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De opmaak van elektronische declaraties ver-
andert per 1 juli met de implementatie van 
de nieuwe declaratiestandaard. Aparte decla-
raties voor hulpmiddelen en farmaceutische 
zorgprestaties zijn niet meer nodig. Het 
proces zelf verandert niet wezenlijk. Maar 
apothekers moeten bij recepten van medisch 
specialisten twee agb-codes vastleggen: de 
code van de specialist en die van de instelling 
waar de specialist werkt.
Als een bestand technisch niet in orde is, kan 
het hele bestand worden afgekeurd. Om dat 
te voorkomen, hebben softwareleveranciers 
extra controles ingevoerd. Het is daarom 
belangrijk dat apothekers waarschuwings-
signalen niet negeren. 

Testen
Om de implementatie goed te laten verlopen, 
voeren ais-leveranciers ‘ketentesten’ uit: 
technische simulaties van declaratieverkeer. 
Die laten zien of de data-inhoud van een be-
richt juist is en of ‘de keten’ technisch goed is 
uitgerust. Noodzakelijke aanpassingen wor-
den in juli nog doorgevoerd. 
“Declareren is straks niet anders dan nu”, 
stelt Clearing House Apothekers (cha). 
“Maar de impact van de controle kan groter 
zijn. Als een maandbatch wordt afgekeurd, 
gaat dat om veel geld. Onze tip: declareer 
op tijd, liefst op de eerste van de maand.” 
ais-leveranciers informeren apothekers op 
tijd over voorbereidingen en gevolgen van 
wijzigingen in ais-systemen. 

(Restitutie)nota
Zorgverzekeraars wilden per 1 juli ook de 
(restitutie)nota herzien, en ook declaraties 
onder aanvullende verzekeringen doorvoeren. 

Softwarehuizen hebben samen met de knmp 
aangegeven dat eerst de specificaties van dit 
generieke format vastgesteld moeten zijn.  
En dat daarna de ontwikkeling en implemen-
tatie kunnen starten. Dat is niet gelukt voor 
1 juli. Betrokken partijen (knmp, aska, zn, 
PharmaPartners, cgm Nederland, Achmea, 
Menzis en vgz) stellen in overleg een nieuwe 
datum vast. De leveranciers kunnen nu een 
goede inschatting maken van de benodig-
de ontwikkeltijd en dit bespreken met hun 
klanten. In overleg wordt per leverancier een 
ingangsdatum afgesproken. Voor ondersteu-
ning van aanvullende verzekeringen wordt 
nog een datum afgesproken.
Zorgverzekeraars hebben apotheken verzocht 
om vanaf 1 juli 2015 wel een aantal aanvul-
lende gegevens op de nota’s op te nemen. 
Zo willen ze dat het middel en de terhand-
stelling als aparte regels op de nota worden 
vermeld en dat het prestatiekoppelnummer 
wordt opgenomen zodat duidelijk is welk 
geneesmiddel bij welke terhandstelling hoort. 
PharmaPartners laat weten geen wijzigingen 
per 1 juli in te voeren, maar te gaan voor de 
definitieve oplossing. Dit is akkoord bevon-
den door de zorgverzekeraars. cgm Neder-
land bericht haar klanten over aanpassingen 
die nodig zijn in de lay-out voor nota’s.  

Meer over agb-codes en nummers 

van de helpdesks zijn te lezen op knmp.nl. 

Declaratiewijzigingen op koers

Nieuwe declaratiestandaard heeft geringe veranderingen tot gevolg 

De geplande veranderingen in het declaratieverkeer per 1 juli liggen 
op koers. Dat blijkt uit recent overleg en een rondgang langs betrokken 
instanties. Wat merkt de apotheker hiervan? 
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