Prestatie Formulariumgericht voorschrijven 2020
Korte
Samen met huisartsen wil CZ doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen bevorderen.
omschrijving
Formulariumgericht voorschrijven helpt huisartsen onder andere bij het maken van een
keuze voor doelmatige farmacotherapie volgens de geldende standaarden. Binnen deze
prestatie wordt beoordeeld in welke mate formulariumgericht is voorgeschreven. Gemeten
op basis van gegevens uit het HIS.
Voorwaarden
• De meetperiode is 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.
• Het Nivel informeert de zorgverzekeraars over de praktijkvariatie in de scores die
gevonden is in het meetjaar. Op basis van deze praktijkvariatie bepaalt CZ de
afkapwaarden.
• Het betaalmoment is het 2e kwartaal 2021.
Indicator
HIS – landelijke indicator:
aantal eerste voorschriften met werkzame stof uit het formularium1
________________________________________
totaal aantal eerste voorschriften2
Of combinatietoets (indien u ook een regionaal formularium gebruikt):
(aantal eerste voorschriften met werkzame stof uit regionaal formularium1, indicatie 1,
indicatie 2, indicatie 3, etc.) + (aantal eerste voorschriften met werkzame stof uit het NHG
formularium1, overige indicaties)
________________________________________
totaal aantal eerste voorschriften2
1. In het vaststellen van de prestatie wordt uit gegaan van de inhoud van het formularium aan het begin van het meetkwartaal, zoals op dat moment
beschikbaar bij Digitalis/Medicom/Chipsoft.
2. De gehanteerde definitie voor eerste voorschrift zal zijn: Dit betreft een voorschrift dat binnen de praktijk is aangemaakt, en waarvan de ATC- code
(volledige code) niet in de 12 maanden daarvoor is voorgeschreven bij de patiënt.

Drempelwaarden3

HIS – landelijke indicator:

Score
0

Formularium

1

NHG

< 0,856

≥ 0,856

Healthbase

< 0,949

≥ 0,949

PoZoB

< 0,856

≥ 0,856

Cohesie

< 0,229

≥ 0,229

Heuvelland

< 0,879

≥ 0,879

Medicamus

< 0,207

≥ 0,207

Mijnstreek

< 0,857

≥ 0,857

Nijmegen

< 0,739

≥ 0,739

Sofa

< 0,801

≥ 0,801

Combinatietoets4:

Score
0

Formularium

1

Cohesie / NHG

< 0,862

≥ 0,862

PoZoB / NHG
Heuvelland /
NHG
Medicamus /
NHG
Mijnstreek / NHG

< 0,905

≥ 0,905

< 0,917

≥ 0,917

< 0,899

≥ 0,899

< 0,897

≥ 0,897

Nijmegen / NHG

< 0,878

≥ 0,878

Sofa / NHG

< 0,895

≥ 0,895

3. De scores van alle praktijken zijn ingedeeld in kwartielen. De gehanteerde drempelwaarde correspondeert met de grenswaarde van het laagste
kwartiel.
4. Als een huisartsenpraktijk gebruikmaakt van een regionaal formularium, wordt de score op de combinatietoets als uitganspunt genomen. Als de score
van de combinatietoets op 0 uitkomt, wordt in tweede instantie gekeken naar de score op de landelijke indicator.

Honorering

Informatie

Score 0: € 0,00
Score 1: € 1,50
Eenmalig bedrag per ingeschreven verzekerde op het niveau van de huisartsenpraktijk.
In het boekje Formulariumgericht voorschrijven 2021-2022 staat een vraag en antwoord
paragraaf waarin aanvullende informatie terug te vinden is. Deze algemene informatie is op
alle contractjaren van toepassing.

