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NOTA VAN INLICHTINGEN d.d. 16 mei 2022 

 

In deze Nota van Inlichtingen treft u een overzicht aan van binnen de in het inkoopdocument ‘Inkoopprocedure 2023 – 

2024 Stoppen met roken medicatie’ genoemde termijn, aan Zilveren Kruis gestelde vragen met betrekking tot de 

betreffende inkoopprocedure die door Zilveren Kruis wordt gevoerd. 

 

Deze Nota van Inlichtingen maakt integraal onderdeel uit van bovenvermeld(e) inkoopdocument en inkoopprocedure. Wij 

verzoeken u daarom alle informatie zorgvuldig tot u te nemen. 

 

Zilveren Kruis wijst u erop dat u er zelf volledig verantwoordelijk voor bent dat uw inschrijving en de daarvoor benodigde 

formulieren uiterlijk op de sluitingsdatum op het aangegeven mailadres zijn ontvangen. 

 

     VRAGEN: 

 

1. Wat is het proces van voorschrijven, machtiging, controleren recept tot en met het afleveren met betrekking 

tot de nicotine vervangende middelen? 

 

 Wanneer een huisarts in het kader van gedragsmatige ondersteuning bij stoppen met roken de betreffende medicatie 

voorschrijft, dan is een recept met de vermelding ‘SMR’ voldoende.  

Wanneer een specifieke Stoppen-met-roken aanbieder, die met Zilveren Kruis de overeenkomst Stoppen met Roken 

voor gedragsmatige ondersteuning heeft afgesloten, beoordeelt dat de inzet van stoppen met roken medicatie 

noodzakelijk is, dan maakt hij gebruik van het Landelijk uniform aanvraagformulier Stoppen met roken zoals dat op de 

website van Zorgverzekeraars Nederland te vinden is.  Voor zover het om UR geneesmiddelen gaat, dient het 

betreffende gedeelte van het formulier door een arts, specialist of verpleegkundig specialist te worden ondertekend. 

 

Er is geen sprake van een machtigingsprocedure. De apotheker verricht medicatiebewaking ten aanzien van de 

stoppen met roken medicatie zoals dat een goed apotheker betaamt en zorgt er voor dat de medicatie met de nodige 

voorlichting, conform de in het inkoopdocument genoemde termijn, bij onze verzekerde wordt afgeleverd.   

 

2. Staat Zilveren Kruis open voor een samenwerking voor een coachingstraject (begeleiding van) Stoppen met 

roken met de inschrijvende partij? Zo ja, welke samenwerking is mogelijk? 

 

Nee, via deze inkoopprocedure wordt uitsluitend de Stoppen met roken medicatie ingekocht. De gedragsmatige 

ondersteuning bij Stoppen met roken wordt separaat ingekocht. Zie hiervoor de volgende link: 

zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/zorgsoort/stoppen-met-roken 

 

3. Welke tarieven kunnen wij rekenen voor de terhandstelling van de volgende producten: 

a. N07BA03 (Varenicline = Champix)  

➔ standaardterhandstelling: ja/nee/anders namelijk: … 

➔ begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel: ja/nee/anders namelijk: …  

➔ vergoeding bezorgkosten: ja, namelijk: … /nee  

 

b. N06AX12 (Bupropion = Zyban) 

➔ standaardterhandstelling: ja/nee/anders namelijk: … 

➔ begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel gezien de complexiteit van 

het middel en de mogelijke bijwerkingen: ja/nee/anders namelijk: … 

➔ vergoeding bezorgkosten: ja, namelijk: … /nee 

 

De prestatie ‘Terhandstelling van een geneesmiddel’ kan in rekening worden gebracht tegen het tarief dat daarvoor in 

de overeenkomst voor farmaceutische zorg is opgenomen. 

Bij de eerste uitgifte van een middel voert de zorgaanbieder met de verzekerde een begeleidingsgesprek ‘nieuw 

geneesmiddel’, maar berekent daarvoor geen kosten aan Zilveren Kruis of aan onze verzekerde. De kosten van de 

https://znformulieren.nl/formulieren?folderid=338591750&title=Stoppen%2bmet%2broken
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/zorgsoort/stoppen-met-roken
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terhandstelling kunnen uiteraard wel in rekening gebracht worden. Bij de eerste uitgifte van een middel declareert de 

zorgaanbieder dus niet de prestatie ‘Terhandstelling van een nieuw geneesmiddel met begeleidingsgesprek’, maar de 

prestatie ‘Terhandstelling van een geneesmiddel’. De eerste terhandstelling wordt m.a.w. als een vervolg 

terhandstelling gedeclareerd.  

Stoppen met Roken medicatie dient onder alle omstandigheden zonder extra kosten voor Zilveren Kruis of voor haar 

verzekerden te worden bezorgd.  

