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Levering hiv-medicatie per drie maanden - update 2020
Uit een onderzoek over zorgverzekeringen uitgevoerd door de Hiv Vereniging in 2017 bleek dat één
op de drie respondenten problemen had met de levering van hiv-medicatie. Die problemen kwamen
vooral doordat hiv-medicatie voor maximaal één maand werd meegegeven door de apotheek.
Het is belangrijk voor mensen met hiv dat ze niet elke maand naar de apotheek hoeven. Een te korte
aflevertermijn werkt therapietrouw tegen. Ook is het een onnodige belasting om maandelijks naar de
apotheek te moeten gaan. Het is dus belangrijk dat apotheken hiv-medicatie voor drie maanden
meegeven.
Sinds 2020 hebben alle zorgverzekeraars in hun voorwaarden opgenomen dat medicatie voor
chronisch gebruik (dus ook hiv-medicatie) na de instelperiode voor drie maanden geleverd mag
worden. Ook heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2016 een akkoord
bereikt waarin staat dat (dure) geneesmiddelen voor chronisch gebruik na de instelperiode voor drie
maanden geleverd mogen worden. Toch werd de afgelopen tijd met regelmaat bij de Hiv Vereniging
gemeld dat niet alle apotheken zich hier aan houden.
Wanneer hiv-medicatie niet voor drie maanden wordt meegegeven door de apotheek kun je het
volgende doen:
o

Wijs de apotheker op de voorwaarden van de zorgverzekeraars en/of het akkoord van het
Ministerie van VWS. Deze staan beiden in dit document.

o

Wanneer de apotheek deel uitmaakt van de BENU-keten kan de apotheker op de BENUnieuwsbrief van week 38 in 2018 (pagina 4) gewezen worden. De Hiv Vereniging mag deze
nieuwsbrief helaas niet doorsturen. Als de apotheker de nieuwsbrief niet meer heeft kan deze
opgevraagd worden bij BENU.

o

Maak een melding bij het Servicepunt van de Hiv Vereniging. De Hiv Vereniging inventariseert
bij welke apotheek(ketens) problemen plaatsvinden. Ook kan de Hiv Vereniging in gesprek
gaan met de apotheker wanneer de problemen aanhouden.

Begrippen:
- Aflevertermijn = voor hoeveel maanden je medicatie meekrijgt van de apotheek
- Instelperiode = eerste periode na de start met nieuwe medicatie (bij hiv-medicatie is dit meestal
1 maand)
- Therapietrouw = het slikken van je medicatie volgens voorschrift

Vragen of opmerkingen? Neem contact op met het Servicepunt van de Hiv Vereniging via
020 - 689 25 77 (maandag, dinsdag en donderdag van 14:00 tot 22:00) of stuur een bericht
aan servicepunt@hivvereniging.nl.

Samenvatting voorwaarden levering (dure) medicatie per zorgverzekeraar

Achmea
De Friesland

Per voorschrift heeft u aanspraak op en/of worden de kosten van de geneesmiddelen
maximaal vergoed voor een periode van:
o 15 dagen, dan wel de kleinste afleververpakking wanneer die meer bevat dan voor 15
dagen, indien het een voor de verzekerde nieuwe medicatie betreft;
o 1 maand, indien de kosten per geneesmiddel per maand meer dan € 1.000,bedragen gedurende de instelperiode (eerste 6 maanden) na de eerste uitgifte;
o 3 maanden, bij chronisch gebruik van dure geneesmiddelen door goed ingestelde
patiënten;
o 12 maanden, bij chronisch gebruik van dure geneesmiddelen door goed ingestelde
patiënten. Uitzonderingen zijn door ons aangewezen geneesmiddelen die geschikt
zijn om voor een langere periode af te leveren én de orale anticonceptiva. Deze
middelen kunnen in voorkomende gevallen voor langer dan 3 maanden tot maximaal
een jaar worden verstrekt;
o 15 dagen, bij geneesmiddelengebruik tijdens intensieve zorg thuis (farmaceutische
zorg tijdens de palliatieve en terminale fase) tenzij er tussen professionals, zoals
huisarts, wijkverpleegkundigen en apothekers(assistenten) specifieke afspraken zijn
gemaakt.
Bron: https://www.defriesland.nl

FBTO

Per voorschrift heeft u aanspraak op en/of worden de kosten van de geneesmiddelen
maximaal vergoed voor een periode van:
o 15 dagen, dan wel de kleinste afleververpakking wanneer die meer bevat dan voor 15
dagen, indien het een voor de verzekerde nieuwe medicatie betreft;
o 1 maand, indien de kosten per geneesmiddel per maand meer dan € 1.000,bedragen gedurende de instelperiode (eerste 6 maanden) na de eerste uitgifte;
o 3 maanden, bij chronisch gebruik van dure geneesmiddelen door goed ingestelde
patiënten;
o 12 maanden, bij chronisch gebruik van dure geneesmiddelen door goed ingestelde
patiënten. Uitzonderingen zijn door ons aangewezen geneesmiddelen die geschikt
zijn om voor een langere periode af te leveren én de orale anticonceptiva. Deze
middelen kunnen in voorkomende gevallen voor langer dan 3 maanden tot maximaal
een jaar worden verstrekt;
o 15 dagen, bij geneesmiddelengebruik tijdens intensieve zorg thuis (farmaceutische
zorg tijdens de palliatieve en terminale fase) tenzij er tussen professionals, zoals
huisarts, wijkverpleegkundigen en apothekers(assistenten) specifieke afspraken zijn
gemaakt.
Bron: https://www.fbto.nl/zorgverzekering

Interpolis

Per voorschrift heeft u aanspraak op en/of worden de kosten van de geneesmiddelen
maximaal vergoed voor een periode van:
o 15 dagen, dan wel de kleinste afleververpakking wanneer die meer bevat dan voor 15
dagen, indien het een voor de verzekerde nieuwe medicatie betreft;
o 1 maand, indien de kosten per geneesmiddel per maand meer dan € 1.000,bedragen gedurende de instelperiode (eerste 6 maanden) na de eerste uitgifte;
o 3 maanden, bij chronisch gebruik van dure geneesmiddelen door goed ingestelde
patiënten; 12 maanden, bij chronisch gebruik van dure geneesmiddelen door goed
ingestelde patiënten. Uitzonderingen zijn door ons aangewezen geneesmiddelen die
geschikt zijn om voor een langere periode af te leveren én de orale anticonceptiva.
Deze middelen kunnen in voorkomende gevallen voor langer dan 3 maanden tot

o

maximaal een jaar worden verstrekt;
15 dagen, bij geneesmiddelengebruik tijdens intensieve zorg thuis (farmaceutische
zorg tijdens de palliatieve en terminale fase) tenzij er tussen professionals, zoals
huisarts, wijkverpleegkundigen en apothekers(assistenten) specifieke afspraken zijn
gemaakt.

