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Artikel 5. Honorering generieke WMG-geneesmiddelen
In 2020 en 2021 geldt zoals in voorgaande jaren het LPG beleid voor geneesmiddelen met
inkoopkanaal 2 en 4. Spécialité kan onder voorwaarde van medische noodzaak worden afgeleverd,
direct bij ONVZ worden gedeclareerd en wordt vergoed onder de condities genoemd in deel III van
de zorgovereenkomst, artikel 4.1.
Artikel 6 - Honorering overige WMG-geneesmiddelen
ONVZ constateert dat er geneesmiddelen zijn waarvoor er geen generieke varianten worden
geïntroduceerd, maar wel varianten worden geïntroduceerd die vallen onder inkoopkanaal 1. Artikel
6.3 gaat over de vergoeding voor geneesmiddelen in door ONVZ aangewezen (samengevoegde)
PRK clusters waarin énkel spécialité geneesmiddelen voorkomen en geen generieke variant binnen
het PRK cluster beschikbaar is. Het betreft dus een LPG regeling voor een beperkt aantal spécialité
clusters. De vergoedingscondities zijn genoemd in deel III van de zorgovereenkomst, artikel 4.2.
Ook hier geldt de uitzondering voor medische noodzaak. In dat geval moet de medische noodzaak
bij ONVZ gemeld worden. Omdat het verwerken van deze meldingen momenteel nog niet mogelijk
is, zal ONVZ in de komende periode geen superclusters van spécialité geneesmiddelen
samenstellen. Wanneer deze mogelijkheid bestaat, passen wij de lijst van samengevoegde clusters
aan op de website en wordt daarbij ook aangegeven hoe een melding gedaan kan worden.

Toelichting op deel III van de Zorgovereenkomst
farmaceutische zorg

Artikel 4 - Honorering overige WMG-geneesmiddelen
Artikel 4.2 heeft betrekking op vergoeding van geneesmiddelen zoals genoemd in artikel 6.3 uit
deel II van de zorgovereenkomst. Zie ook de toelichting hierboven. Het betreft de vergoeding voor
geneesmiddelen in door ONVZ aangewezen (samengevoegde) PRK clusters waarin énkel spécialité
geneesmiddelen voorkomen en geen generieke variant binnen het PRK cluster beschikbaar is. Het
betreft dus een LPG regeling voor een beperkt aantal spécialité clusters.
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N.B. Voor vragen over de inkoop en contractadministratie kunt u gedurende het jaar contact
opnemen met ons inkoopsupportteam door een e-mail te sturen aan:
inkoopsupport@vrzzorginkoop.nl of door telefonisch contact op te nemen via: 030 – 68 69 177.
De zorgaanbieders die zich hebben aangesloten bij een keten, zorgmakelaar of soortgelijke
organisatie verzoeken wij om de communicatie zo veel mogelijk via de betreffende contactpersoon
te laten verlopen.

Disclaimer
Dit zorginkoopbeleid is opgesteld met inachtneming van de thans bekende wettelijke, beleids- en financiële
kaders. ONVZ behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het zorginkoopbeleid alsmede de bijbehorende
zorginkoopprocedure op enig moment aan te passen wegens gewijzigde of nog te wijzigen wet- en regelgeving
(beleidswijzigingen daarbij inbegrepen) alsook gewijzigde of nog te wijzigen financiële kaders. Zij behoudt zich
eveneens het recht voor om het zorginkoopbeleid verder aan te vullen en/of te verduidelijken.
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