 

Welke tarieven kunnen wij rekenen ten aanzien van de volgende middelen: 

 

c. N07BA01 (Nicotine Vervangende Middelen) 

➔ buiten WMG opslag: ja, ongeveer 10 %/ja, anders namelijk … %/nee 

➔ vergoeding bezorgkosten: ja, namelijk: … /nee  

 

Er kan voor de nicotine vervangende middelen een buiten WMG opslag van 10% in rekening worden gebracht. Stoppen 

met Roken medicatie dient onder alle omstandigheden zonder extra kosten voor Zilveren Kruis of voor haar 

verzekerden te worden bezorgd.  

 

4. Voor het middel N07BA03 betreft dit het UR-geneesmiddel Champix dat sinds juni 2021 niet leverbaar is en 

dus ook niet ingekocht kan worden. Dit betekent dat er geen actuele prijsafspraken gemaakt kunnen worden 

terwijl we voor 1 juni 2022 kortingsafspraken moeten aanbieden voor 2023 en 2024. Vindt Zilveren Kruis dit 

een realistisch beleid?  

 

Ja, er dient bij inschrijving een korting gegeven te worden op de Apotheekinkoopprijs (AIP). Bij een eventuele 

toekomstige verandering van de AIP zal het aangeboden kortingspercentage op de nieuwe AIP van toepassing zijn.  

 

5. Vervolg op vraag 4. Wat betekent een in juni 2022 aangeboden korting als blijkt dat bij opnieuw beschikbaar 

komen van dit middel (het UR-geneesmiddel Champix) de prijsafspraken eenzijdig worden herzien door 

veranderende marktomstandigheden?  

 

Het aangeboden kortingspercentage zal in dat geval van toepassing zijn en blijven op de dan geldende AIP. 

 

6. Welk middel moet worden afgeleverd wanneer er meerdere leveranciers zijn? 

 

Op dit moment zijn de merkmiddelen Champix en Zyban de enige middelen geregistreerd voor stoppen met roken in 

Nederland die respectievelijk de werkzame stoffen varenicline en bupropion bevatten. Mochten er in de toekomst door 

andere leveranciers gelijkwaardige generieke middelen op de Nederlandse markt worden gebracht geregistreerd voor 

stoppen met roken met de betreffende werkzame stoffen, dan verwachten we dat het voor Zilveren Kruis economisch 

meest voordelige middel aan de verzekerde wordt afgeleverd. Het geboden kortingspercentage is van toepassing op 

de betreffende AIP. Daar waar Zilveren Kruis merknamen noemt in de inkoopprocedure bedoelt zij tevens 

(toekomstige) gelijkwaardige generieke geneesmiddelen geregistreerd voor stoppen met roken in Nederland en 

verwacht zij dat steeds het economisch meest voordelige middel wordt geleverd.   

 

7. a. Hoe gaat Zilveren Kruis om met niet leverbaarheid van Zyban en de inzet van andere UR- geneesmiddelen 

met dezelfde samenstelling (werkzame stof en sterkte)?  

 

Zilveren Kruis gaat er vanuit dat bupropion wordt verstrekt als handelspreparaat dat is geregistreerd voor stoppen met 

roken in Nederland. Wanneer een dergelijk preparaat in Nederland niet beschikbaar blijkt, dan maakt de apotheker een 

professionele afweging (met inachtneming van wet- en regelgeving) welk alternatief product daarvoor in de plaats kan 

komen. Wanneer de keuze daarbij moet worden gemaakt tussen een gelijkwaardig handelspreparaat uit Nederland, 

maar met een andere geregistreerde indicatie en een gelijkwaardig handelspreparaat met dezelfde geregistreerde 

indicatie dat via import kan worden verkregen, dan laat de apotheker zich in de keuze leiden door het product dat 

economisch het meest voordelig is voor Zilveren Kruis.  
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b. Wat betekent dit voor het eigen risico van de patiënt? 

Alle stoppen met roken geneesmiddelen die door Zilveren Kruis worden vergoed op basis van artikel 2.5b Besluit 

zorgverzekering (Bzv) – en daar vallen ook de vervangende producten onder zoals bedoeld in het antwoord onder 7a 

– komen niet ten laste van het eigen risico van onze verzekerden, wanneer zij voor deze stoppen met roken middelen 

naar een door Zilveren Kruis voor stoppen met roken medicatie geselecteerde en gecontracteerde apotheek toe gaan.  

 

c. Deze situatie is actueel gezien de toename in recepten voor Zyban door het blijvend ontbreken van Champix. 

We kunnen Zyban vervangen door een ander middel met dezelfde sterkte en werkzame stof; echter is het dan 

van belang voor de verzekerde dat ook dit middel niet ten laste van het eigen risico komt. Dit geeft op dit 

moment veel discussie en onduidelijkheid. Hoe gaat Zilveren Kruis hier mee om?  

 

Zie het antwoord onder 7b. 

 


