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Per 1 juli 2018 is een aanvulling met wijziging op het inkoopbeleid van toepassing. Het eerste gedeelte betreft een
wijziging met aanvulling voor de kleine apotheken.

De tekst in het huidige inkoopbeleid Farmaceutische Zorg 2019 is als volgt:

FTE personeel (gediplomeerd apothekersassistent(e) en overig personeel (met uitzondering van bezorgpersoneel)
en/of minder dan 70.000 receptregels in totaal per jaar terhandstellen, gemeten als (vervolgregels(1)
weekdoseerregels (4 en 49) en eerste uitgifteregels (7 en 97) ontvangen niet langer een overeenkomst. Menzis kiest
ervoor om distributie via schaalvergroting goedkoper te maken. De apotheker krijgt deze vraag voorgelegd en
Menzis controleert op basis van de jaarrekening van de apotheek en de AIS gegevens van de apotheek.

*Uitsluiting van contractering n.a.v. naleving preferentiebeleid en/of apotheekgrootte geschiedt alleen indien binnen
4,5 km over de openbare weg een andere apotheek gevestigd is. In andere gevallen vindt contractering plaats op
basis van een Menzis standaard basiscontract, mits voldaan aan de overige gestelde eisen in bijlage 1 en 2.

Op basis van diverse vragen geven we u een verduidelijk en aanvulling hierbij:

1) Het jaar van vaststelling van het personeelsaantal en het aantal receptregels betreft het jaar 2017.

2) Vrijgesteld van deze regeling zijn naast apotheekhoudend huisartsen de volgende apotheken:
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•

Poliklinisch apotheken, vanwege het feit dat ze naast extramuraal vergoede geneesmiddelen ook zorgdragen

voor de levering van add on geneesmiddelen vanuit het ziekenhuisbudget verstrekt. Menzis acht het kwalitatief
gezien noodzakelijk dat deze geneesmiddelen door ter zake deskundigen worden verstrekt.
•

Een apotheek in een Gezondheidscentrum

Een apotheek, die niet voldoet aan bovenstaand aangepast criterium, maar gevestigd is in een
Gezondheidscentrum, waarin drie of meer huisartsen zelfstandig gevestigd zijn, kan vanwege de situatie dat onze
verzekerden op een plek al hun zorg kunnen ontvangen, een overeenkomst krijgen aangeboden.

3) Op basis van cijfers en verstrekte informatie heeft Menzis besloten de ondergrens te verlagen naar 65.000
receptregels in 2017.

4) Ten aanzien van de situatie als meerdere apotheken binnen een gebied niet voldoen aan gestelde regels:
Ten aanzien van de situatie dat er in een gebied binnen 4,5 kilometer over de openbare weg meerdere apotheken
aanwezig zijn, maar geen apotheek met meer dan 65.000 receptiegels en/of minder dan 3 fte personeel naast de
gevestigd apotheker en de bezorgers, geldt dat in dat geval de apotheek of apotheken, die aan de Menzis
plusvoorwaarden voor het contract voldoen gecontracteerd worden.

Aanvulling ten aanzien van tijdigheid contracteren 2019 e.v.:
Let op:
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Indien Menzis op 1 januari 2019 voldoende farmaceutische zorg voor het jaar 2019 heeft gecontracteerd, zal Menzis
geen nieuwe overeenkomsten meer aanbieden. Menzis behoudt zich het recht voor om na 1 januari 2019 alsnog
overeenkomsten te sluiten, indien dit noodzakelijk is voor de zorgplicht aan verzekerden.
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