Bron: https://www.interpolis.nl/verzekeren/zorgverzekering
Pro Life

Per voorschrift heeft u aanspraak op en/of worden de kosten van de geneesmiddelen
maximaal vergoed voor een periode van:
o 15 dagen, dan wel de kleinste afleververpakking wanneer die meer bevat dan voor 15
dagen, indien het een voor de verzekerde nieuwe medicatie betreft;
o 1 maand, indien de kosten per geneesmiddel per maand meer dan € 1.000,bedragen gedurende de instelperiode (eerste 6 maanden) na de eerste uitgifte;
o 3 maanden, bij chronisch gebruik van dure geneesmiddelen door goed ingestelde
patiënten;
o 12 maanden, bij chronisch gebruik van dure geneesmiddelen door goed ingestelde
patiënten. Uitzonderingen zijn door ons aangewezen geneesmiddelen die geschikt
zijn om voor een langere periode af te leveren én de orale anticonceptiva. Deze
middelen kunnen in voorkomende gevallen voor langer dan 3 maanden tot maximaal
een jaar worden verstrekt;
o 15 dagen, bij geneesmiddelengebruik tijdens intensieve zorg thuis (farmaceutische
zorg tijdens de palliatieve en terminale fase) tenzij er tussen professionals, zoals
huisarts, wijkverpleegkundigen en apothekers(assistenten) specifieke afspraken zijn
gemaakt.
Bron: https://www.prolife.nl/

ZieZo

Per voorschrift heeft u aanspraak op en/of worden de kosten van de geneesmiddelen
maximaal vergoed voor een periode van:
o 15 dagen, dan wel de kleinste afleververpakking wanneer die meer bevat dan voor 15
dagen, indien het een voor de verzekerde nieuwe medicatie betreft;
o 1 maand, indien de kosten per geneesmiddel per maand meer dan € 1.000,bedragen gedurende de instelperiode (eerste 6 maanden) na de eerste uitgifte;
o 3 maanden, bij chronisch gebruik van dure geneesmiddelen door goed ingestelde
patiënten;
o 12 maanden, bij chronisch gebruik van dure geneesmiddelen door goed ingestelde
patiënten. Uitzonderingen zijn door ons aangewezen geneesmiddelen die geschikt
zijn om voor een langere periode af te leveren én de orale anticonceptiva. Deze
middelen kunnen in voorkomende gevallen voor langer dan 3 maanden tot maximaal
een jaar worden verstrekt;
o 15 dagen, bij geneesmiddelengebruik tijdens intensieve zorg thuis (farmaceutische
zorg tijdens de palliatieve en terminale fase) tenzij er tussen professionals, zoals
huisarts, wijkverpleegkundigen en apothekers(assistenten) specifieke afspraken zijn
gemaakt.
Bron:
https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/zorgverzekering/ziezo/paginas/default.aspx

Zilveren Kruis

Per voorschrift heeft u aanspraak op en/of worden de kosten van de geneesmiddelen
maximaal vergoed voor een periode van:
o 15 dagen, dan wel de kleinste afleververpakking wanneer die meer bevat dan voor 15
dagen, indien het een voor de verzekerde nieuwe medicatie betreft;
o 1 maand, indien de kosten per geneesmiddel per maand meer dan € 1.000,bedragen gedurende de instelperiode (eerste 6 maanden) na de eerste uitgifte;
o 3 maanden, bij chronisch gebruik van dure geneesmiddelen door goed ingestelde
patiënten;
o 12 maanden, bij chronisch gebruik van dure geneesmiddelen door goed ingestelde

o

patiënten. Uitzonderingen zijn door ons aangewezen geneesmiddelen die geschikt
zijn om voor een langere periode af te leveren én de orale anticonceptiva. Deze
middelen kunnen in voorkomende gevallen voor langer dan 3 maanden tot maximaal
een jaar worden verstrekt;
15 dagen, bij geneesmiddelengebruik tijdens intensieve zorg thuis (farmaceutische
zorg tijdens de palliatieve en terminale fase) tenzij er tussen professionals, zoals
huisarts, wijkverpleegkundigen en apothekers(assistenten) specifieke afspraken zijn
gemaakt.

Bron: https://www.zilverenkruis.nl/consumenten

Coöperatie VGZ
Bewuzt

Geneesmiddel op basis van een herhaalrecept
o 1 maand voor een geneesmiddel dat per maand meer dan € 1.000 kost. Als u na een
aaneengesloten periode van 6 maanden goed bent ingesteld op het geneesmiddel,
mag uw apotheker dit geneesmiddel voor een periode van 3 maanden aan u geven
o 1 maand voor slaapmiddelen
o 1 maand voor geneesmiddelen die angst en onrust verminderen (met uitzondering
van middelen uit de groep van de antidepressiva)
o 1 maand voor geneesmiddelen die zijn opgenomen in de Opiumwet. Dit geldt niet
voor middelen voor ADHD
o Minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden voor een geneesmiddel voor de
behandeling van een chronische aandoening. Hieronder vallen ook middelen voor
ADHD
Bron: https://www.bewuzt.nl/

IZA

Geneesmiddel op basis van een herhaalrecept
o 1 maand voor een geneesmiddel dat per maand meer dan € 1.000 kost. Als u na een
aaneengesloten periode van 6 maanden goed bent ingesteld op het geneesmiddel,
mag uw apotheker dit geneesmiddel voor een periode van 3 maanden aan u geven
o 1 maand voor slaapmiddelen
o 1 maand voor geneesmiddelen die angst en onrust verminderen (met uitzondering
van middelen uit de groep van de antidepressiva)
o 1 maand voor geneesmiddelen die zijn opgenomen in de Opiumwet. Dit geldt niet
voor middelen voor ADHD
o Minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden voor een geneesmiddel voor de
behandeling van een chronische aandoening. Hieronder vallen ook middelen voor
ADHD
Bron: https://www.iza.nl/

IZZ

Geneesmiddel op basis van een herhaalrecept
o 1 maand voor een geneesmiddel dat per maand meer dan € 1.000 kost. Als u na een
aaneengesloten periode van 6 maanden goed bent ingesteld op het geneesmiddel,
mag uw apotheker dit geneesmiddel voor een periode van 3 maanden aan u geven
o 1 maand voor slaapmiddelen
o 1 maand voor geneesmiddelen die angst en onrust verminderen (met uitzondering
van middelen uit de groep van de antidepressiva)
o 1 maand voor geneesmiddelen die zijn opgenomen in de Opiumwet. Dit geldt niet
voor middelen voor ADHD
o Minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden voor een geneesmiddel voor de
behandeling van een chronische aandoening.
Hieronder vallen ook middelen voor ADHD

Bron: https://www.izz.nl/izz-zorgverzekering
Univé

Geneesmiddel op basis van een herhaalrecept
o 1 maand voor een geneesmiddel dat per maand meer dan € 1.000 kost. Als u na een
aaneengesloten periode van 6 maanden goed bent ingesteld op het geneesmiddel,
mag uw apotheker dit geneesmiddel voor een periode van 3 maanden aan u geven
o 1 maand voor slaapmiddelen
o 1 maand voor geneesmiddelen die angst en onrust verminderen (met uitzondering
van middelen uit de groep van de antidepressiva)
o 1 maand voor geneesmiddelen die zijn opgenomen in de Opiumwet. Dit geldt niet
voor middelen voor ADHD
o Minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden voor een geneesmiddel voor de
behandeling van een chronische aandoening. Hieronder vallen ook middelen voor
ADHD
Bron: https://www.unive.nl/zorgverzekering

