
 

 

 

 

De prestatie Doelmatig Voorschrijven 2018  

 

Zilveren Kruis voert Doelmatig Voorschrijven 2018 uit volgens een nieuwe methodiek 

De afgelopen jaren is een landelijke werkgroep op zoek gegaan naar een methode die leidt tot minder 

vragen en meer inzicht in de behaalde resultaten. In de nieuwe methode hanteren we één indicator 

waarbij wordt gemeten hoe vaak de huisarts bij nieuwe patiënten een geneesmiddel voorschrijft uit het 

door de huisarts gehanteerde formularium. Op dit moment is de  werkgroep bezig met het 

doorontwikkelen van de indicator. We hopen daar in de loop van het jaar meer over te kunnen melden. 

 

De nieuwe manier van meten zorgt voor een nieuwe beoordeling 

Per formularia worden afkapwaardes bepaald. Voor Healthbase Medicom en het NHG formularium 

hebben wij voldoende gegevens van het Nivel binnen om groepen te maken. De scores van deze twee 

formularia ’s zijn als volgt:  

 

  NHG Healthbase 

A  € 3,- 91 – 100% 96 – 100% 

B € 2,- 86 - 90% 94 – 95% 

C € 1,- 81 - 85% 91 – 93% 

D € 0,- 0 – 80% 0 – 90% 

 

Aan de uitkomst valt op dat de spreiding gering is (kleine standaarddeviatie) en de gemiddelde score hoog 

ligt. Bij het maken van de indeling hebben we 2 uitgangspunten gehanteerd: het aantal huisartsen per 

categorie A t/m D is te vergelijken met vorig jaar en we blijven ondanks de geringe spreiding recht doen 

aan onderlinge verschillen. Dit bij elkaar heeft bovenstaande groepsindeling opgeleverd. 

 

Voor het merendeel van de huisartsen hebben we de scores voor 2018 binnengekregen 

Het aanleveren van de gegevens vanuit de verschillende HIS systemen neemt veel tijd in beslag. In de 

maand mei versturen we een brief aan de huisartsen voor wie de scores bekend zijn. In deze brief 

vermelden we uw score, de afkapwaarden en uw tarief. Wij ontvangen vanuit het Nivel geregeld een 

update met scores van huisartsen die zij binnen hebben gekregen. Het inregelen van uw tarief duurt dan 

ongeveer een maand voordat u uw brief met beoordeling ontvangt.  

 

Heeft u in uw HIS aangegeven dat uw score naar het Nivel verstuurd mag worden? 

Het verschilt per HIS in hoeverre de huisarts zelf een handeling moet doen om aan te leveren over 2018. 

De HIS-leverancier faciliteert de aanlevering van gegevens, wel is het belangrijk dat u in uw HIS aangeeft 

dat u gebruik willen maken van de beloning voor formulariumgericht voorschrijven en dat u toestemt in 

het delen van gegevens voor dit doel.  

 

Heeft u nog vragen? 

Voor vragen over de gegevensverzending kunt u contact opnemen met uw HIS leverancier. Voor 

inhoudelijke vragen over de meting kunt u de veelgestelde vragen op de website van de LHV bekijken of 

contact opnemen met het Nivel (zorgregistraties@nivel.nl of 030-2729814).  

 

https://www.lhv.nl/uw-beroep/medicatieveiligheid/formulariumgericht-voorschrijven
mailto:zorgregistraties@nivel.nl

