Contact met
patiënt aan
de balie

G-Standaard
het kloppend hart
van de apotheek

Handverkoop (zelfzorg)
hulpmiddelen

Robot vullen
Bestellen en
voorraadbeheer

Medicatiebewaking

SFK
farmaceutische
databestanden

Medicatiehistorie
Bereiden
Verwerking van het recept

G-STANDAARD OMVAT:
Ruim 113.000 artikelverpakkingen waarvan 26.000
geneesmiddelen met elk 650 velden met gegevens
maandelijks geactualiseerd:
•		 receptplichtige geneesmiddelen (geregistreerd, 		
wees en experimenteel)
•		 niet-receptplichtige geneesmiddelen
•		 FNA-bereidingen, doorgeleverde bereidingen
		 en intramurale bereidingen
•		 homeopatische geneesmiddelen
•		 medische hulpmiddelen
•		 zelfzorgproducten en handverkoop
Dagelijks vulling van 90 platte tekstbestanden
en 900 elektronisch uitgevoerde controles
Z-INDEX FUNGEERT ALS PRODUCENT VAN DE
G-STANDAARD ALS TRUSTED THIRD
PARTY (TTP) VOOR ALLE STAKEHOLDERS.

Contact met
de voorschrijver

Baxteren
en Central Filling

Het Geneesmiddel
Informatie Centrum (GIC)
verrijkt de ruwe data van
26.000 geneesmiddelen met:

Z-index verrijkt de
ruwe data van 113.000
artikelverpakkingen met:
•		 registratiegegevens
•		 naam, farmaceutische vorm en sterkte
•		 memocode
•		 productgroep
•		 wet- en regelgeving
•		 prijs en vergoedingsvoorwaarden
•		 add-on geneesmiddelen

FARMACEUTISCHE GEGEVENS

•		 generieke productcode
•		 samenstelling
•		 ATC-code
•		 prescriptiecode
•		 etiketteksten
MEDICATIEBEWAKING

•		 interacties
• contra-indicaties
•		 dubbelmedicatie
• overgevoeligheid
•		 doseringscontrole
•		 bijzondere kenmerken
•		 MFB’s
•		 farmacogenetica
•		 verminderde nierfunctie
•		 zwangerschap/kinderwens
•		 borstvoeding
INFORMATORIUM MEDICAMENTORUM

•		 doorlinken medicatiebewaking
		G-Standaard
•		 dosering

G-STANDAARD

INVOER RUWE DATA VAN:

•		740 fabrikanten
• (parallel)importeurs
•		grootbereiders
•		groothandels
•		handelsmaatschappijen
•		 NVZA, NVZ en NFU
•		 LHV en NHG
•		 Nederlandse Zorgautoriteit
•		 Zorginstituut Nederland (ZINL)
• ZN en zorgverzekeraars
•		 VWS en Farmatec
•		 CBG en EMA

Dan volgt maandelijks:
•		 controle op naam, memocode,
		 samenstelling, registratie, prescriptiecode,
generieke productcode en ATC-code
•		 controle prijsmutaties en nieuwe 		
bijbetalingen (contact leverancier)
•		 update G-standaard
•		 uitsturen Taxebrief bij
		 belangrijke nagekomen prijswijzigingen

Declareren en
administreren

100.000 EINDGEBRUIKERS
G-STANDAARD:
•		 4.000 apothekers in de openbare apotheek
•		 400 apothekers in de ziekenhuisapotheek
•		 150 apothekers in de poliklinische apotheek
• 25.000 apotheekmedewerkers
•		 60.000 artsen
Medewerkers bij:
• zorgverzekeraars
•		 medewerkers in verpleeghuizen
•		 zelfstandige behandelcentra
•		 farmaceutische bedrijven
•		 opleidingsinstellingen
•		 onderzoeksinstituten
•		 overheid en zelfstandige bestuursorganen