ZEKUR

Geneesmiddel op basis van een herhaalrecept
o 1 maand voor een geneesmiddel dat per maand meer dan € 1.000 kost. Als u na een
aaneengesloten periode van 6 maanden goed bent ingesteld op het geneesmiddel,
mag uw apotheker dit geneesmiddel voor een periode van 3 maanden aan u geven
o 1 maand voor slaapmiddelen
o 1 maand voor geneesmiddelen die angst en onrust verminderen (met uitzondering
van middelen uit de groep van de antidepressiva)
o 1 maand voor geneesmiddelen die zijn opgenomen in de Opiumwet. Dit geldt niet
voor middelen voor ADHD
o Minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden voor een geneesmiddel voor de
behandeling van een chronische aandoening. Hieronder vallen ook middelen voor
ADHD
Bron: https://www.zekur.nl/zorgverzekering

VGZ

Geneesmiddel op basis van een herhaalrecept
o 1 maand voor een geneesmiddel dat per maand meer dan € 1.000 kost. Als u na een
aaneengesloten periode van 6 maanden goed bent ingesteld op het geneesmiddel,
mag uw apotheker dit geneesmiddel voor een periode van 3 maanden aan u geven
o 1 maand voor slaapmiddelen
o 1 maand voor geneesmiddelen die angst en onrust verminderen (met uitzondering
van middelen uit de groep van de antidepressiva)
o 1 maand voor geneesmiddelen die zijn opgenomen in de Opiumwet. Dit geldt niet
voor middelen voor ADHD
o Minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden voor een geneesmiddel voor de
behandeling van een chronische aandoening. Hieronder vallen ook middelen voor
ADHD
Bron: https://www.vgz.nl/

UMC

Geneesmiddel op basis van een herhaalrecept
o 1 maand voor een geneesmiddel dat per maand meer dan € 1.000 kost. Als u na een
aaneengesloten periode van 6 maanden goed bent ingesteld op het geneesmiddel,
mag uw apotheker dit geneesmiddel voor een periode van 3 maanden aan u geven
o 1 maand voor slaapmiddelen
o 1 maand voor geneesmiddelen die angst en onrust verminderen (met uitzondering
van middelen uit de groep van de antidepressiva)
o 1 maand voor geneesmiddelen die zijn opgenomen in de Opiumwet. Dit geldt niet
voor middelen voor ADHD
o Minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden voor een geneesmiddel voor de
behandeling van een chronische aandoening. Hieronder vallen ook middelen voor

ADHD
Bron: https://www.umczorgverzekering.nl/
United
Consumers

Geneesmiddel op basis van een herhaalrecept
o 1 maand voor een geneesmiddel dat per maand meer dan € 1.000 kost. Als u na een
aaneengesloten periode van 6 maanden goed bent ingesteld op het geneesmiddel,
mag uw apotheker dit geneesmiddel voor een periode van 3 maanden aan u geven
o 1 maand voor slaapmiddelen
o 1 maand voor geneesmiddelen die angst en onrust verminderen (met uitzondering
van middelen uit de groep van de antidepressiva)
o 1 maand voor geneesmiddelen die zijn opgenomen in de Opiumwet. Dit geldt niet
voor middelen voor ADHD
o Minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden voor een geneesmiddel voor de
behandeling van een chronische aandoening. Hieronder vallen ook middelen voor
ADHD
Bron: https://www.unitedconsumers.com/zorgverzekering/

CZ
CZ

De leveringsperiodes die per voorschrift (behandelvoorstel) of recept gelden, zijn:
o 15 dagen of de kleinste handverpakking voor een medicijn dat nieuw voor u is;
o 15 dagen voor een medicijn ter bestrijding van acute aandoeningen met antibiotica of
chemotherapie;
o 30 dagen voor slaapmiddelen (hypnotica) en voor medicijnen die angst en onrust
verminderen (anxiolytica);
o maximaal 30 dagen voor medicijnen die zijn opgenomen in de Opiumwet met
uitzondering van de ADHD middelen. Hiervoor geldt een maximale aflevertermijn
van 3 maanden;
o 3 maanden voor medicijnen voor de behandeling van een chronische ziekte, of tot 12
maanden als wij hierover afspraken hebben gemaakt met de apotheek;
o 12 maanden voor ”de pil” (orale anticonceptiemiddelen);
o 1 maand voor medicijnen die per maand meer dan € 1.000,- kosten. Als u na een
aaneengesloten periode van 6 maanden goed ingesteld bent, mogen deze dure
medicijnen per 3 maanden geleverd worden.
Als een medicijn in meerdere groepen valt, geldt de kortste periode.
Bron: https://www.cz.nl/

CZdirect

De leveringsperiodes die per voorschrift (behandelvoorstel) of recept gelden, zijn:
o 15 dagen of de kleinste handverpakking voor een medicijn dat nieuw voor u is;
o 15 dagen voor een medicijn ter bestrijding van acute aandoeningen met antibiotica of
chemotherapie;
o 30 dagen voor slaapmiddelen (hypnotica) en voor medicijnen die angst en onrust
verminderen (anxiolytica);
o maximaal 30 dagen voor medicijnen die zijn opgenomen in de Opiumwet met
uitzondering van de ADHD middelen. Hiervoor geldt een maximale aflevertermijn
van 3 maanden;
o 3 maanden voor medicijnen voor de behandeling van een chronische ziekte, of tot 12
maanden als wij hierover afspraken hebben gemaakt met de apotheek;
o 12 maanden voor ”de pil” (orale anticonceptiemiddelen);
o 1 maand voor medicijnen die per maand meer dan € 1.000,- kosten. Als u na een
aaneengesloten periode van 6 maanden goed ingesteld bent, mogen deze dure

medicijnen per 3 maanden geleverd worden.
Als een medicijn in meerdere groepen valt, geldt de kortste periode.
Bron: https://czdirect.cz.nl/zorgverzekering
Just

De leveringsperiodes die per voorschrift (behandelvoorstel) of recept gelden, zijn:
o 15 dagen of de kleinste handverpakking voor een medicijn dat nieuw voor u is;
o 15 dagen voor een medicijn ter bestrijding van acute aandoeningen met antibiotica of
chemotherapie;
o 30 dagen voor slaapmiddelen (hypnotica) en voor medicijnen die angst en onrust
verminderen (anxiolytica);
o maximaal 30 dagen voor medicijnen die zijn opgenomen in de Opiumwet met
uitzondering van de ADHD middelen. Hiervoor geldt een maximale aflevertermijn
van 3 maanden;
o 3 maanden voor medicijnen voor de behandeling van een chronische ziekte, of tot 12
maanden als wij hierover afspraken hebben gemaakt met de apotheek;
o 12 maanden voor ”de pil” (orale anticonceptiemiddelen);
o 1 maand voor medicijnen die per maand meer dan € 1.000,- kosten. Als u na een
aaneengesloten periode van 6 maanden goed ingesteld bent, mogen deze dure
medicijnen per 3 maanden geleverd worden.
Als een medicijn in meerdere groepen valt, geldt de kortste periode.
Bron: https://www.just.nl/

