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1 Inleiding
Voor u ligt de aanvulling op het eerder gepubliceerde inkoopbeleid Extramurale
Farmacie 2019. In het inkoopbeleid van 1 april jongstleden hebben wij aangegeven
dat Eno streeft naar het toepassen van een gewijzigde prijssystematiek, met
ingang van 1 januari 2019, die meer aansluit bij de landelijke marktconformiteit.
Eno heeft besloten om per 2019 over te gaan op een voorkeursbeleid. In dit
document beschrijven wij de contractprofielen en de bijbehorende set parameters.
Eno werkt voor de zorginkoop samen met de VRZ-zorgverzekeraar Zorg en
Zekerheid. Het zorginkoopbeleid farmacie VRZ Zorginkoop beslaat de geleverde
extramurale farmaceutische zorg door apotheekhoudenden aan de verzekerden
van Zorg en Zekerheid (excl. ONVZ) en Eno buiten de kernregio van Eno. Dit
inkoopbeleid kunt u teruglezen op www.vrzzorginkoop.nl.
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2 Eno Zorginkoop 2019
Meerjarenafspraken
Eno zal de farmaceutische zorg middels een meerjarenovereenkomst 2019-2020
contracteren. Hiermee wordt aan de zorgaanbieders ruimte gegeven om de
zorginhoudelijke taken door te ontwikkelen en te optimaliseren.
Contractprofielen

De farmaceutische zorg wordt ingekocht aan de hand van een tweetal
contractprofielen, namelijk basis en plus. Het contactprofiel basis bevat
kwalitatieve- en – doelmatigheidsparameters. In het contractprofiel plus wordt het
regionale project medicatieveiligheid Salland gecontracteerd.
Contractprofiel Basis

In het eerste contractjaar 2019 is het basistarief gebaseerd op de gestelde
minimale eisen. Op 1 september 2019 wordt het resultaat over de periode van de
start van de contractduur geanalyseerd. Het behaalde resultaat is van invloed op
het tarief voor 2020. Het contractprofiel basis is voor alle apotheekhoudenden
gelijk. De kwalitatieve parameters, zoals benoemd in onderstaand overzicht, zijn
gekoppeld aan het leveren van goede zorg aan onze verzekerden. Wij nemen de
stelling dat alle apotheken conform deze kwalitatieve parameters werken,
waardoor wij niet op voorhand bij de apotheek uitkomsten opvragen. Eno behoudt
zich het recht om gedurende de duur van de zorgovereenkomst steekproefsgewijs
uitkomsten op te vragen bij de apotheken.
Voor het eerste jaar van de meerjarenovereenkomst worden de
doelmatigheidsparameters substitutiegraad en meerwekelijkse terhandstelling
bepaald op basis van resultaten van het afgelopen jaar en op basis van een
gemiddeld gewogen resultaat per apotheek vastgezet. Het meetmoment hiervoor
is oktober 2018. De doelmatigheidsparameter met betrekking tot het leveren van
voorkeursproducten wordt voor het eerste jaar vastgezet op basis van een
algemeen gemiddelde. Na het eerste jaar worden de werkelijke resultaten
gemeten en zal daar een passende beloning voor gegeven worden.
Contractprofiel Plus

Voor de apotheken in het kernwerkgebied van Eno wordt het lopende zorgproject
Medicatieveiligheid Salland gecontinueerd. Voor een toelichting hierop wordt
verwezen naar het eerder gepubliceerde inkoopbeleid van 1 april jongstleden.
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Openbare apotheek, apotheekhoudende huisartsen en poliklinische
apotheken
Contractprofiel Basis
Kwaliteitsparameters






Apotheek dient in het bezit te zijn van een geldige HKZ certificering of
gelijkwaardig hieraan;
Apotheek dient actief te participeren in een gestructureerd ketenoverleg
met voorschrijvers, zoals het FTO-verband;
Apotheek dient jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek zoals
bijvoorbeeld PREM CQ Index Farmacie uit te voeren;
Apotheek dient de vigerende set Landelijke Medische Farmaceutische
beslisregels (MFB’s) uit te voeren;
Apotheek dient mee te doen aan de jaarlijkse uitvraag van de
kwaliteitsindicatoren farmacie via Stichting Kwaliteitsindicatoren
Farmacie (SKIF).

Doelmatigheidsparameters
 Algemene substitutiegraad: generieke substitutie;
Definitie substitutiegraad: geneesmiddelen (DDD’s) met inkoopkanaal 2
delen op het totale aantal geneesmiddelen (DDD’s) vallend in
inkoopkanaal 1,2,3 en 6;
 Minimaal 40% meerwekelijkse terhandstelling ten opzichte van de totale
weekterhandstelling;
 Uitlevering aandeel voorkeursproducten (conform lijst
voorkeursproducten in polisvoorwaarden van verzekerden).
Contractprofiel Plus
Zorginhoudelijk regionaal
 Medicatieveiligheid Salland
Apotheken worden uitgenodigd om aanvullende zorgprojecten in te dienen.

3 Procedure en planning zorginkoop
De aanvulling op het eerder gepubliceerde beleid leidt tot aanpassing van de
procedure en planning van de Zorginkoop farmaceutische zorg.
Fase inkoopbeleid
Publicatie aanvullend inkoopbeleid
Mondelinge
toelichting
op
het
gewijzigde beleid op apotheekniveau
Aanbieding overeenkomst 2018

Datum
3 juli 2018
juli - augustus
30 september 2018
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Consultatiemogelijkheid CVO
oktober 2018
Uiterlijk
ontvangst
getekende 1 november 2018
overeenkomst van zorgaanbieders
Publicatie gecontracteerd aanbod op de 12 november 2018
diverse labelwebsites

Disclaimer
Dit zorginkoopbeleid is opgesteld met inachtneming van de thans bekende wettelijke, beleids- en financiële
kaders. Eno Zorgverzekeraar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het zorginkoopbeleid alsmede de
bijbehorende zorginkoopprocedure op enig moment aan te passen wegens gewijzigde of nog te wijzigen weten regelgeving (beleidswijzigingen daarbij inbegrepen) alsook gewijzigde of nog te wijzigen financiële kaders.
Zij behouden zich eveneens het recht voor om het zorginkoopbeleid verder aan te vullen en/of te
verduidelijken.
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