Aflevertermijn geneesmiddelen bij langdurig verblijf in buitenland
Regelmatig komen vragen binnen over afleverhoeveelheden van geneesmiddelen voor verzekerden
die langdurig naar het buitenland gaan. Hieronder leest u hoe u dient te handelen.

Kort samengevat
1.
2.
3.

Verzekerde krijgt van u de hoeveelheid die u gewoonlijk af zou leveren als verzekerde niet op
vakantie gaat.
Verzekerde kan in het land van bestemming geneesmiddelen bij de apotheek halen.
Uitzonderingen zijn mogelijk.

Ad 1: wat is VGZ met mij overeengekomen?
Wij gaan er van uit dat u dezelfde hoeveelheid van het geneesmiddel meegeeft als u gewoon bent te
doen volgens de zorgovereenkomst farmaceutische zorg 2018, artikel 7, lid 12 en 13.
13. Bij de eerste uitgifte van een geneesmiddel levert de Zorgaanbieder voor maximaal 15 dagen af.
Bij vervolguitgiftes levert de Zorgaanbieder bij chronisch gebruik voor minimaal drie maanden en
maximaal 12 maanden geneesmiddelen af aan de verzekerde. ‘Chronisch gebruik’ is een te
verwachten gebruik van het geneesmiddel gedurende minimaal zes maanden per jaar nadat de
verzekerde op het geneesmiddel is ingesteld. Is de declaratieprijs voor één maand, op basis van
het voorgeschreven gebruik per verzekerde, hoger dan € 1000,- (exclusief BTW) dan geldt een
maximale aflevertermijn van één maand. In incidentele gevallen kan de Zorgaanbieder na
overleg en met expliciete toestemming van de Zorgverzekeraar hiervan afwijken en voor een
langere periode afleveren. Voor zover er bij een standaardterhandstelling voldoende noodzaak is
om bij (chronische en niet-chronische) medicatie af te wijken van de afleverfrequentie zoals
beschreven in lid 12 van dit artikel kan de Zorgaanbieder op basis van een daartoe strekkend
recept de standaarduitgifte even zo vaak declareren, met een maximum van één maal per
maand. Van voldoende noodzaak is alleen sprake indien voor de Zorgaanbieder redelijkerwijs
aannemelijk is geworden dat:
a. Bij een minder frequente aflevering er voor de gezondheid van de patiënt zelf gevaar
dreigt en/of,
b. De houdbaarheid van de medicatie frequente aflevering noodzakelijk maakt. Indien de
houdbaarheid van de medicatie dit noodzakelijk maakt, mag de Zorgaanbieder ongeacht
het aantal bereidingen, de deelprestaties 1.5 of 1.6, maximaal drie keer per week
declareren.

Ad 2: wat als bovenstaande aflevertermijn niet voldoet aan de vraag van
verzekerde?
Het kan voorkomen dat verzekerde een grotere hoeveelheid geneesmiddelen vraagt dan u
gerechtigd bent te mogen verstrekken volgens de zorgovereenkomst. Wijst u de verzekerde dan op
de mogelijkheid geneesmiddelen te halen bij apotheken ter plaatse: veel geneesmiddelen zijn ook in
het buitenland verkrijgbaar, waardoor het lang niet altijd noodzakelijk is de geneesmiddelen vanuit
Nederland mee te geven. Verzekerden kunnen in het buitenland terecht bij apotheken en de
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rekening bij coöperatie VGZ declareren. Daarbij geldt het artikel ‘buitenland’ in de polisvoorwaarden
van verzekerde.

Ad 3: uitzonderingen mogelijk?
Er kunnen zich situaties voordoen waarbij u een uitzondering wilt maken en meer wilt leveren dan u
gewoonlijk doet. Daar is geen toestemming van ons voor nodig, u kunt de afgeleverde hoeveelheid
rechtstreeks bij ons declareren mits u zich aan onderstaande regels houdt:

Na te lopen aspecten
De hoogte van het
declaratiebedrag

Dekkend recept

De houdbaarheid en
bewaarcondities
Kans op breuk
Gevaar voor
gezondheid

Kans op misbruik

Vastlegging in
patiëntendossier
i.v.m.
achterafcontrole
Declaratierecord

Regel met toelichting
Is het te declareren bedrag van de receptregel ≤ €3.000,-? Dan kunt u
afleveren.
Is het te declareren bedrag van de receptregel > €3.000,-? Neemt u dan
contact op met ons als verzekerde het geneesmiddel niet kan verkrijgen in
bestemmingsland. De contactgegevens vindt u op
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/farmaceutischezorg/contact
U beschikt over een recept dat de afgeleverde hoeveelheden dekt. De
voorschrijver blijft de eindverantwoordelijke voor de uitgeschreven
hoeveelheid.
U vergewist u ervan dat de geneesmiddelen voldoende lang houdbaar zijn
en tijdens een reis of tijdens het verblijf onder de juiste omstandigheden
bewaard kunnen blijven.
U geeft enkel geneesmiddelen mee die niet kwetsbaar zijn voor breuk of u
geeft ze zodanig mee dat kans op breuk nihil is.
U vergewist u ervan dat de af te leveren hoeveelheid geen gevaar vormt
voor de gezondheid van verzekerde zelf. Denk o.a. aan opiaten,
antidepressiva, slaapmiddelen. U maakt deze inschatting samen met de
voorschrijver.
U vergewist u ervan dat de af te leveren hoeveelheid bestemd is voor
verzekerde. Heeft u de indruk dat de middelen niet voor eigen gebruik zijn,
dan levert u dan niet af.
Bij een achterafcontrole kunt u documentatie overleggen waaruit blijkt
waarom u een uitzondering heeft gemaakt.

U vermeldt in het commentaarrecord van de declaratieregel de tekst: ‘meer
geleverd i.v.m. langdurig verblijf in buitenland’.
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