Nationale
Nederlanden

De leveringsperiodes die per voorschrift (behandelvoorstel) of recept gelden, zijn:
o 15 dagen of de kleinste handverpakking voor een medicijn dat nieuw voor u is;
o 15 dagen voor een medicijn ter bestrijding van acute aandoeningen met antibiotica of
chemotherapie;
o 30 dagen voor slaapmiddelen (hypnotica) en voor medicijnen die angst en onrust
verminderen (anxiolytica);
o maximaal 30 dagen voor medicijnen die zijn opgenomen in de Opiumwet met
uitzondering van de ADHD middelen. Hiervoor geldt een maximale aflevertermijn
van 3 maanden;
o 3 maanden voor medicijnen voor de behandeling van een chronische ziekte, of tot 12
maanden als wij hierover afspraken hebben gemaakt met de apotheek;
o 12 maanden voor ”de pil” (orale anticonceptiemiddelen);
o 1 maand voor medicijnen die per maand meer dan € 1.000,- kosten. Als u na een
aaneengesloten periode van 6 maanden goed ingesteld bent, mogen deze dure
medicijnen per 3 maanden geleverd worden.
Als een medicijn in meerdere groepen valt, geldt de kortste periode.
Bron: https://www.nn.nl/Particulier/Zorgverzekering.htm

OHRA

De leveringsperiodes die per voorschrift (behandelvoorstel) of recept gelden, zijn:
o 15 dagen of de kleinste handverpakking voor een medicijn dat nieuw voor u is;
o 15 dagen voor een medicijn ter bestrijding van acute aandoeningen met antibiotica of
chemotherapie;
o 30 dagen voor slaapmiddelen (hypnotica) en voor medicijnen die angst en onrust
verminderen (anxiolytica);
o maximaal 30 dagen voor medicijnen die zijn opgenomen in de Opiumwet met
uitzondering van de ADHD middelen. Hiervoor geldt een maximale aflevertermijn
van 3 maanden;
o 3 maanden voor medicijnen voor de behandeling van een chronische ziekte, of tot 12
maanden als wij hierover afspraken hebben gemaakt met de apotheek;
o 12 maanden voor ”de pil” (orale anticonceptiemiddelen);

o

1 maand voor medicijnen die per maand meer dan € 1.000,- kosten. Als u na een
aaneengesloten periode van 6 maanden goed ingesteld bent, mogen deze dure
medicijnen per 3 maanden geleverd worden.

Als een medicijn in meerdere groepen valt, geldt de kortste periode.
Bron: https://www.ohra.nl/zorgverzekering/index.jsp

Menzis
Anderzorg

Het recept van de arts en de voorgeschreven hoeveelheid geneesmiddel is leidend voor de
hoeveelheid geneesmiddelen die afgeleverd wordt door uw apotheek, tenzij deze boven de
onderstaande hoeveelheden uitkomen. Een andere reden kan zijn dat de houdbaarheid van
een geneesmiddel ervoor zorgt dat u slechts een deel meekrijgt. De apotheker zal dit altijd
met u overleggen.
o Een nieuw voorgeschreven geneesmiddel krijgt u voor 15 dagen mee. Of u krijgt de
kleinste geneesmiddelenverpakking. Als het gaat om een geneesmiddel waarvoor het
preferentiebeleid geldt, krijgt u de kleinste verpakking van dat preferente geneesmiddel
mee.
o Voor de anticonceptiepil geldt een aflevertermijn van 3 maanden voor een nieuw
voorgeschreven geneesmiddel. Daarna geldt een termijn van 6 of 12 maanden naar
keuze van de verzekerde in overleg met de apotheker of apothekersassistente.
e
o Bij geneesmiddelen die duurder zijn dan € 1.000 per maand wordt na de 1 uitgifte
maximaal voor een periode van 1 maand afgeleverd. Bij hiv-medicatie geldt dat na een
instelperiode van 3 maanden voor een periode van maximaal 3 maanden mag worden
afgeleverd.
o Tenminste 3 maanden en ten hoogste 6 maanden voor alle geneesmiddelen, die u
langdurig moet gebruiken (voor chronisch gebruik). Tenminste 3 maanden en ten
hoogste 12 maanden voor merkloze geneesmiddelen en geneesmiddelen die in het
Menzis preferentiebeleid zijn opgenomen (voor chronisch gebruik).
o 1 maand voor slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen.
o Bij geneesmiddelengebruik tijdens intensieve zorg thuis (farmaceutische zorg tijdens de
palliatieve en terminale fase), geldt in principe een periode van 15 dagen. Er kan ook in
overleg tussen verzekerde, (huis)arts, wijkverpleegkundige en apotheker een
maatwerkafspraak worden gemaakt.
o Minimaal 1 maand voor alle andere gevallen.
Bron: https://www.anderzorg.nl/

Hema

Het recept van de arts en de voorgeschreven hoeveelheid geneesmiddel is leidend voor de
hoeveelheid geneesmiddelen die afgeleverd wordt door uw apotheek, tenzij deze boven de
onderstaande hoeveelheden uitkomen. Een andere reden kan zijn dat de houdbaarheid van
een geneesmiddel ervoor zorgt dat u slechts een deel meekrijgt. De apotheker zal dit altijd
met u overleggen.
o Een nieuw voorgeschreven geneesmiddel krijgt u voor 15 dagen mee. Of u krijgt de
kleinste geneesmiddelenverpakking. Als het gaat om een geneesmiddel waarvoor het
preferentiebeleid geldt, krijgt u de kleinste verpakking van dat preferente geneesmiddel
mee.
o Voor de anticonceptiepil geldt een aflevertermijn van 3 maanden voor een nieuw
voorgeschreven geneesmiddel. Daarna geldt een termijn van 6 of 12 maanden naar
keuze van de verzekerde in overleg met de apotheker of apothekersassistente.
e
o Bij geneesmiddelen die duurder zijn dan € 1.000 per maand wordt na de 1 uitgifte
maximaal voor een periode van 1 maand afgeleverd. Bij hiv-medicatie geldt dat na een
instelperiode van 3 maanden voor een periode van maximaal 3 maanden mag worden
afgeleverd.
o Tenminste 3 maanden en ten hoogste 6 maanden voor alle geneesmiddelen, die u

o
o

o

langdurig moet gebruiken (voor chronisch gebruik). Tenminste 3 maanden en ten
hoogste 12 maanden voor merkloze geneesmiddelen en geneesmiddelen die in het
Menzis preferentiebeleid zijn opgenomen (voor chronisch gebruik).
1 maand voor slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen.
Bij geneesmiddelengebruik tijdens intensieve zorg thuis (farmaceutische zorg tijdens de
palliatieve en terminale fase), geldt in principe een periode van 15 dagen. Er kan ook in
overleg tussen verzekerde, (huis)arts, wijkverpleegkundige en apotheker een
maatwerkafspraak worden gemaakt.
Minimaal 1 maand voor alle andere gevallen.

