Alstublieft, uw medicijnen!
Eerste uitgifte
Voor elk medicijn dat u voor het eerst meekrijgt, de zogenoemde ‘eerste uitgifte’, hebben wij voor u het
volgende gedaan:
✔ nagegaan of u andere medicijnen gebruikt;
✔ gekeken of het medicijn geschikt is voor u, of u er bijvoorbeeld niet allergisch voor bent;
✔ beoordeeld of u het medicijn kunt gebruiken in combinatie met andere medicijnen;
✔zo nodig contact opgenomen met uw voorschrijvend arts;
✔uw gegevens, het gebruik en eventuele waarschuwingen op het etiket gezet;
✔ gebruik, werking en eventuele bijwerkingen aan u uitgelegd;
✔ de schriftelijke uitleg van het medicijn aan u meegegeven, meestal in de vorm van een bijsluiter.
Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat u uw medicijn goed en veilig kunt gebruiken. Twijfelt u over de
(bij)werking of het gebruik, of heeft u vragen of problemen, neem dan gerust contact met ons op.
Veilig en Betrouwbaar
Voor de medicijnen die u voor het eerst meekrijgt, of langer dan twaalf maanden niet heeft gebruikt,
geldt een apart tarief voor de zorg die de apotheker heeft verleend. U vindt dit tarief terug op het
declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar. Uw apotheker heeft deze zorg aan u verleend volgens de
richtlijnen van de beroepsgroep.
Voor elk receptgeneesmiddel mag de apotheek altijd rond de €6,- in rekening brengen, 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.
Als u een geneesmiddel voor het eerst krijgt of dit het afgelopen jaar niet eerder heeft gekregen, moet
de apotheker of apothekersassist een gesprek met u voeren waarin u wordt geïnformeerd 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. 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. 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 of apothekersassistent 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 aan u 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.
Neem bij vragen over uw declaratieoverzicht contact op met uw zorgverzekeraar.

