
 
 

 

27 december 2016 

Toelichting medicijn kosten 2017 
 
Het bedrag dat u bij de apotheek voor een receptmedicijn betaalt, bestaat uit 2 onderdelen.  
1. een vergoeding voor de dienstverlening van de apotheek.  
2. de kosten van het medicijn zelf.  
Zorgverzekeraars en apothekers spreken deze bedragen af. Daarom kan de prijs van hetzelfde medicijn 
verschillen per zorgverzekeraar, per zorgpolis en per apotheek. 
Ook zijn er afspraken gemaakt over welk merk geneesmiddel vergoed wordt. Dit wijzigt jaarlijks en kunt 
u terugvinden in uw polisvoorwaarden. 
Zie ook: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geneesmiddelen/vraag-en-antwoord/wat-betaal-ik-
voor-medicijnen-op-recept.html 
 

1. Kosten voor dienstverlening apotheek 

De apotheek mag u een vergoeding vragen voor: 

 controle of de arts het geneesmiddel in de juiste sterkte en dosering heeft voorgeschreven; 

 controle of u andere medicijnen gebruikt die een wisselwerking met het nieuwe medicijn kunnen 
hebben; 

 levering van het geneesmiddel; 

 uitleg over gebruik van het geneesmiddel. 
De vergoeding hangt af van de handelingen die de apotheek moet verrichten en het moment van 
aflevering. ’s Nachts of in het weekend kan de vergoeding hoger zijn bij levering in een Dienstapotheek. 
Indien u in de apotheek zelf betaalt, gelden de tarieven die aan de achterzijde vermeld staan. 
Voor medicijnen die u voor het eerst meekrijgt of langer dan 12 maanden niet geleverd zijn, wordt een 
eerste uitgifte tarief in rekening gebracht. Extra informatie over deze “eerste uitgifte” is te vinden op de 
website: 
http://www.consumentenbond.nl/test/voeding-gezondheid/gezondheid/kosten-in-de-zorg/extra-
informatie/eerste-uitgifte-medicijnen/ 

2. De kosten voor het medicijn zelf. 

Dit zijn de kosten van het medicijn zelf zonder marge of opslag. Dit verschilt per medicijn en wordt 
maandelijks aangepast. Zie hiervoor ook de website: http://www.medicijnkosten.nl/ 

Er is ook een maximum gesteld aan de hoeveelheid die een apotheek mag leveren. Dat is bijvoorbeeld 
maximaal voor 3 maanden, en maximaal € 1000,= per geneesmiddel per maand per keer. Daarnaast 
mag de apotheek nooit meer dan de arts heeft voorgeschreven. 

Waarom ziet de rekening er anders uit? 

De tarieven zijn afgelopen jaren gemiddeld lager geworden. De overheid heeft bepaald dat het tarief en 
de bijbehorende diensten duidelijker moeten worden voor de consument. Daarom is het eenheidstarief 
verder opgesplitst in deeltarieven, en die worden als zodanig vermeld. Dit is in plaats van een “marge” 
die een normale winkelier heeft om zijn dienstverlening te bekostigen. Het tarief is zo ingericht dat de 
apotheek evenveel verdient aan een goedkoop als een duur geneesmiddel. 
 
Heeft u desondanks vragen over uw factuur, neem dan contact met ons op. Team Apotheek Maarssen. 
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Wat kost farmaceutische zorg in uw Apotheek Maarssen? 

 

Zorgverlening bij uitgifte van UR-geneesmiddelen (Uitsluitend Recept)   Prijs 
Standaarduitgifte Van toepassing op de terhandstelling* van geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn 

(UR-geneesmiddel) als het geen weekuitgifte is. 
 6.37 

Weekuitgifte Wekelijks van toepassing op de terhandstelling van een UR-geneesmiddel in week 
doseerverpakking. 

 € 2.96 

Eerste uitgiftegesprek Uitleg bij het eerste gebruik van een UR-geneesmiddel. (Alleen wanneer het betreffende 
geneesmiddel in de afgelopen 12 maanden niet eerder is gebruikt.) 