Bron: https://zorgverzekeringhema.nl/
Menzis

Het recept van de arts en de voorgeschreven hoeveelheid geneesmiddel is leidend voor de
hoeveelheid geneesmiddelen die afgeleverd wordt door uw apotheek, tenzij deze boven de
onderstaande hoeveelheden uitkomen. Een andere reden kan zijn dat de houdbaarheid van
een geneesmiddel ervoor zorgt dat u slechts een deel meekrijgt. De apotheker zal dit altijd
met u overleggen.
o Een nieuw voorgeschreven geneesmiddel krijgt u voor 15 dagen mee. Of u krijgt de
kleinste geneesmiddelenverpakking. Als het gaat om een geneesmiddel waarvoor het
preferentiebeleid geldt, krijgt u de kleinste verpakking van dat preferente geneesmiddel
mee.
o Voor de anticonceptiepil geldt een aflevertermijn van 3 maanden voor een nieuw
voorgeschreven geneesmiddel. Daarna geldt een termijn van 6 of 12 maanden naar
keuze van de verzekerde in overleg met de apotheker of apothekersassistente.
e
o Bij geneesmiddelen die duurder zijn dan € 1.000 per maand wordt na de 1 uitgifte
maximaal voor een periode van 1 maand afgeleverd. Bij hiv-medicatie geldt dat na een
instelperiode van 3 maanden voor een periode van maximaal 3 maanden mag worden
afgeleverd.
o Tenminste 3 maanden en ten hoogste 6 maanden voor alle geneesmiddelen, die u
langdurig moet gebruiken (voor chronisch gebruik). Tenminste 3 maanden en ten
hoogste 12 maanden voor merkloze geneesmiddelen en geneesmiddelen die in het
Menzis preferentiebeleid zijn opgenomen (voor chronisch gebruik).
o 1 maand voor slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen.
o Bij geneesmiddelengebruik tijdens intensieve zorg thuis (farmaceutische zorg tijdens de
palliatieve en terminale fase), geldt in principe een periode van 15 dagen. Er kan ook in
overleg tussen verzekerde, (huis)arts, wijkverpleegkundige en apotheker een
maatwerkafspraak worden gemaakt.
o Minimaal 1 maand voor alle andere gevallen.
Bron: https://www.menzis.nl/zorgverzekering

PMA

Het recept van de arts en de voorgeschreven hoeveelheid geneesmiddel is leidend voor de
hoeveelheid geneesmiddelen die afgeleverd wordt door uw apotheek, tenzij deze boven de
onderstaande hoeveelheden uitkomen. Een andere reden kan zijn dat de houdbaarheid van
een geneesmiddel ervoor zorgt dat u slechts een deel meekrijgt. De apotheker zal dit altijd
met u overleggen.
o Een nieuw voorgeschreven geneesmiddel krijgt u voor 15 dagen mee. Of u krijgt de
kleinste geneesmiddelenverpakking. Als het gaat om een geneesmiddel waarvoor het
preferentiebeleid geldt, krijgt u de kleinste verpakking van dat preferente geneesmiddel
mee.
o Voor de anticonceptiepil geldt een aflevertermijn van 3 maanden voor een nieuw
voorgeschreven geneesmiddel. Daarna geldt een termijn van 6 of 12 maanden naar
keuze van de verzekerde in overleg met de apotheker of apothekersassistente.
e
o Bij geneesmiddelen die duurder zijn dan € 1.000 per maand wordt na de 1 uitgifte
maximaal voor een periode van 1 maand afgeleverd. Bij hiv-medicatie geldt dat na een
instelperiode van 3 maanden voor een periode van maximaal 3 maanden mag worden
afgeleverd.
o Tenminste 3 maanden en ten hoogste 6 maanden voor alle geneesmiddelen, die u

o
o

o

langdurig moet gebruiken (voor chronisch gebruik). Tenminste 3 maanden en ten
hoogste 12 maanden voor merkloze geneesmiddelen en geneesmiddelen die in het
Menzis preferentiebeleid zijn opgenomen (voor chronisch gebruik).
1 maand voor slaapmiddelen en kalmeringsmiddelen.
Bij geneesmiddelengebruik tijdens intensieve zorg thuis (farmaceutische zorg tijdens de
palliatieve en terminale fase), geldt in principe een periode van 15 dagen. Er kan ook in
overleg tussen verzekerde, (huis)arts, wijkverpleegkundige en apotheker een
maatwerkafspraak worden gemaakt.
Minimaal 1 maand voor alle andere gevallen.

Bron: https://pma.info/

DSW-Stad Holland
DSW

Per voorschrift vergoedt de Zorgverzekeraar de kosten van aflevering en de afgeleverde
geneesmiddelen voor een periode, die zorginhoudelijk verantwoord is, van:
o vijftien dagen, dan wel de kleinste afleververpakking, indien het voor de verzekerde
nieuwe medicatie betreft of het betreft een geneesmiddel ter bestrijding van acute
aandoeningen met antibiotica of chemotherapeutica;
o Bij geneesmiddelen boven de € 500 per maand wordt na de eerste uitgifte maximaal
1 maand afgeleverd gedurende de instelperiode (eerste 6 maanden);
o Bij chronisch gebruik van dure geneesmiddelen, zoals bij bovenstaande punt
benoemd, door goed ingestelde patiënten wordt voor maximaal 3 maanden
afgeleverd. Voor sommige geneesmiddelen voor chronisch gebruik kunnen
uitzonderingen gemaakt worden;
o Drie maanden of de voorgeschreven periode op het recept tot maximaal 1 (één) jaar
voor geneesmiddelen ter behandeling van chronische ziekten, orale anticonceptiva
of insuline met uitzondering van hypnotica en anxiolytica. Dit geldt ook voor
geneesmiddelen tijdens vakantie; deze hoeven niet vooraf aangevraagd te worden;
o Bij geneesmiddelengebruik tijdens intensieve zorg thuis (farmaceutische zorg tijdens
de palliatieve en terminale fase) is maatwerk nodig per patiënt door overleg tussen
professionals, zoals huisarts, thuiszorgverpleegkundigen en apothekers(assistenten).
Tenzij er specifieke afspraken zijn gemaakt in het overleg tussen de
zorgprofessionals, wordt een aflevering van maximaal 15 dagen gehanteerd.
o 1 (één) maand in overige gevallen.
Bron: https://web.dsw.nl/consumenten

inTwente

Per voorschrift vergoedt de Zorgverzekeraar de kosten van aflevering en de afgeleverde
geneesmiddelen voor een periode, die zorginhoudelijk verantwoord is, van:
o vijftien dagen, dan wel de kleinste afleververpakking, indien het voor de verzekerde
nieuwe medicatie betreft of het betreft een geneesmiddel ter bestrijding van acute
aandoeningen met antibiotica of chemotherapeutica;
o Bij geneesmiddelen boven de € 500 per maand wordt na de eerste uitgifte maximaal
1 maand afgeleverd gedurende de instelperiode (eerste 6 maanden);
o Bij chronisch gebruik van dure geneesmiddelen, zoals bij bovenstaande punt
benoemd, door goed ingestelde patiënten wordt voor maximaal 3 maanden
afgeleverd. Voor sommige geneesmiddelen voor chronisch gebruik kunnen
uitzonderingen gemaakt worden;
o Drie maanden of de voorgeschreven periode op het recept tot maximaal 1 (één) jaar
voor geneesmiddelen ter behandeling van chronische ziekten, orale anticonceptiva
of insuline met uitzondering van hypnotica en anxiolytica. Dit geldt ook voor
geneesmiddelen tijdens vakantie; deze hoeven niet vooraf aangevraagd te worden;
o Bij geneesmiddelengebruik tijdens intensieve zorg thuis (farmaceutische zorg tijdens
de palliatieve en terminale fase) is maatwerk nodig per patiënt door overleg tussen
professionals, zoals huisarts, thuiszorgverpleegkundigen en apothekers(assistenten).

o

Tenzij er specifieke afspraken zijn gemaakt in het overleg tussen de
zorgprofessionals, wordt een aflevering van maximaal 15 dagen gehanteerd.
1 (één) maand in overige gevallen.

