Consumentenbond: Eerste uitgifte van medicijnen
Als je medicijnen bij je apotheek haalt, moet je hiervoor via je eigen risico betalen. Gaat het om een medicijn dat je nog nooit - of lange tijd niet hebt gebruikt, dan betaal je meer. Maar hier moet een apotheker wel iets voor doen.

Wat is er veranderd?
Eigenlijk niet veel. Al sinds 2009 zijn de kosten voor een nieuw medicijn hoger dan voor een medicijn dat je vaker gebruikt. Het enige verschil is
dat sinds 1 januari 2014 apothekers het 'eerste uitgifte tarief' apart moeten declareren bij de zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars verrekenen de
kosten van medicijnen en apotheek met je eigen risico, waardoor je het 'eerste uitgifte tarief' op de rekening van je zorgverzekeraar terugvindt.
Als je een medicijn haalt, brengt de apotheek hier standaard ongeveer €6 voor in rekening. Gaat het om een nieuw medicijn, dan komt hier nog
eens ongeveer €6 bovenop. Het precieze bedrag is afhankelijk van je apotheek en zorgverzekeraar.
Een voorbeeld met fictieve namen en bedragen:
Theo krijgt van zijn huisarts een nieuw medicijn voorgeschreven. Hij haalt deze bij zijn apotheek en krijgt van zijn zorgverzekeraar een
declaratieoverzicht thuisgestuurd. Is deze nog niet vol, dan zag de rekening er vorig jaar zo uit (let op: het zijn voorbeeldbedragen):
Tarief 2013
Terhandstelling van een UR-geneesmiddel

€12

Tarief 2014
Terhandstelling van een UR-geneesmiddel
€6
Eerste terhandstellingsgesprek (Eerste uitgifte tarief) €6

Wanneer mag een apotheker het 'Eerste uitgifte
tarief' in rekening brengen?
Een apotheker mag alleen voor receptgeneesmiddelen een extra bedrag in rekening brengen als je een geneesmiddel haalt:





met een werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm die je niet eerder hebt gebruikt;
met een werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm die je 12 maanden of langer geleden bij de apotheek hebt gehaald;
waarvan de apotheker niet kan vaststellen of je het medicijn in de afgelopen 12 maanden hebt gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je het
geneesmiddel eerder bij een andere apotheek hebt gehaald. De apotheker moet wel proberen te achterhalen of dit het geval is.
Dit betekent dus ook dat als de werkzame stof of de sterkte of de toedieningsvorm van je vertrouwde medicijn verandert, een 'eerste uitgifte tarief'
gedeclareerd kan worden door de apotheker.

Wat moet een apotheker doen om het 'Eerste uitgifte
tarief' in rekening te brengen?
Voor elk medicijn dat je voor het eerst of na meer dan 12 maanden meekrijgt, houdt de apotheker (of assistent) een gesprek met je. Tijdens dit
gesprek legt deze het gebruik, de werking, de mogelijke bijwerkingen en de samenhang met andere geneesmiddelen uit. Daarnaast moet de
apotheker (of assistent):








controleren welke andere medicijnen je gebruikt;
controleren of je het medicijn kunt gebruiken in combinatie met jouw andere medicijnen;
controleren of het medicijn geschikt voor je is en dat je er bijvoorbeeld niet allergisch voor bent;
zo nodig contact opnemen met de arts die het geneesmiddel heeft voorgeschreven;
je gegevens, het gebruik en eventuele waarschuwingen op het etiket zetten;
de schriftelijke uitleg van het medicijn meegeven, meestal is dit de bijsluiter.

Mag ik zo'n gesprek weigeren, waardoor ik niet hoef
te betalen?
Nee, in principe kun je een 'eerste uitgifte gesprek' niet weigeren. De apotheker is verplicht dit gesprek met je te houden. Dit is op basis van
richtlijnen die ervoor moeten zorgen dat geneesmiddelen veilig worden gebruikt. Weiger je het gesprek, dan is de kans groot dat de apotheker het
geneesmiddel niet meegeeft.

