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Onderwerp Datum 
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Geachte heer, mevrouw, 

 
Met deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u 
over de vaststelling van de aangepaste beleidsregel 
‘prestatiebeschrijvingen  farmaceutische zorg’. In deze circulaire leest u 
welke wijzigingen wij per 1 januari 2015 doorvoeren. Wij vragen u deze 
informatie te delen met uw achterban. 
 
Wijzigingen prestatiebeschrijvingen per 2015 

De Raad van Bestuur (RvB) van de NZa heeft de beleidsregel 
prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg op 17 juni 2014 vastgesteld. 
Het gaat om de volgende wijzigingen in de beleidsregel en 
prestatiebeschrijvingbeschikking: 

- Een wijziging in sterkte van een UR-geneesmiddel leidt vanaf 
2015 niet meer tot de mogelijkheid om een eerste 
terhandstellingsgesprek te declareren. 

- De titel van de prestatie ‘eerste terhandstellingsgesprek’ wijzigt 
in ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’ 

- In de prestatiebeschrijving van de weekterhandstelling is een 
verwijzing opgenomen naar de vigerende KNMP-richtlijn 
‘Geïndividualiseerde distributievormen’. 

- De prestaties farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname 

en ontslag enerzijds en bij poliklinische dagbehandeling 

anderzijds zijn opgesplitst en aangepast. Deze opsplitsing 
resulteert in een aparte prestatie ‘farmaceutische begeleiding bij 
dagbehandeling/polikliniekbezoek’. 

 
 
U kunt de beleidsregel prestatiebeschrijvingen farmaceutische zorg 

(BR/CU-5110) en de prestatiebeschrijvingbeschikking (TB/CU-5075)  
vinden op onze website: www.nza.nl, onder de categorie wet- en 
regelgeving.  
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Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze circulaire, dan kunt u deze 
per e-mail sturen naar vragencure@nza.nl of contact opnemen via 
bovenstaand telefoonnummer. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Nederlandse Zorgautoriteit 

 

 
 

 
 
 
drs. J.C.E. Kursten  

unitmanager Eerstelijns Zorg en Ketens  
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