Wat moet de apotheker doen als u een
geneesmiddel komt halen en wat kost het?

1
Voor elk receptgeneesmiddel
mag de apotheek
altijd rond de €6,in rekening brengen.

Waarvoor?

Voor het werk dat de apotheek
verricht, bijvoorbeeld het
controleren van het recept
en het bijwerken van
het patiëntendossier.
Deze activiteiten zijn
ondergebracht in
wat officieel heet:

Standaardterhandstelling

Om de standaardterhandstelling
te mogen declareren moet
de apotheker het volgende doen:
 Beoordelen of uw recept echt is, of het
logisch is om u dit voor te schrijven en of
het de meest doelmatige keuze is.
 Beoordelen of het voorgeschreven geneesmiddel voor u geschikt is door te controleren op onduidelijkheden, onvolledigheden,
onjuistheden of
vergissingen ten aanzien van geneesmiddel, dosering, duur van behandeling,
interacties, contra-indicaties, dubbelmedicatie en overgevoeligheid op basis van uw
actuele geneesmiddelengebruik (inclusief
zelfzorgmiddelen).
 Indien het voorgeschreven geneesmiddel
niet geschikt is: terugkoppelen naar
of afstemmen met de arts die het
voorgeschreven heeft.
 Het geven van mondelinge en schriftelijke
informatie (minimaal de bijsluiter)
voorafgaand of tijdens het ophalen van
het geneesmiddel om te zorgen voor goed
gebruik ervan.
 Uitleggen hoe u het geneesmiddel moet
gebruiken (als u hier behoefte aan heeft)
 Controleren of het recept en het geneesmiddel dat u meekrijgt overeenkomen.
 Achteraf controleren of alle bovenstaande
activiteiten goed zijn uitgevoerd.
 Actie ondernemen als geconstateerd
wordt dat er mogelijk iets mis is gegaan
in de farmaceutische zorg- en dienstverlening.
 Vastleggen van de relevante gegevens in
uw digitale patiëntendossier.
 Het geneesmiddel aan u meegeven.

2
Als u het receptgeneesmiddel
voor het eerst krijgt of het
meer dan een jaar geleden is
dat u het middel kreeg,
mag de apotheek rond €6,in rekening brengen.
Waarvoor?

Als u een geneesmiddel voor het eerst
krijgt (of het het afgelopen jaar niet eerder
heeft gekregen), moet de apotheker een
gesprek met u voeren waarin hij u informeert over bijvoorbeeld het gebruik, de
werking, bijwerking en de samenhang met
andere geneesmiddelen.
Deze activiteiten zijn ondergebracht
in wat officieel heet:

Eerste terhandstellingsgesprek

In onderstaande gevallen
mag de apotheek het eerste
terhandstellingsgesprek
in rekening brengen:

1

Als het gaat om een geneesmiddel
met een werkzame stof, sterkte en
toedieningsvorm dat niet eerder
aan u is verstrekt.

2

of
Als het gaat om een geneesmiddel met
een werkzame stof, sterkte en
toedieningsvorm dat één jaar of
langer geleden voor het laatst
aan u is verstrekt.

3

of
Als niet vastgesteld kan worden of
u het geneesmiddel eerder heeft
gekregen in het afgelopen jaar,
bijvoorbeeld omdat u het bij een
andere apotheek gehaald hebt.
In al deze gevallen mag de apotheker
ongeveer €6,- rekenen. Dit mag dus
ook als de werkzame stof of de sterkte
of de toedieningsvorm van
uw vertrouwde medicijn is veranderd.
In dit gesprek moet de apotheker minimaal uitleg
geven over het gebruik, de werking, de mogelijke
bijwerkingen van het geneesmiddel en de
samenhang met andere middelen die u gebruikt.
Eventueel aanvullende informatie wordt
meegegeven en de handelingen worden
vastgelegd in het digitale patiëntendossier.
Dit gesprek kan alleen samen met
de ‘standaardterhandstelling’
gedeclareerd worden.

Wat ziet u dus op de rekening en/of
het declaratieoverzicht van uw verzekeraar?
 rond de €6 voor de aflevering van het geneesmiddel
 rond de €6 voor het gesprek (alleen als het om een
aan u voor het eerst afgeleverd geneesmiddel gaat)

 De prijs van het geneesmiddel

De zorgverzekeraar betaalt de kosten en verrekent deze met uw eigen risico.

