
Addendum Verstrekking en
vergoeding

Blz. 19 Vaste kostenvergoeding apotheek

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is verantwoordelijk voor de bepaling van de
tarieven in de gezondheidszorg, waaronder die van de apotheken.

Op 1 juli 2008 heeft de NZa het systeem van prestatiebekostiging ingevoerd. Dat
betekent dat het tarief wat door de apotheek in rekening mag worden gebracht,
afhankelijk is van het soort dienst dat verleend wordt.
In onderstaande tabel staat een overzicht van de vergoedingen per 1 januari 2009.

Maximum tarief Maximum verhoogd tarief

Basisprestatie

Standaarduitgifte b 6,40 excl. btw b 7,00 excl. btw

Weekuitgifte b 3,50 b 3,80

Aanvullende prestaties

Eerste uitgifte b 1,30 b 1,40

ANZ recept b 12,80 b 13,90

Bijzondere bereiding b 95,80 b 104,50

Reguliere bereiding b 12,80 b 13,90

NZa rekeneenheid b 7,29 b 7,97

Toelichting:

Wanneer een geneesmiddel voor de eerste keer wordt afgeleverd, krijgt de apotheek:
Standaarduitgifte + Eerste uitgifte = b 6,40 + b 1,30 = b 7,60
Wordt datzelfde geneesmiddel binnen een jaar herhaald, dan is het tarief telkens b

6,40.

Wanneer een geneesmiddel bereid moet worden (capsules, crèmes etc.) is de vergoe-
ding de
Standaarduitgifte + Reguliere bereiding = b 6,40 + b 12,80 = b 19,20

Als het een bijzondere bereiding betreft b 6,40 + b 95,80 = 102,20
Een bereiding wordt bijzonder genoemd als er bijzondere maatregelen nodig zijn bij
de bereiding. Denk daarbij aan steriele aseptische bereidingen (medicatiecassettes
ed.) of omdat er risicovolle (kankerverwekkend ed.) stoffen verwerkt moeten worden.

De vergoeding voor de weekuitgifte is van toepassing wanneer een geneesmiddel elke
week aan een patiënt wordt verstrekt. Dat kan bijvoorbeeld gaan om bewoners van
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tehuizen, of in een thuissituatie, die de medicijnen krijgen via een geneesmiddeldis-
tributiesysteem (baxter, pharmatray, weekdoseerdoos).

Wanneer iemand buiten de reguliere openingstijden van de apotheek komt, bijvoorbeeld ’s
avonds of op zon- en feestdagen, is het tarief b 6,40 + b 12,80 = b 19,20. De zaterdag
wordt van 08.00 tot 18.00 uur als een gewone werkdag beschouwd.

Per 1 januari 2009 is voor de apotheekhoudenden het zogeheten flexibel tarief inge-
voerd. Dit varieert van maximaal gemiddeld b 7,27 tot maximaal b 7,92.
Wanneer je alle recepten per jaar in de apotheek zou optellen kom je uiteindelijk
volgens de eerste kolom van de tabel uit op een gemiddelde van b 7,27.
Door te onderhandelen met de zorgverzekeraars kan de apotheek eventueel in aan-
merking komen voor de bedragen in de kolom maximum verhoogd tarief. Daarvoor
moet de apotheek dan bijvoorbeeld extra zorg aan de patiënt verlenen. Hierbij kun je
denken aan medicijngesprekken, klanttevredenheidsonderzoek of zorgprojecten. In
dat geval zou het gemiddelde op maximaal b 7,97 kunnen uitkomen.
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