De prestatie Formulariumgericht voorschrijven (FGV) 2020
(publicatiedatum: 11 mei 2021)
U wordt vergeleken met huisartsen die hetzelfde formularium gebruiken
Binnen een formularium wordt er gekeken naar het voorschrijfgedrag van de deelnemende huisartsen.
Het Nivel levert de meetresultaten aan bij Zilveren Kruis. Wij berekenen uw gemiddelde en daaruit volgt
uw score die we met u delen. Huisartsen worden altijd met elkaar vergeleken en om die reden bepalen we
de grenswaarden pas nadat de meetresultaten zijn aangeleverd.
In 2020 wordt voor het eerst de combinatietoets gebruikt
Hierdoor is het mogelijk om naast FGV1 (indicator eerste voorschriften) ook te toetsen op een combinatie
van een regionaal formularium met het NHG-formularium (of Health Base). De noemer blijft gelijk: het
totaal aantal eerste voorschriften aangemaakt binnen de huisartsenpraktijk. Als uitgangspunt voor deze
toetsing wordt het regionale formularium genomen en deze wordt aangevuld vanuit het NHG-formularium
voor de indicaties die niet zijn opgenomen in het regionaal formularium.
Per formularium zijn de grenswaarden bepaald voor 2020
De volgende formularia zijn meegenomen bij de meting: NHG, Healthbase Medicom, SOFA, SOFA/NHG en
Medicamus/NHG. De laatste 2 kolommen zijn combinatietoetsen. De scores en grenswaarden van de
formularia zijn als volgt:
NHG

Healthbase

SOFA

SOFA/NHG

Medicamus/NHG

A

€ 2,

90 – 100%

97 – 100%

84– 100%

93 – 100%

90 – 100%

B

€ 1,50

80 – 89%

94 – 96%

78 – 83%

86 – 92%

80 – 89%

C

€ 1,-

70 – 79%

91 – 93%

72 – 77%

79 – 85%

70 – 79%

D

€ 0,50

0 – 69%

0 – 90%

0 – 71%

0 – 78%

0 – 69%

Huisartsen scoren hoog en de spreiding is dan ook gering
Met de gehanteerde grenswaarden is de gemiddelde beloning per verzekerde per formularium ongeveer
gelijk en vallen de meeste huisartsen in de hoogste categorieën. Daarnaast doen we recht aan de geringe
spreiding door de stappen tussen de tariefscores te verkleinen (van 0,00 – 1,00 – 2,00 – 3,00 euro naar
0,50 – 1,00 – 1,50 – 2, 00 euro). Met de verlaagde tarieven beweegt Zilveren Kruis meer naar het
gemiddelde in de markt.
Heeft u nog vragen?
Voor vragen over de gegevensverzending kunt u contact opnemen met uw HIS leverancier.
Voor vragen over uw score kunt u contact opnemen met onze afdeling Zorginkoop:
zorginkoop.huisartsen@zilverenkruis.nl.
Voor inhoudelijke vragen over de meting kunt u contact opnemen met het Nivel:
formularium@nivel.nl.
Voor algemene vragen kunt u op de website van de LHV kijken: veelgestelde vragen.