Bron: https://www.intwente.nl/Consumenten
Stad Holland

Per voorschrift vergoedt de Zorgverzekeraar de kosten van aflevering en de afgeleverde
geneesmiddelen voor een periode, die zorginhoudelijk verantwoord is, van:
o vijftien dagen, dan wel de kleinste afleververpakking, indien het voor de verzekerde
nieuwe medicatie betreft of het betreft een geneesmiddel ter bestrijding van acute
aandoeningen met antibiotica of chemotherapeutica;
o Bij geneesmiddelen boven de € 500 per maand wordt na de eerste uitgifte maximaal
1 maand afgeleverd gedurende de instelperiode (eerste 6 maanden);
o Bij chronisch gebruik van dure geneesmiddelen, zoals bij bovenstaande punt
benoemd, door goed ingestelde patiënten wordt voor maximaal 3 maanden
afgeleverd. Voor sommige geneesmiddelen voor chronisch gebruik kunnen
uitzonderingen gemaakt worden;
o Drie maanden of de voorgeschreven periode op het recept tot maximaal 1 (één) jaar
voor geneesmiddelen ter behandeling van chronische ziekten, orale anticonceptiva
of insuline met uitzondering van hypnotica en anxiolytica. Dit geldt ook voor
geneesmiddelen tijdens vakantie; deze hoeven niet vooraf aangevraagd te worden;
o Bij geneesmiddelengebruik tijdens intensieve zorg thuis (farmaceutische zorg tijdens
de palliatieve en terminale fase) is maatwerk nodig per patiënt door overleg tussen
professionals, zoals huisarts, thuiszorgverpleegkundigen en apothekers(assistenten).
Tenzij er specifieke afspraken zijn gemaakt in het overleg tussen de
zorgprofessionals, wordt een aflevering van maximaal 15 dagen gehanteerd.
o 1 (één) maand in overige gevallen.
Bron: https://www.stadholland.nl//consumenten

Zorg en Zekerheid
AZVZ

Per voorschrift van een geneesmiddel bestaat slechts aanspraak op farmaceutische zorg
voor een periode van:
o maximaal dertig dagen indien het voor de verzekerde nieuwe medicatie betreft;
o maximaal vijftien dagen indien het een geneesmiddel ter bestrijding van acute
aandoeningen met antibiotica of chemotherapie betreft;
o maximaal één maand indien de kosten per geneesmiddel per maand meer dan €
1.000,00 inclusief BTW bedragen of de kleinste handelsverpakking indien de kosten
per handelsverpakking meer dan € 1.000,00 inclusief BTW bedragen, tenzij anders is
overeengekomen met de apotheker. Met uitzondering van verblijf in het buitenland
tot maximaal drie maanden of indien sprake is van geneesmiddelen voor de
behandeling van HIV;
o minimaal drie maanden en voor maximaal twaalf maanden indien het
geneesmiddelen betreft ter behandeling van chronische ziekten (te bepalen door de
voorschrijver) die niet meer kosten dan € 1.000,00 inclusief BTW per maand. Indien
het benzodiazepinen, hypnotica, anxiolytica betreft, dan bestaat per voorschrift
aanspraak voor een periode van maximaal één maand;
o maximaal twaalf maanden indien het orale anticonceptiva betreft. Indien u voor
de eerste maal orale anticonceptiva gebruikt, is de maximale termijn drie maanden;
o maximaal één maand in overige gevallen.
Bron:https://www.scheepvaartnet.nl/bestanden/865_Vergoedingsoverzicht%20AZVZ%202
020.pdf

Zorg en
Zekerheid

Per voorschrift van een geneesmiddel bestaat slechts aanspraak op farmaceutische zorg
voor een periode van:
o maximaal dertig dagen indien het voor de verzekerde nieuwe medicatie betreft;
o maximaal vijftien dagen indien het een geneesmiddel ter bestrijding van acute
aandoeningen met antibiotica of chemotherapie betreft;
o maximaal één maand indien de kosten per geneesmiddel per maand meer dan €
1.000,00 inclusief BTW bedragen of de kleinste handelsverpakking indien de kosten
per handelsverpakking meer dan € 1.000,00 inclusief BTW bedragen, tenzij anders is
overeengekomen met de apotheker. Met uitzondering van verblijf in het buitenland
tot maximaal drie maanden of indien sprake is van geneesmiddelen voor de
behandeling van HIV;
o minimaal drie maanden en voor maximaal twaalf maanden indien het
geneesmiddelen betreft ter behandeling van chronische ziekten (te bepalen door de
voorschrijver) die niet meer kosten dan € 1.000,00 inclusief BTW per maand. Indien
het benzodiazepinen, hypnotica, anxiolytica betreft, dan bestaat per voorschrift
aanspraak voor een periode van maximaal één maand;
o maximaal twaalf maanden indien het orale anticonceptiva betreft. Indien u voor
de eerste maal orale anticonceptiva gebruikt, is de maximale termijn drie maanden;
o maximaal één maand in overige gevallen.
Bron: https://www.zorgenzekerheid.nl/

ONVZ
ONVZ

U krijgt een vaste ‘afleverhoeveelheid’ mee
Per recept vergoeden wij de kosten van een geneesmiddel voor:
o 15 dagen of de kleinste afleververpakking, bij een voor u nieuw geneesmiddel
o 15 dagen, bij antibiotica voor een acute aandoening of bij middelen voor
chemotherapie (cytostatica)
o maximaal 1 maand, bij slaapmiddelen (hypnotica) en middelen tegen angst
(anxiolytica)
o maximaal 3 maanden, bij een geneesmiddel voor een chronische ziekte
o maximaal 1 jaar, bij de anticonceptiepil
o maximaal 1 maand, bij geneesmiddelen duurder dan € 1.000 per maand tijdens de
instelperiode van 6 maanden
o maximaal 1 maand in andere gevallen
Valt een geneesmiddel onder meer categorieën? Dan geldt de kortste periode.
Bron: https://www.onvz.nl/

