voornemens tot besluitvorming. Vanuit
praktisch oogpunt is het ook niet haalbaar en vanuit efficiency-
overwegingen onwenselijk iedere zorgaanbieder afzonderlijk aan het
overleg te laten deelnemen. De NZa acht het daarbij de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de brancheverenigingen en de achterban om
ervoor zorg te dragen dat de branchevereniging haar achterban op juiste
wijze vertegenwoordigt.

Reden voor het initiatief is dat de deelnemers de verwachtingen van de
patiënt op basis van de titel van de prestatie meer in overeenstemming
wilden brengen met de daadwerkelijke prestatie. De eerdere
prestatietitel (eerste terhandstellingsgesprek) resulteerde in de
verwachting bij patiënten dat ze een gesprek in een spreekkamer zouden
ontvangen. Ze vinden het daarbij van belang dat het woord 'gesprek' in
de prestatie blijft staan omdat het voor patiënten belangrijk is dat ze de
dialoog kunnen voeren. Ook willen de partijen de koppeling van de
prestatie met het geneesmiddel verhelderen.
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Niet alleen de deelnemers aan het technisch overleg hechten overigens
aan het opnemen van het woord 'gesprek' in de benaming van de
prestatie, dit geldt ook voor de NZa zelf. De prestatie 'eerste
terhandstellingsgesprek' (thans: begeleidingsgesprek nieuw
geneesmiddel) is met ingang van 1 januari 2014 een zelfstandige
prestatie geworden. Daarbij zijn de terhandstelling van het geneesmiddel
en het gesprek daarover apart (te declareren) prestaties geworden. Het
moet om die reden naar het oordeel van de NZa duidelijk zijn dat de
prestatie een gesprek met de patiënt omvat. Een gesprek, waarbij de
verwachtingen van de patiënt worden besproken en aanvullende
mondelinge enjof schriftelijke informatie aan de patiënt wordt
aangeboden en zo nodig verstrekt. Dit maakt de prestatie voor de
patiënt helder en controleerbaar. De door de deelnemers aan het
technisch overleg voorgestelde prestatiebenaming - met inbegrip van het
daarin opgenomen woord 'gesprek' - draagt in die zin ook bij aan het
consumentenbelang .

Dat de apotheek in het kader van de eerste uitgifte meer of andere
werkzaamheden verricht, doet naar het oordeel van de NZa aan het
voorgaande niet af. Van belang is dat de patiënt weet dat hij of zij bij de
prestatie 'begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel' een gesprek mag
verwachten. De NZa ziet om die reden aanleiding vast te houden aan het
woord 'gesprek' in de benaming 'begeleidingsgesprek nieuw
geneesmiddel', zodat het bezwaar op dit punt wordt afgewezen.

CONCLUSIE

Gelet op het voorgaande heeft de NZa besloten om het bezwaar
ongegrond te verklaren.

Bezwaarde heeft tenslotte een beroep gedaan op artikel 7: 15 lid 2 Awb.
Met betrekking tot dit verzoek tot vergoeding van de kosten van
rechtsbijstand is de NZa van oordeel dat dit niet gehonoreerd kan
worden. Om in aanmerking te komen voor een proceskostenvergoeding
dient het primaire besluit te worden herroepen wegens een aan de NZa
te wijten onrechtmatigheid. In de onderhavige situatie is hiervan geen
sprake.

drs. M.A. Ruys,
voorzitter Raad van Bestuur a.i.

Nederlandse Zorgautoriteit

Kenmerk
93209-150684
Pagina
14 van 15



Ingevolge artikel 8: 1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) juncto 8:6 Awb
juncto hoofdstuk 2, artikel 4 van Bijlage 2 Awb (Bevoegdheidsregeling
bestuursrechtspraak) kan een belanghebbende binnen zes weken na de
datum van verzending van dit besluit beroep instellen bij het College van
Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA
's-Gravenhage. Het beroep dient conform artikel 6: 5 lid 1 Awb schriftelijk
en ondertekend te worden ingediend en moet ten minste de volgende
gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, een omschrijving
van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het
beroep. Indien beschikbaar dient een afschrift van het besluit te worden
meegezonden.
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