
De Ziekenfondsraad,
gelet op de artikelen 58 van de Zieken-
fondswet en 48, tweede lid van de Alge-
mene Wet Bijzondere Ziektekosten

heeft zijn vergadering van 17 december
1998 besloten:

Artikel I
Het Reglement van orde van de Zie-
kenfondsraad wordt als volgt gewijzigd:
1. Het achtste lid van artikel 29 vervalt.
2. In artikel 30, vijfde lid, vervalt de
vermelding van de centrale medisch-far-
maceutische commissie en wordt ’de
commissie vergoedingslimieten genees-
middelen’ vervangen door: de commis-
sie farmaceutische hulp.

Artikel II
Bijlage 1 bij het Reglement van orde
van de Ziekenfondsraad (Delegatiebe-
sluit) wordt als volgt gewijzigd:
1. In de tekst onder artikel 1 vervalt
onderdeel A1 en komt onderdeel T als
volgt te luiden:
T. De commissie farmaceutische hulp
Medisch-farmaceutische aangelegenhe-
den met betrekking tot het voorschrij-
ven van genees- en verbandmiddelen en
andere medisch-farmaceutische onder-
werpen welke van belang zijn voor de
in de Ziekenfondswet en de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten geregelde
verzekeringen;
Medisch -farmaceutische beoordeling
van geneesmiddelen, gebaseerd op
wetenschappelijk verantwoorde kennis
ten behoeve van een doelmatige uitvoe-
ring van de in de Ziekenfondswet en
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
geregelde verzekeringen en zorg;
Als commissie ex artikel 56 van de Zie-
kenfondswet adviseren van de Minister
van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport over het opnemen van genees-
middelen in bijlage 1, onderdeel A en B
van de Regeling farmaceutische hulp
1996, met uitzondering van de toepas-
sing van artikel 11j van het Verstrek-
kingenbesluit ziekenfondsverzekering.
2. In artikel 3 wordt ’de commissie ver-
goedingslimieten geneesmiddelen’ ver-
vangen door: de commissie farmaceuti-
sche hulp.

Artikel III
Bijlage 2 bij het Reglement van orde
van de Ziekenfondsraad (Inspraak-pro-
tocol) wordt als volgt gewijzigd:
1. In punt 4 wordt ’Centrale Medisch
Pharmaceutische Commissie’ vervangen
door: Commissie Farmaceutische Hulp.

Artikel IV
Bijlage 4 bij het Reglement van orde
van de Ziekenfondsraad vervalt.

Artikel V
Dit besluit treedt in werking met
ingang van 1 februari 1999.

De voorzitter van de Ziekenfondsraad,
L. de Graaf.
De algemeen secretaris van de Zieken-
fondsraad,
J.L.P.G. van Thiel.

Goedgekeurd door de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij
besluit van 20 januari 1999, onder
nummer Z/VU-9974.

Toelichting

Bij besluit van de Ziekenfondsraad van
19 december 1996 heeft de raad beslo-
ten tot een nieuwe commissiestructuur
die vanaf 1 januari 1997 is ingevoerd.
Bij die gelegenheid heeft de raad zich
reeds voorgenomen om de bestaande
twee commissies van de raad die beide
belast zijn met taken die liggen op het
terrein van de farmaceutische hulp, om
te vormen tot een nieuwe commissie.
Het betreft hier de centrale medisch-
pharmaceutische commissie (CMPC),
en de commissie vergoedingslimieten
geneesmiddelen (CVG). Bij het onder-
havige besluit wordt dit voornemen
gerealiseerd en wordt de commissie far-
maceutische hulp (CFH) in het leven
geroepen. De werkzaamheden van de
CMPC en de CVG liggen op het ter-
rein van de wetenschappelijke beoorde-
ling van geneesmiddelen. De CMPC
verzorgt ten behoeve van een doelma-
tige uitvoering van de wettelijke verze-
keringen o.a. de tekst voor de uitgifte
van het zogenaamde Farmacotherapeu-
tisch Kompas. De CVG brengt rechtst-
reeks adviezen uit aan de minister van

Volksgezondheid, Welzijn en Sport in
het kader van het geneesmiddelenver-
goedingensysteem. De CFH neemt de
bestaande taken van beide commissies
over. De leden van de CFH zullen wor-
den benoemd op grond van hun des-
kundigheid op het gebied van de far-
macotherapie, farmaco-epidemiologie
en farmaco-economie. Omdat de com-
missie voor haar taak in het kader van
het geneesmiddelenvergoedingensys-
teem, evenals bij de commissie vergoe-
dingslimieten geneesmiddelen het geval
is, fungeert als een zogenaamde com-
missie ex art. 56 (ZFW), geschiedt de
samenstelling van de commissie in over-
leg met de minister van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport.
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