
Ingangsdatum:	  01.01.18	  

Tarieven	  2018	  
Onderstaande	  tarieven	  zijn	  van	  toepassing	  wanneer:	  

Wij	  rechtstreeks	  declareren	  bij	  uw	  zorgverzekeraar	  
U	  zelf	  wenst	  te	  betalen	  
U	  niet	  verzekerd	  bent,	  of	  in	  het	  buitenland	  verzekerd	  bent	  
Het	  genees-‐	  of	  hulpmiddelen	  betreft	  die	  niet	  worden	  vergoed	  vanuit	  de	  Basisverzekering	  

Diensten	  bij	  uitgifte	  van	  geneesmiddelen	   	  	  	  	  Tarief	  *	  
Standaarduitgifte	   Van	  toepassing	  wanneer	  een	  recept	  voor	  een	  UR-‐geneesmiddel	  

wordt	  aangeboden	  op	  werkdagen	  van	  17.30-‐18.00	  en	  op	  
zaterdagen	  van	  8.00-‐18.00.	  

45,00	  

Avond	  Nacht	  Zondag	  (ANZ)	   Van	  toepassing	  wanneer	  een	  recept	  voor	  een	  UR-‐geneesmiddel	  
wordt	  aangeboden	  na	  18.00	  uur	  en	  voor	  8.00	  uur,	  of	  op	  een	  
zondag	  of	  nationale	  feestdag.	  

45,00	  

Nacht	  (niet	  UR-‐gnm)	   Van	  toepassing	  wanneer	  een	  niet-‐UR-‐geneesmiddel,	  hulpmiddel,	  
zelfzorg-‐	  of	  UA-‐middel	  wordt	  verstrekt	  na	  23.00	  en	  voor	  8.00.	  

45,00	  

Gewone	  bereiding	   Toeslag	  voor	  de	  bereiding	  van	  een	  UR-‐geneesmiddel.	   n.v.t.

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).	  

n.v.t.

Overige	  zorgverlening	   	  	  	  Tarief	  **	  
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.	  

Onderdeel	  

Standaarduitgifte	  

Farmaceutische	  begeleiding	  
ziekenhuisopname	  

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

Onderdeel	  

Standaarduitgifte	  

Farmaceutische	  begeleiding	  
ontslag	  ziekenhuis	  

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

Onderdeel	  

Standaarduitgifte	  

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

0,00	  

* Exclusief	  geneesmiddel-‐/materiaalkosten,	  incl	  6%	  BTW **BTW-‐vrijstelling	  


