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Nieuwe declaratiestandaard

Weinig hinder verwacht voor apotheken

De implementatie van de nieuwe declaratiestandaard farmacie 
in het apotheekinformatiesysteem (ais) per 1 juli vindt vooral op 
de achtergrond plaats. De verwachting is dat apotheken van dit 
proces, waarbij alle ais-leveranciers zijn betrokken, weinig hinder 
zullen ondervinden.

De wijziging houdt in dat standaard ei-ap304/305 versie 8 
de oude standaard ei-ap versie 7.2 vervangt.
Het landelijk informatiecentrum van zorgverzekeraars, Vek-
tis, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van standaar-
den voor elektronische communicatie. Met de door Vektis 
gemaakte declaratiestandaarden kunnen softwareontwikke-
laars en zorgverzekeraars hun systemen zo inrichten dat de 
declaratiebestanden voldoen aan de afspraken. Bij de ont-
wikkeling van de nieuwe standaard farmacie waren naast 
zorgverzekeraars en knmp, alle ais-leveranciers – aska, 
Ncontrol en Clearing House Apotheken (cha) – betrokken.

ais-leveranciers verzorgen de implementatie van de nieuwe 
software in alle apotheeksystemen. De verwachting is dat 
gebruikers hier weinig van merken. De ais-leveranciers in-
formeren de apotheken over alle veranderingen die voor de 
implementatie van belang zijn.
Met de nieuwe declaratiestandaard verandert de manier 
waarop elektronische declaraties zijn opgemaakt. Tot nu 
voerden zorgverzekeraars controles zelfstandig uit. Na  
implementatie van de nieuwe standaard vindt de techni-
sche controle van het declaratiebestand centraal bij Vecozo  
plaats.  

De belangrijkste wijzigingen in de declaratiestandaard op een rij

• Er komen aparte declaratieregels voor kosten van geneesmiddelen en voor de terhandstelling.
Beide kostenposten stonden in één declaratieregel, dat worden er twee. Het systeem voegt aan beide prestaties een 
koppelnummer toe. Zo is duidelijk welk geneesmiddel bij welke terhandstellingsprestatie hoort. Het nummer wordt ook 
gebruikt om eventueel andere prestaties, zoals het begeleidingsgesprek nieuwe geneesmiddel, te koppelen aan de bij-
behorende geneesmiddelverstrekking.
• Alle declaratieregels van apotheken mogen in de nieuwe declaratiestandaard in één bestand worden ingediend. Dat 
scheelt facturen.
Hulpmiddelen en farmaceutische prestaties hoeven niet meer als aparte declaraties te worden ingediend.
• De declaratie van dagtarieven voor hulpmiddelen verloopt via een gemeenschappelijke codelijst.
Tot dusver zijn voor declaratie van dagtarieven bilateraal afgesproken codes gebruikt. De nieuwe standaard introduceert 
een centrale codelijst waarin dezelfde codes voor meerdere zorgverzekeraars gelden.
• De declaratiestandaard ondersteunt informatieregels.
Dit zijn regels die zorgverzekeraars informatie geven over verstrekte genees- of hulpmiddelen die niet worden gedecla-
reerd omdat ze bijvoorbeeld onder de dagtarieven vallen.
• Bij vastleggen van gegevens van voorschrijvende specialisten moet naast de agb-code van de specialist ook de 
agb-code worden vastgelegd van de instelling waar de specialist op dat moment werkzaam is.
De ais-leveranciers hebben toegezegd dit vanuit ais’en te ondersteunen. De knmp geeft op korte termijn informatie over 
wat verandert bij het vastleggen van voorschrijvers.
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