PNOzorg

U krijgt een vaste ‘afleverhoeveelheid’ mee
Per recept vergoeden wij de kosten van een geneesmiddel voor:
o 15 dagen of de kleinste afleververpakking, bij een voor u nieuw geneesmiddel
o 15 dagen, bij antibiotica voor een acute aandoening of bij middelen voor
chemotherapie (cytostatica)
o maximaal 1 maand, bij slaapmiddelen (hypnotica) en middelen tegen angst
(anxiolytica)
o maximaal 3 maanden, bij een geneesmiddel voor een chronische ziekte
o maximaal 1 jaar, bij de anticonceptiepil
o maximaal 1 maand, bij geneesmiddelen duurder dan € 1.000 per maand tijdens de
instelperiode van 6 maanden
o maximaal 1 maand in andere gevallen
Valt een geneesmiddel onder meer categorieën? Dan geldt de kortste periode.
Bron: https://www.pnozorg.nl/

VvAA

U krijgt een vaste ‘afleverhoeveelheid’ mee
Per recept vergoeden wij de kosten van een geneesmiddel voor:
o 15 dagen of de kleinste afleververpakking, bij een voor u nieuw geneesmiddel
o 15 dagen, bij antibiotica voor een acute aandoening of bij middelen voor
chemotherapie (cytostatica)
o maximaal 1 maand, bij slaapmiddelen (hypnotica) en middelen tegen angst
(anxiolytica)
o maximaal 3 maanden, bij een geneesmiddel voor een chronische ziekte
o maximaal 1 jaar, bij de anticonceptiepil
o maximaal 1 maand, bij geneesmiddelen duurder dan € 1.000 per maand tijdens de
instelperiode van 6 maanden
o maximaal 1 maand in andere gevallen
Valt een geneesmiddel onder meer categorieën? Dan geldt de kortste periode.
Bron: https://www.vvaa.nl/verzekeringen/zorgverzekering

ASR Ziektekostenverzekeringen
De
Amersfoortse

Per voorschrift heeft u recht op geneesmiddelen voor een bepaalde periode. De
Amersfoortse hanteert de volgende afspraken voor de extramurale geneesmiddelen:
o Bij nieuw voorgeschreven geneesmiddelen wordt de 15 dagen eerste aflevering
gehanteerd dan wel de kleinste afleververpakking;
o Bij geneesmiddelen boven de € 1.000,- per maand wordt na de eerste uitgifte
maximaal 1 maand afgeleverd gedurende de instelperiode (eerste 6 maanden);
o Bij chronisch gebruik van (dure) geneesmiddelen door goed ingestelde patiënten
wordt voor maximaal 3 maanden afgeleverd. Voor sommige geneesmiddelen voor
chronisch gebruik kunnen uitzonderingen gemaakt worden;
o Bij geneesmiddelengebruik tijdens intensieve zorg thuis (farmaceutische zorg tijdens
de palliatieve en terminale fase) is maatwerk nodig per patiënt door overleg tussen
professionals, zoals huisarts, wijkverpleegkundigen en apothekers(assistenten).
Aflevering maximaal per 15 dagen wordt gehanteerd, tenzij specifieke afspraken zijn
gemaakt in het overleg tussen zorgverleners zoals hierboven genoemd.
Bron: https://www.amersfoortse.nl/zorgverzekering

Ditzo

Per voorschrift heeft u recht op geneesmiddelen voor een bepaalde periode. De
Amersfoortse hanteert de volgende afspraken voor de extramurale geneesmiddelen:
o Bij nieuw voorgeschreven geneesmiddelen wordt de 15 dagen eerste aflevering
gehanteerd dan wel de kleinste afleververpakking;
o Bij geneesmiddelen boven de € 1.000,- per maand wordt na de eerste uitgifte
maximaal 1 maand afgeleverd gedurende de instelperiode (eerste 6 maanden);
o Bij chronisch gebruik van (dure) geneesmiddelen door goed ingestelde patiënten
wordt voor maximaal 3 maanden afgeleverd. Voor sommige geneesmiddelen voor
chronisch gebruik kunnen uitzonderingen gemaakt worden;
o Bij geneesmiddelengebruik tijdens intensieve zorg thuis (farmaceutische zorg tijdens
de palliatieve en terminale fase) is maatwerk nodig per patiënt door overleg tussen
professionals, zoals huisarts, wijkverpleegkundigen en apothekers(assistenten).
Aflevering maximaal per 15 dagen wordt gehanteerd, tenzij specifieke afspraken zijn
gemaakt in het overleg tussen zorgverleners zoals hierboven genoemd.
Bron: https://www.ditzo.nl/zorgverzekering

ENO

Salland

Wij vergoeden geneesmiddelen niet in onbeperkte hoeveelheden. Per voorschrift vergoeden
wij kosten van de geneesmiddelen voor een periode van maximaal:
o twaalf maanden, als het gaat om de anticonceptiepil (orale anticonceptiva);
o drie maanden, als u een chronische aandoening heeft en u het geneesmiddel al
minimaal zes maanden gebruikt. In afwijking hiervan geldt voor de terhandstelling
van benzodiazepinen, hypnotica en anxiolytica een periode van maximaal één
maand. De zorgaanbieder die het voorschrift afgeeft, bepaalt of sprake is van een
chronische aandoening;
o één kuur of één maand, als het gaat om antibiotica of chemotherapie ter bestrijding
van acute aandoeningen;
o één maand in alle andere gevallen.
Bron: https://www.salland.nl/

Zorgdirect

Wij vergoeden geneesmiddelen niet in onbeperkte hoeveelheden. Per voorschrift vergoeden
wij kosten van de geneesmiddelen voor een periode van maximaal:
o twaalf maanden, als het gaat om de anticonceptiepil (orale anticonceptiva);
o drie maanden, als u een chronische aandoening heeft en u het geneesmiddel al
minimaal zes maanden gebruikt. In afwijking hiervan geldt voor de terhandstelling
van benzodiazepinen, hypnotica en anxiolytica een periode van maximaal één
maand. De zorgaanbieder die het voorschrift afgeeft, bepaalt of sprake is van een
chronische aandoening;
o één kuur of één maand, als het gaat om antibiotica of chemotherapie ter bestrijding
van acute aandoeningen;
o één maand in alle andere gevallen.
Bron: https://www.zorgdirect.nl/

IptiQ
Promovendum

Per voorschrift heeft u maximaal aanspraak op (vergoeding van) geneesmiddelen voor een
periode van:
o 15 dagen, dan wel de kleinste afleververpakking bij nieuw voorgeschreven
geneesmiddelen.
o Maximaal één maand bij geneesmiddelen waarvan de kosten meer bedragen dan €
1.000 per maand, gedurende de instelperiode (eerste 6 maanden)
o Maximaal 3 maanden bij chronisch gebruik van (dure) geneesmiddelen.
o Maximaal 15 dagen bij geneesmiddelengebruik tijdens intensieve zorg thuis
(farmaceutische zorg tijdens de palliatieve en terminale fase). Er is maatwerk nodig
per patiënt door overleg tussen professionals, zoals huisarts, wijkverpleegkundigen
en apothekers(assistenten).
Bron: https://www.promovendum.nl/zorgverzekering

