
Wat$is$ZAGIS?$
!
ZAGIS, Ziekenhuisapotheek geneesmiddelen inkoop systeem, is een online applicatie 
van Pharma-Intelligence, waarmee ziekenhuizen prijsafspraken op geneesmiddelen 
kunnen maken en beheren. ZAGIS  biedt minder administratieve lasten en gemak 
voor leveranciers en ziekenhuizen. 
 

Hoe$werkt$ZAGIS?$
!
Ziekenhuizen maken gebruik van ZAGIS om op basis van het historisch verbruik 
offerteaanvragen uit te sturen. Offerteaanvragen zijn gebaseerd op de in de G-
standaard aanwezige artikelen. Als de artikelen van de leverancier tijdig in de G-
standaard zijn geregistreerd worden deze producten meegenomen in de initiële 
selectie van aangeschreven leveranciers. 
 
Uw offerte moet in een specifiek, voor ieder inkooptraject uniek, Excel format 
aangeleverd worden. Het ziekenhuis geeft aan of deze per email aangeleverd kan 
worden of dat u de online leverancier-portal dient te gebruiken. Indien er gebruik 
gemaakt wordt van de leverancier-portal ontvangt de leverancier een link en 
toegangscode in de offerteaanvraag.  
 
Als deze portal niet door de ziekenhuizen wordt gebruikt ontvangt de leverancier 
een link naar het betreffende Excel format. Het ingevulde format kan naar de 
contactpersoon van het ziekenhuis gemaild worden. Let erop dat er altijd een leeg 
Excel format beschikbaar wordt gesteld en u eerder ingevulde formats niet kunt 
hergebruiken.  
 
De leverancier dient in dit format zelf artikelen inclusief Z-index nummer op te 
nemen. In kolom F kan aangegeven worden of het artikel een barcode bevat op de 
kleinste aflevereenheid, 'N' voor niet aanwezig, 'J' voor wel aanwezig, In kolom G 
geeft u aan of de offerte een vaste prijs betreft of een korting ten opzichte van de 
AIP. Een korting t.o.v. de AIP betekent dat gedurende de looptijd de prijs meebeweegt 
met de AIP. De aangevraagde artikelen zijn weergegeven in de offerte-aanvraag. De 
ziekenhuizen maken in ZAGIS een keuze uit de ontvangen offertes en versturen 
vervolgens de besluitvormingsbrief. 
 

ZAGIS 
Het inkoopsysteem voor ziekenhuisapotheken 
 

Een uitleg voor leveranciers  



Vertrouwelijkheid$
!
Alle in ZAGIS ingevoerde gegevens zijn eigendom van de verwerkende 
ziekenhuizen. Offertes uitgebracht aan een of meer ziekenhuizen worden binnen 
ZAGIS niet gedeeld met ziekenhuizen die niet aan het betreffende inkooptraject 
deelnemen.  
 
ZAGIS is een product van Pharma-Intelligence. Pharma-Intelligence is zelf geen 
partij in de inkoop van geneesmiddelen. Er wordt geen informatie gedeeld met 
derden en alleen geregistreerde contactpersonen mogen gegevens van het eigen 
ziekenhuis uit ZAGIS opvragen. 
 

Vragen$&$Contact$
 
Inhoudelijke vragen over inkooptrajecten dient u bij uw contactpersoon van het 
betreffende ziekenhuis te stellen. Pharma-Intelligence verleent geen medewerking 
aan controle van door leveranciers aangeboden gegevens. 
 
 

 
Heeft u vragen over het gebruik van de leverancier-portal? U 
kunt contact met ons opnemen via info@pharma-intelligence.nl 
 


