
Q&A opbouw CCV 
  
1. Niet alle gewenste farmaceutische formuleringen die wij hebben opgegeven zijn 

verkrijgbaar.  

a. Het alternatief is duurder. Wat nu?  

b. Ik moet nu uitwijken naar een eigen bereiding. Wat betekent dit voor het 
subsidiebedrag?  

c. geoffreerde bedragen liggen significant hoger/lager dan het door ons geschatte 
bedrag voor de subsidie. Wat betekent dit voor de financiering en de afrekening?  

 
in principe is de subsidieregeling een maximumfinanciering. Indien het bedrag echter 
onevenredig hoger blijkt uit te vallen, kan het ziekenhuis een brief sturen aan VWS met een 
verzoek om herziening van de subsidie. Deze herziene aanvraagbrief vanuit het ziekenhuis zal 
(mits akkoord) gevolgd worden door een formele brief vanuit VWS  
 

2. De farmaceutische formuleringen die wij willen inkopen zijn pas ná 1 maart beschikbaar. Wat 
betekent dit voor mijn opbouw van de CCV?  

 
1 maart is de datum waarop de CCV gereed moet zijn. Indien er echter (door 
leveringsproblemen) onhaalbare deadlines worden gesteld, gaan LCG en VWS hierover in 
gesprek 
 

3. Hoe zit het wanneer medicatie uit de CCV komt te vervallen vóór 31/12/2022?  
 

Ziekenhuis treedt in overleg met VWS. VWS kan vervolgens het volgende verzoeken:  
i. Koop een nieuwe hoeveelheid geneesmiddel in, waardoor CCV weer op niveau komt. 

Financiering vanuit VWS  

ii. CCV hoeft niet meer aangevuld te worden. In dat geval wordt de CCV-hoogte 
aangepast en zal LCH monitoren op de nieuwe CCV.  

 

4. Groothandel/fabrikant wil werken met een vordering op de voorraad, waarbij het eigendom 
nog niet overgaat op de apotheek. Wat moet ik hiermee doen?  

 
Deze situatie is door VWS beoordeeld. Het voorstel voldoet aan de bepalingen in de subsidie.  

 
5. Het volume dat ik zou inbrengen in de CCV is door verbruik inmiddels op. Wat moet ik doen?  
 

Dit volume dient u dan weer in te kopen en onderdeel van de CCV te maken. De kosten zijn 

voor het zieken huis. 
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