National
Academic

Per voorschrift heeft u maximaal aanspraak op (vergoeding van) geneesmiddelen voor een
periode van:
o 15 dagen, dan wel de kleinste afleververpakking bij nieuw voorgeschreven
geneesmiddelen.
o Maximaal één maand bij geneesmiddelen waarvan de kosten meer bedragen dan €
1.000 per maand, gedurende de instelperiode (eerste 6 maanden)
o Maximaal 3 maanden bij chronisch gebruik van (dure) geneesmiddelen.
o Maximaal 15 dagen bij geneesmiddelengebruik tijdens intensieve zorg thuis
(farmaceutische zorg tijdens de palliatieve en terminale fase). Er is maatwerk nodig
per patiënt door overleg tussen professionals, zoals huisarts, wijkverpleegkundigen
en apothekers(assistenten).
Bron: https://www.nationalacademic.nl/zorgverzekering

Besured

Per voorschrift heeft u maximaal aanspraak op (vergoeding van) geneesmiddelen voor een
periode van:
o 15 dagen, dan wel de kleinste afleververpakking bij nieuw voorgeschreven
geneesmiddelen.
o Maximaal één maand bij geneesmiddelen waarvan de kosten meer bedragen dan €
1.000 per maand, gedurende de instelperiode (eerste 6 maanden)
o Maximaal 3 maanden bij chronisch gebruik van (dure) geneesmiddelen.
o Maximaal 15 dagen bij geneesmiddelengebruik tijdens intensieve zorg thuis
(farmaceutische zorg tijdens de palliatieve en terminale fase). Er is maatwerk nodig
per patiënt door overleg tussen professionals, zoals huisarts, wijkverpleegkundigen
en apothekers(assistenten).
Bron: https://www.besured.nl/

Eucare
Aevitae
(Eucare)

Per voorschrift heeft u maximaal aanspraak op (vergoeding van) geneesmiddelen voor een
periode van:
o 15 dagen, dan wel de kleinste afleververpakking bij nieuw voorgeschreven
geneesmiddelen.
o Maximaal één maand bij geneesmiddelen waarvan de kosten meer bedragen dan €
1.000 per maand, gedurende de instelperiode (eerste 6 maanden).
o Maximaal 3 maanden bij chronisch gebruik van (dure) geneesmiddelen.
o Maximaal 15 dagen bij geneesmiddelengebruik tijdens intensieve zorg thuis
(farmaceutische zorg tijdens de palliatieve en terminale fase). Er is maatwerk nodig
per patiënt door overleg tussen professionals, zoals huisarts, wijkverpleegkundigen
en apothekers(assistenten).
Bron: https://www3.aevitae.com/eucare
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Geachte
Onlangs is de laatste handtekening gezet onder het ‘Akkoord Afspraken
prescriptieregeling’. Hiermee is de aanpassing van de prescriptieregeling een feit.
Samen met u hebben in totaal negen partijen uniforme afspraken gemaakt over
het voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen in de openbare farmacie.
Door het meer op maat voorschrijven en verstrekken van geneesmiddelen wordt
verspilling elders in de keten voorkomen. Met deze afspraken verwachten we de
hoeveelheid geneesmiddelen die ongebruikt blijven, te verminderen.

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Afspraken
Het akkoord is ondertekend door: FMS, VPTZ, ZN, LHV, KNMP VenVN,
Patiëntenfederatie Nederland, NHG en NVZA. Zij hebben de volgende afspraken
gemaakt:
1. Bij nieuw voorgeschreven geneesmiddelen wordt de 15 dagen eerste
aflevering gehanteerd dan wel de kleinste afleververpakking;
2. Bij geneesmiddelen boven de € 1.000,- per maand wordt na de eerste
uitgifte maximaal 1 maand afgeleverd gedurende de instelperiode (eerste
6 maanden);
3. Bij chronisch gebruik van (dure) geneesmiddelen door goed ingestelde
patiënten wordt voor maximaal 3 maanden afgeleverd. Voor sommige
geneesmiddelen voor chronisch gebruik kunnen uitzonderingen gemaakt
worden;
4. Bij geneesmiddelengebruik tijdens intensieve zorg thuis (farmaceutische zorg
tijdens de palliatieve en terminale fase) is maatwerk nodig per
patiënt door overleg tussen professionals, zoals huisarts, wijkverpleeg
kundigen en apothekers(assistenten). Aflevering maximaal per 15 dagen
wordt gehanteerd, tenzij specifieke afspraken zijn gemaakt in het overleg
tussen zorgverleners zoals hierboven genoemd.

Bijgevoegd vindt u een ondertekend exemplaar van het akkoord.
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Verzoek
We zijn uiteraard blij met deze mooie stap. Maar we zijn er nog niet.
Het is nu zaak dat uw achterban de uniforme prescriptieregeling in de praktijk
toepast. Daarom verzoeken we u om uw achterban op korte termijn op de hoogte
te brengen van de afspraken. Want het uitvoeren van de afspraken is een lokaal
samenspel van voorschrijver, apotheker en patiënt. Ook wij zullen via onze
communicatiekanalen aandacht besteden aan dit akkoord.

Directoraat-Generaal
Curatieve Zorg

Directie Geneesmiddelen en
Medische Technologie
Kenmerk

1054245- 158695-GMT

Monitoring
Op ons verzoek heeft het SFK in de zomermaanden een nulmeting gedaan naar de
afleverduur van de eerste uitgifte. Deze nulmeting hebben wij bijgevoegd.
In 2017 volgt een tweede meting, ook de uitkomsten daarvan zullen wij met u
delen. Zo kunnen we de komende periode monitoren of de gemaakte afspraken
daadwerkelijk leiden tot het tegengaan van verspilling.

Wij vertrouwen op uw inzet om deze afspraken tot een succes te maken!
Met vriendelijke groet,
de directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie,

dr. M.T.M. van Raaij
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De volgende geharmoniseerde afspraken worden gemaakt voor de geneesmiddelen die niet
gefinancierd worden vanuit het ziekenhuisbudget:
1. Bij nieuw voorgeschreven geneesmiddelen wordt de 15 dagen eerste aflevering gehanteerd dan wel
de kleinste afleververpakking
2. Bij geneesmiddelen boven de 1000€ per maand wordt na de 1ste uitgifte maximaal 1 maand 		
afgeleverd gedurende de instelperiode (eerste 6 maanden).
3. Bij chronisch gebruik van (dure) geneesmiddelen door goed ingestelde patiënten wordt voor 		
maximaal 3 maanden afgeleverd. Voor sommige geneesmiddelen voor chronisch gebruik kunnen
uitzonderingen gemaakt worden.
4. Bij geneesmiddelengebruik tijdens intensieve zorg thuis (farmaceutische zorg tijdens de palliatieve en
terminale fase) is maatwerk nodig per patiënt door overleg tussen professionals, zoals huisarts, 		
wijkverpleegkundigen en apothekers(assistenten). Aflevering maximaal per 15 dagen wordt gehanteerd,
tenzij specifieke afspraken zijn gemaakt in het overleg tussen zorgverleners zoals hierboven genoemd.
Voor akkoord,
FMS
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