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Deze prijslijst geeft u een overzicht van prijzen van diensten in uw Alphega apotheek. Deze prijslijst 
geldt ook voor niet verzekerde producten en diensten. Voor een overzicht van kosten van 
geneesmiddelen verwijzen wij u naar www.medicijnkosten.nl.  
 
Indien de apotheek een contract heeft met uw zorgverzekeraar kunnen andere prijzen van toepassing 
zijn, zowel voor geneesmiddelen als voor diensten. Indien wij met uw zorgverzekeraar een contract 
hebben, kunnen wij veelal de kosten van ‘uitgifte per medicijn’ en ‘weekuitgifte per medicijn’ rechtstreeks 
bij uw zorgverzekeraar declareren. 

  

Prestaties Basispakket 
Prijzen per 1 januari 2021  

incl. BTW  

Uitgifte per medicijn  € 8,65 

eerste uitgifte inclusief begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel 
specifieke begeleiding voorafgaand aan eerste gebruik inclusief gesprek 

€ 17,30 

bereiding  
niet-standaard geneesmiddel dat voor u persoonlijk wordt bereid 

€ 25,40 

bijzondere bereiding  
niet-standaard geneesmiddel dat voor u persoonlijk wordt bereid en 
speciale behandeling vraagt 

€ 139,75 

thuisbezorgen  
thuis afleveren van receptgeneesmiddelen 

€ 5,25 
Geen kosten indien 
bezorgen medisch 

noodzakelijk is   

Weekuitgifte per medicijn 

wekelijkse levering 
  

€ 4,00 

tweewekelijkse levering 
  

€ 8,00 

driewekelijkse levering 
  

€ 12,00 

eerste uitgifte inclusief begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel 
specifieke begeleiding voorafgaand aan eerste gebruik 

€ 17,30 

bereiding 
niet-standaard geneesmiddel dat voor u persoonlijk wordt bereid 

€ 25,40 

bijzondere bereiding 
niet-standaard geneesmiddel dat voor u persoonlijk wordt bereid en 
speciale behandeling vraagt 

€ 139,75 

thuisbezorgen 
thuis afleveren van receptgeneesmiddelen 

 € 5,25 
Geen kosten indien 
bezorgen medisch 

noodzakelijk is   

http://www.medicijnkosten.nl/
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Prestaties Basispakket 
Prijzen per 1 januari 2021  

incl. BTW  

Begeleidingsgesprek chronisch geneesmiddel € 12,50 

Medicatiebeoordeling € 179,25 

Longcheck inclusief adviesgesprek astma/COPD € 65,00 

Longcheck inclusief adviesgesprek astma/COPD inclusief Vitalograph € 75,00 

Instructie UR-geneesmiddel gerelateerd hulpmiddel  € 8,65 

Prestatie medicatie-overdracht naar ziekenhuis of aan andere 
zorgverleners  
Bij opname in het ziekenhuis of bij wisseling van zorgverlener 

€ 14,40 

 

Overige diensten  

Farmacogenetische test inclusief adviesgesprek € 299,00 

medicatie-overzicht in print  gratis    

Ontvangst en verwerken retour gebrachte geneesmiddelen  gratis    

MijnGezondheid.net + MedGemak app 
Uw eigen klantportaal inclusief medicatiedossier, herhaalservice en 
persoonlijk online advies 

Per jaar € 11,95 
Gratis voor vaste klanten 

Consult 
maximaal 15 minuten  

   Indien niet receptplichtig   
  € 23,20                                          

Dubbel Consult 
langer dan 15 minuten 

Indien niet receptplichtig  
€ 46,35                                                       

Consult aan huis 
Indien niet receptplichtig   

€ 60,70                                                       

Thuisbezorgen  
Bij niet receptplichtige geneesmiddelen 

€ 5,25 