+ € 6.37 

Gewone bereiding Toeslag voor de bereiding van een UR-geneesmiddel. + € 17,88 
Bijzondere bereiding Toeslag voor een bijzondere bereiding van een UR-geneesmiddel. (Uitsluitend van toepassing bij 

de verwerking van gevaarlijke stoffen of wanneer een geneesmiddel onder steriele 
omstandigheden moet worden gemaakt.) 

+ € 92.73 

Avond Nacht Zondag 
(ANZ) 

Toeslag per UR-geneesmiddel op het recept dat wordt aangeboden na 18.00 uur en voor 8.00 uur 
of op een zondag of nationale feestdag. 

+ N.V.T. 

Toeslag huisbezoek Het tarief dat in rekening wordt gebracht als de zorg bij de patiënt thuis wordt uitgevoerd. Dit 
geldt niet voor bezorgen. 

+ service 

 

Overige zorgverlening   Prijs 
Medicatiebeoordeling Beoordeling van de geneesmiddelen in een persoonlijk gesprek bij 

gebruik van meerdere UR-geneesmiddelen. 
 € 72.64 

Instructie hulpmiddel bij UR-
geneesmiddel 

Het geven van uitleg bij het gebruik van een hulpmiddel dat nodig is 
voor het juiste gebruik van een UR-geneesmiddel.   

+ € 5,17 

Farmaceutische begeleiding 
ziekenhuisopname 

Het op verzoek doorgeven van het gebruik van UR-geneesmiddelen 
van de patiënt bij opname in het ziekenhuis. 

+ € 4,62 

Farmaceutische begeleiding 
ontslag ziekenhuis 

Het op verzoek verwerken in het patiëntendossier van het gewijzigde 
gebruik van UR-geneesmiddelen na opname in het ziekenhuis. 

+ € 11,30 

Voorlichting zelfmanagement Het individueel ondersteunen van patiënten in groepsverband door 
middel van informatiebijeenkomsten over UR-geneesmiddelen. 

+ service 

Advies farmaceutische zelfzorg Het op verzoek adviseren over het gebruik van een zelfzorgmedicijn 
in combinatie met UR-geneesmiddelen die de patiënt gebruikt of wil 
gaan gebruiken. 

+ service 

Advies geneesmiddelengebruik 
tijdens reis 

Het op verzoek verstrekken van advies over het gebruik en het 
bewaren van UR-geneesmiddelen tijdens een reis en in een ander 
klimaat. 

+ service 

Advies ziekterisico bij reizen Het op verzoek verstrekken van informatie over het gebruik van UR-
geneesmiddelen in verband met ziekterisico bij reizen. 

+ service 

Niet terhandstelling Het in overleg met arts of patiënt weloverwogen niet ter hand stellen 
van een door een arts voorgeschreven UR-geneesmiddel. 

+ service 

 
 
*Terhandstelling: Alle zorg die uw apotheker en het team leveren nadat u uw recept hebt overhandigd. Uw apotheker of een 
apothekersassistent neemt het recept in ontvangst en controleert het middel en de dosering. Ook wordt gecontroleerd of het medicijn 
samengaat met eventuele andere medicijnen. U ontvangt het medicijn met een uitleg over gebruik en mogelijke bijwerkingen. 

 
Bovenstaande consumentenprijzen (inclusief BTW) zijn van toepassing op: 
• Consumenten waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende apotheek 
• Niet verzekerde consumenten 
• De terhandstelling van UR-geneesmiddelen waarvan de vergoeding niet via het basispakket van de zorgverzekering wordt gedekt. 
In andere gevallen gelden de prijzen die met de zorgverzekeraar zijn overeengekomen. Vergoeding door de zorgverzekeraar geschiedt 
op basis van de polisvoorwaarden. Lees daarom de voorwaarden en vergoedingen van uw zorgverzekering altijd goed door. 

 


