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Inkoopbeleid 2021 - Farmacie

Aanvulling zorginkoopbeleid 2021
Farmacie a.s.r
Op 1 april publiceerden wij ons inkoopbeleid Farmacie voor 2021.
Hierin gaven we aan dat we onderzoek doen naar een nieuw prijsbeleid
op geneesmiddelen per 2021.

Planning en procedure
Omdat (een deel van) ons inkoopbeleid wijzigt, hebben we de planning aan
gepast om zorgaanbieders de kans te geven op het beleid te reageren en het
gesprek aan te gaan over de overeenkomst. We verplaatsen ook de deadline
voor het aanmelden van nieuwe aanbieders met 1 maand van 1 augustus
2020 naar 1 september 2020.
Wat

Om te voorkomen dat het farmaceutische zorgveld complexer wordt, is het
uitgangspunt geweest om een prijsbeleid te voeren dat aansluit bij de
vormen die op dit moment al bestaan. In gesprekken met apothekers hebben
wij de afgelopen periode feedback gevraagd op de verschillende soorten
prijsbeleid. Deze input hebben we meegenomen in onze uiteindelijke keuze.
Ons onderzoek heeft ertoe geleid dat a.s.r. ervoor kiest om vanaf 1 januari
2021 een voorkeursbeleid te voeren. Hierop worden de polisvoorwaarden
aangepast. Voor de uitvoering van dit beleid sluiten wij aan bij zorgverzekeraar
VGZ die ruime ervaring heeft met het voeren van een voorkeursbeleid. Het
assortiment voorkeursgeneesmiddelen dat zij hanteren gaan wij ook voeren,
waarmee we voorkomen dat de complexiteit voor de uitvoering door het
zorgveld wordt vergroot.
Contracten
In de gesprekken met de zorgaanbieders bespreken wij hoe we ons voor
keursbeleid kunnen verankeren in de overeenkomsten en welke doelmatig
heidscriteria daarbij van toepassing zijn. Wij hanteren preferentiegraad,
substitutiegraad en de verhouding (meer)wekelijkse uitgiften als criteria. De
substitutiegraad en de verhouding (meer)wekelijkse uitgiften waren ook de
afgelopen jaren al onderdeel van onze overeenkomsten. Daarmee willen we
zorgen voor continuïteit in onze afspraken met zorgaanbieders.
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Wanneer (2020)

Publicatie aanvulling inkoopbeleid
Farmacie

a.s.r. Ziektekosten

12 juni

Toelichting aanvulling inkoopbeleid
bij zorgaanbieders

a.s.r. Ziektekosten

Juni - augustus

Zorgaanbieder

Vóór 1 september

a.s.r. Ziektekosten en
zorgaanbieders

September-november

Zorgaanbieder

Vóór 1 november

a.s.r. Ziektekosten

12 november

Aanmelden nieuwe aanbieders
Inkoopgesprekken en versturen
contracten
Tekenen contracten
Publicatie gecontracteerde zorg op
websites

Contactgegevens
Bij vragen en/of opmerkingen zijn wij te bereiken op onderstaande
contactgegevens.
Vragen over

Wie

Contactgegevens

Proces overeenkomsten

Afdeling Inkoopondersteuning

030 - 257 25 00
zorg.overeenkomsten@asr.nl

Inhoud overeenkomsten
en beleid

Afdeling zorginkoop

apotheken@asr.nl

Declaraties

Afdeling declaraties

033 - 464 21 86
zorg.claimcontrol@asr.nl

www.ditzo.nl

www.amersfoortse.nl

a.s.r.

www.asr.nl

43364_0620

Archimedeslaan 10
3584 BA Utrecht

