
 

Aankondiging aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen juli 2020 – 

juni 2022 
 

Op grond van het Besluit zorgverzekering is CZ groep (CZ, Nationale Nederlanden en OHRA) 

bevoegd per werkzame stof één of meer producten aan te wijzen, op verstrekking of vergoeding 

waarvan de verzekerden met uitsluiting van andere geneesmiddelen aanspraak hebben. CZ groep is 

voornemens met ingang van 1 juli 2020 van deze bevoegdheid gebruik te maken met betrekking tot 

de in ‘Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen juli 2020 – juni 2022’ genoemde 

productcategorieën. 

 

Criteria bij aanwijzing 

Voor de criteria, de procedure en de aanwijsbare preferente geneesmiddelen, die bij deze aanwijzing 

van toepassing zijn, verwijzen wij u naar onze ‘Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen juli 

2020 – juni 2022’, te downloaden via www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgsoorten/farmacie/downloads.  

 

Periode aanwijzing 

De aanwijzing zal, per geneesmiddel aan te geven, in principe van kracht zijn per 1 juli 2020 tot en 

met uiterlijk 30 juni 2022. CZ groep hecht veel waarde aan een goede beschikbaarheid van preferent 

aangewezen geneesmiddelen. Om deze reden krijgen leveranciers de mogelijkheid om voor een 

variabele ingangsdatum te kiezen. Op basis van de beschikbaarheid van het geneesmiddel is er de 

mogelijkheid om een eerdere ingangsdatum te kiezen, waarbij de eerste mogelijkheid zal zijn vanaf 1 

februari 2020. Gedurende de genoemde periode zal CZ groep per productcategorie in beginsel geen 

kosten vergoeden voor andere producten dan de aangewezen geneesmiddelen. CZ groep maakt 

hierop een uitzondering wanneer behandeling met een aangewezen middel medisch onverantwoord 

is. Wij vragen van de registratiehouders van de aangewezen geneesmiddelen de bereidheid om 

gedurende de aanwijsperiode de vorm, kleur, blister en verpakking van de geneesmiddelen zoveel als 

mogelijk ongewijzigd te laten omwille van de duidelijkheid voor de gebruikers van de geneesmiddelen. 

 

MVO verklaring 

Onderdeel van deze aanwijsprocedure is dat CZ groep van de registratiehouders verwacht dat zij 

middels een schriftelijke verklaring een integere bedrijfsvoering garanderen. Om deel te nemen aan 

de aanwijsprocedure dient een registratiehouder de verklaring MVO in bijlage 1 van de 

‘Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen juli 2020 – juni 2022’ ondertekend bij een  

aanbieding aan te leveren. 

 

Procedure aanwijzing 

CZ groep wijst de geneesmiddelen die in bijlage 2 van de genoemde aanwijsprocedure zijn 

opgenomen op de volgende wijze als preferent aan.  

 

Op https://www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgaanbieders/farmacie/downloads is het Excel-bestand 

‘Invulbestand artikelpreferente geneesmiddelen 2020-2022_Beveiligd’ geplaatst. Dit bestand vindt u 

onder de kop Voorkeursbeleid. Dit bestand is beveiligd met een wachtwoord. Voor het wachtwoord 

vragen wij u contact op te nemen met preferentiebeleid@cz.nl.  

 

Als het bestand is geopend, vult u per product alle kolommen in.  

 

CZ groep accepteert een distributiemarge die afhankelijk is van het aantal stuks per verpakking. Wij 

gaan ervan uit dat de distributiemarge is opgenomen in de apotheekinkoopprijs (de AIP) zoals die in 

de G-standaard zichtbaar zal zijn. Deze informatie zal voor stakeholders, waaronder CZ groep, via de 

G-standaard inzichtelijk zijn.  

 

mailto:preferentiebeleid@cz.nl


 

CZ groep gaat er bij de aanbieding per afzonderlijke verpakkingseenheid vanuit dat er rekening is 

gehouden met de kosten die moeten worden gemaakt voor de Falsified Medicine Directive (FMD). CZ 

groep ziet deze kosten als een component van de kostenopbouw van de door de registratiehouder 

geleverde verpakking en zal derhalve geen aparte opslag voor FMD accepteren. 

 

Onder couvert aanwijzing 

Voor een beperkt aantal geneesmiddelen is de mogelijkheid opgenomen om een bod onder couvert te 

doen. Hiervoor kunt u het tweede tabblad van het invulbestand gebruiken. Wilt u voor deze 

geneesmiddelen liever een openbaar bod doen? U kunt dan hetzelfde tabblad gebruiken en hierbij de 

korting ten opzichte van de AIP en nettoprijs blanco laten. Een onder couvert bod gaat in principe 

alleen voor als dit een besparing van minstens twintig procent ten opzichte van de voordeligste 

openbare bieding oplevert.  

 

Sluitingsdatum aanwijzing 

Het ingevulde Excel-bestand ‘Invulbestand artikelpreferente geneesmiddelen 2020-2022_Beveiligd’ 

dient uiterlijk om 12.00 uur op maandag 6 januari 2020 (de sluitingsdatum) per e-mail ontvangen te 

zijn op preferentiebeleid@cz.nl.  

 

Voor de aanwijzing wordt per middel het door u aangeleverde vergeleken met dat van andere 

leveranciers, conform de aanwijscriteria uit de ‘Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen 

juli 2020 – december 2022’. Alleen vóór de sluitingstermijn ingevulde en door CZ groep ontvangen 

bestanden, worden door CZ groep overwogen bij de aanwijzing van geneesmiddelen. 

 

Bekendmaking aanwijzing 

De definitieve aanwijzing wordt 20 januari 2020 bekend gemaakt op de wijze zoals beschreven in de 

‘Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen juli 2020 – juni 2022’. De bekendmaking op de 

website vindt daarna zo snel mogelijk plaats.  

 

Afwijkende afspraken 

CZ, Nationale Nederlanden en OHRA vertegenwoordigen ruim 3,4 miljoen verzekerden. Het 

individuele preferentiebeleid 2020-2021-2022 heeft betrekking op minimaal 60% van deze markt. CZ 

groep kan, conform artikel 5.2 van de ‘Aanwijsprocedure artikelpreferente geneesmiddelen juli 2020 – 

juni 2022’, een beperking van de aanspraak van de verzekerde op verstrekking of vergoeding van 

artikelpreferente geneesmiddelen buiten toepassing laten bij apotheekhoudenden met wie zij een 

daartoe strekkende overeenkomst heeft gesloten.  

 

 

 

 

 

 


