Bijlage: Tarieven Farmaceutische Zorg 2019
In aanvulling op de Zorgovereenkomst Farmaceutische Zorg VGZ 2019 komen de Zorgaanbieder
en de Zorgverzekeraar de in tabel 1 en 2 vermelde tarieven overeen.
De hierna volgende bepalingen zijn van toepassing op de te declareren tarieven in tabel 1.
Voor de prestatie ‘Terhandstelling van een UR-geneesmiddel’ mag de Zorgaanbieder de
volgende deelprestaties, met uitzondering van deelprestatie 1.4 (ANZ-dienstverlening), bij de
Zorgverzekeraar declareren:
Basisprestaties:
1.1
Standaardterhandstelling
1.2a Weekterhandstelling (aflevering per week)
1.2b Weekterhandstelling (aflevering per 2 weken)
1.2c Weekterhandstelling (aflevering per 3 weken of langer)
1.3
Terhandstelling en begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel
Deelprestaties:
1.4
ANZ-dienstverlening
1.5
Bijzondere magistrale bereiding
1.6
Reguliere magistrale bereiding
1.7
Dienstverlening thuis
Het tarief dat de Zorgaanbieder bij de Zorgverzekeraar mag declareren, kan bestaan uit een
basisprestatie in combinatie met een deelprestatie. Het tarief dat gedeclareerd mag worden is
dan de optelsom van het tarief van de basisprestatie en de deelprestaties. De Zorgaanbieder
mag uitsluitend de tarieven in rekening brengen die in tabel 1 worden vermeld. Indien geen
tarief is vermeld dan houdt dat in dat de Zorgaanbieder voor deze basis- of deelprestatie geen
kosten mag declareren. De kosten van deze prestaties zijn verwerkt in de overige tarieven.
De basisprestaties 1.2a-b-c zijn bij de Zorgverzekeraar niet declarabel in combinatie met
deelprestaties.
Tabel 1:
De in deze tabel genoemde tarieven en declaratiecondities van de prestaties zijn, daar
waar van toepassing inclusief eventueel verschuldigde btw uitgaande van de thans
geldende btw-tarieven van 21% en 6%.
Profiel:
Basisprestaties
Tarief in euro’s
1.1
Standaardterhandstelling
1.2a
Weekuitgifte (aflevering per week)
1.2b
Weekuitgifte (aflevering per 2 weken)
1.2c
Weekuitgifte (aflevering per 3 weken)
1.3
Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel¹
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Deelprestaties
1.4
ANZ-dienstverlening
1.5
Bijzondere magistrale bereiding
1.6
Reguliere magistrale bereiding
1.7
Dienstverlening thuis
Prestatie 1 bij niet terhandstellen UR-geneesmiddel
70000 Standaardterhandstelling (niet terhandstellen)
70014 Standaardterhandstelling (niet terhandstellen); thuis
Prestaties 2 tot en met 7
70001 Instructie patiënt UR-geneesmiddel- gerelateerd hulpmiddel
70002 Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelengebruik
70003 Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelengebruik; thuis
70027 Farmaceutische begeleiding bij dagbehandeling/ polikliniekbezoek
70028 Farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname
70006 Farmaceutische begeleiding i.v.m. ontslag uit het ziekenhuis
70007 Farmaceutische begeleiding i.v.m. ontslag uit het ziekenhuis; thuis
¹ Het vermelde tarief betreft alleen het tarief voor het begeleidingsgesprek. Om te komen tot
het tarief voor de basisprestatie ‘Terhandstelling en begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’
dient dit tarief, op basis van de geleverde prestatie, vermeerderd te worden met het tarief
vermeld onder 1.1, 1.2a, 1.2b of 1.2c.
Tabel 2
De in deze tabel genoemde tarieven zijn, daar waar btw van toepassing is, exclusief btw.
Korting UR-geneesmiddelen2
Kortingspercentage UR-geneesmiddelen
Maximumbedrag
Opslag zelfzorggeneesmiddelen en hulpmiddelen anticonceptioneel
Percentage niet recept plichtige geneesmiddelen (zelfzorggeneesmiddelen)
Percentage hulpmiddelen anticonceptionele doeleinden
2

Voor specifieke UR-geneesmiddelen is het genoemde ‘Kortingspercentage UR-geneesmiddelen’
niet van toepassing. Voor deze specifieke UR-geneesmiddelen gelden de tarieven zoals vermeld
in de bijlage 'Tarieven specifieke UR-geneesmiddelen 2019'.
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