VO O RTG A N G A A N PA K R E G E L D RU K
#

Onderwerp

1

Knelpunt

Oplossing(srichting)

Meer info

Jaarlijkse machtiging
bij GDV

Als gevolg van HRGO vullen huisartsen
alleen bij de start een machtiging voor inzet
GDV in

Jaarlijkse machtiging GDV komt ook voor apothekers
vervallen. Evaluatie conform richtlijn volstaat.

Afspraken Werkgroep
ALF

2

Meldpunt

Geen herkenbaar loket om regeldruk te melden

Meldpunt Regeldruk geopend

Meld regeldruk bij
regeldruk@knmp.nl

3

Bereidingen

Onduidelijkheid over aanspraak op
(doorgeleverde) bereidingen

Landelijk beleid over aanspraak (doorgeleverde)
bereidingen

Vergoedingslijst
bereidingen

4

Contracteerproces

Contracten zijn onvoldoende leesbaar en
vergelijkbaar

Algemene bepalingen uitgebreid met uniforme
declaratieparagraaf

5

Inzicht vooraf

Bij nieuwe maatregelen of beleid is er geen
zicht op impact in termen van regeldruk

Tool Business Impact Analyse ontwikkeld en
wordt toegepast bij o.a. ontwikkeling richtlijnen

Toelichting
richtlijn-ontwikkeling

6

Melden bijwerkingen

Melden bijwerkingen kost veel tijd

Sneller bijwerkingen melden via app van Lareb

Nieuwsbericht
lancering app

7

Dieetpreparaten

Als gevolg van HRGO vullen huisartsen geen
formulieren meer in

Als huisarts voorschrijft: Indicatiecode op recept
volstaat om rechtmatigheid verstrekking te kunnen
verantwoorden. Als diëtist voorschrijft: ZN-formulier
noodzakelijk.

Lijst indicatiecodes

Als gevolg van HRGO vullen huisartsen
geen formulieren meer in

Als huisarts voorschrijft:Indicatiecode op recept
volstaat om rechtmatigheid verstrekking te kunnen verantwoorden Als wondconsulent voorschrijft:
ZN-formulier noodzakelijk

Lijst indicatiecodes

Als gevolg van HRGO vullen huisartsen geen
formulieren meer in

Code SMR op recept volstaat om rechtmatigheid
verstrekking te kunnen verantwoorden.

Lijst indicatiecodes

10 Opiumwet

Om Opiumwet(besluit) na te leven is
separate administratie noodzakelijk

Met IGJ praktische handvaten opgesteld die leiden tot
minder administratieve lasten

Handreiking Opiumadministratie

11 Opiumwet

Implementatie te realiseren

12 IMM-rapportage

Schriftelijke rapportage elk kwartaal per
post.

Digitale kwartaalrapportage via de SFK volstaat.

Info op website SFK

13 Bewaren dossiers

Bewaren papieren dossiers zorgt voor
administratieve last

Vereenvoudigen digitaal bewaren dossiers

Handreiking digitaliseren van patiëntendossiers

14 Contracteerproces

Contracten zijn onvoldoende leesbaar en
vergelijkbaar

Algemene bepalingen vastgesteld.

Naar de algemene
bepalingen

15 Tekorten

Extra handelingen, administratie en
onzeker-heden bij tekorten en import
geneesmiddelen

Vereenvoudiging artsenverklaring, waardoor importeren Kamerbrief over voortkan op basis van indicatieniveau in plaats van individueel gang VWS-Werkgroep
niveau. Zorgverzekeraars vergoeden bij een tekort vanTekorten
uit het basispakket een geneesmiddel uit het buitenland.

16 Tekorten

Extra handelingen, administratie en
onzekerheden bij tekorten en import
geneesmiddelen.

Minister verruimt mogelijkheden om geneesmiddelen
in Nederland te registreren bij een tekort.

Rapport Berenschot

17 Kwaliteitsindicatoren

Invullen indicatoren kost veel tijd

Minder indicatoren. Professionele Standaard maakt
hiervan onderdeel uit.

Onderdeel
schrapsessies

18 Bijlage 2 middelen

Machtigingsprocedure vormt administratieve Aantal middelen terugdringen en procedure
last en kan per verzekeraar verschillen
vereenvoudigen

19 Declaratieverkeer

Declaratieproces kost veel tijd en kent veel
onzekerheden

Apothekers en zorgverzekeraars werken aan gezamenVoortgang optimalisalijke ontwikkel- en realisatieagenda over de optimalisatie tie declaratieprocessen
van declaratieprocessen

20 Aanspraak

Het gebrek aan duidelijkheid over de
aanspraak bij hulpmiddelen leidt tot
onzekerheid en administratieve lasten bij
patiënten en apothekers

Zorgverzekeraars gaan verbandhulpmiddelen
gezamenlijk duiden

Onderdeel
schrapsessies

21 Kwaliteit

Gevraagde informatie is elders al
aangeleverd en/of in openbare bronnen
terug te vinden. Ook is er meer behoefte
aan eenheid van taal.

Effectiever gebruik van gegevensbronnen over de
kwaliteit van farmaceutische zorg via uniforme
kwaliteitsagenda

Onderdeel
schrapsessies

22 Materiële controle

Controles gaan jarenlang terug, vergen veel
tijd en genereren onzekerheid

Uniformiteit in aanpak, frequentie en termijn leiden
tot lastenverlichting

Onderdeel
schrapsessies

23 Medische noodzaak

Als gevolg van HRGO volstaat voor
huisartsen de aanduiding “MN” op recept.
De formulering van de afspraak kan de
indruk wekken dat de apotheker het
specifieke middel dan moet verstrekken.
Apotheker heeft echter vanuit WGBO als
specialist een eigen verantwoordelijkheid
om de MN te beoordelen.

8
9

Status

Verbandmiddelen

Stoppen met roken

hulpmiddelen

Afspraken Werkgroep
ALF

Afspraken Werkgroep
ALF

Afspraken Werkgroep
ALF

Onderdeel
schrapsessies

Werkgroep ZN gestart
Onderdeel
schrapsessies

Onderdeel
schrapsessies,
sector overstijgend.

Laatste update: 1 mei 2018

Toelichting status:
afgerond
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