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Eigen risico medicatiebeoordeling
Geneesmiddelenzorg
De basisverzekering vergoedt op recept geleverde geneesmiddelen en de diensten van de apotheek
die daarbij horen. Deze zorg valt onder het verplicht en vrijwillig eigen risico. Een van de diensten van
de apotheek is medicatiebeoordeling als u voor langere tijd meerdere geneesmiddelen gebruikt. Dit
wordt ook wel medicatiebeoordeling (MBO) of medicatiereview genoemd. MBO is er om het gebruik van
uw geneesmiddelen zo makkelijk mogelijk te maken en om problemen, zoals een ziekenhuisopname
door onjuist gebruik van geneesmiddelen te voorkomen.

Medicatiebeoordeling
Als u meerdere geneesmiddelen gebruikt kan het belangrijk zijn om uw geneesmiddelengebruik met uw
apotheker te bespreken. Artsen en specialisten zijn niet altijd van elkaar niet op de hoogte welke
geneesmiddelen zij voorschrijven. Uw apotheker heeft hier wel zicht op. In het belang van uw
gezondheid kan soms beter gestopt worden met een geneesmiddel, een ander geneesmiddel worden
ingezet of kan de dosering beter worden ingesteld. De apotheker beoordeelt uw
geneesmiddelengebruik en stemt dit zowel met u als de voorschrijvers af hoe uw medicatiegebruik kan
worden verbeterd ten behoeve van uw gezondheid.

Geen eigen risico
Wij vinden de veiligheid van uw geneesmiddelengebruik belangrijk. Daarom willen wij dat de kosten
ervan u niet tegenhouden om de medicatiebeoordeling te laten uitvoeren. Wij zullen de kosten van deze
beoordeling dan ook niet onder uw eigen risico laten vallen. De kosten van op recept geleverde
geneesmiddelen zelf vallen wel onder het eigen risico.
Dit kunt u nalezen in de uitleg eigen risico. Daar staat dat de kosten van de medicatiebeoordeling door
een door onze aangewezen apotheek niet onder het eigen risico vallen. Wij sluiten ons ten aanzien van
de benodigde kwaliteitseisen aan bij de eisen die de wet aan alle apotheekhoudenden in Nederland
stelt. Wij wijzen daarom alle in Nederland gevestigde openbare apotheken en apotheekhoudende
huisartsen in Nederland aan. U bent dus volledig vrij in de keuze voor een apotheek, als deze maar in
Nederland is gevestigd.

Rol apotheek
Hieronder kunt u lezen welke eisen de Nederlandse Zorgautoriteit aan een medicatiebeoordeling van de
apotheek stelt:
Een systematische beoordeling van het geneesmiddelengebruik van een individuele (veelal oudere)
patiënt door arts, apotheker en patiënt (en/of mantelzorger of andere verzorgenden) op basis van een
periodieke gestructureerde, kritische evaluatie van de medische-, farmaceutische- en
gebruiksinformatie. Deze prestatie mag alleen worden gedeclareerd als er een medische of
farmaceutische noodzaak bestaat.
Alle onderstaande activiteiten dienen door de apotheek te zijn uitgevoerd:
1. de apotheker bespreekt met u aan de hand van een gestructureerde vragenlijst het actuele
geneesmiddelengebruik, gebruik gerelateerde problemen, ervaringen, zorgen, verwachtingen en
overtuigingen met betrekking tot medicatie besproken (Farmacotherapeutische anamnese)
2. de verzamelde gegevens worden geordend en er wordt vastgesteld welke gegevens ontbreken. De
apotheek identificeert vervolgens met een gestructureerde methode mogelijke farmacotherapie
gerelateerde problemen (FTP’s) (Farmacotherapeutische analyse)
3. arts en apothekers stellen gezamenlijk een farmacotherapeutisch behandelplan op met
behandeldoelen, prioritering en te ondernemen acties
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AFM-nummer 12000633) en van de aanvullende en andere verzekeringen ONVZ Aanvullende Verzekering N.V.
(handelsregisternummer 30209308, AFM-nummer 12001024). Beide zijn gevestigd te Houten. Postbus 459, 3990 GG Houten.
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4. met de patiënt (en/of diens verzorger) wordt het gewijzigde farmacotherapeutisch behandelplan
besproken. Het farmacotherapeutisch behandelplan wordt zo nodig bijgesteld aan de hand van uw
reactie
5. in overleg tussen apotheker en arts zijn afspraken gemaakt over controle op en de evaluatie van
de afgesproken acties in het farmacotherapeutisch behandelplan. De evaluatie met de patiënt vindt
kort na de aanpassingen plaats (Follow-up en monitoring)
6. de verslaglegging van de medicatiebeoordeling, het vastgestelde farmacotherapeutisch
behandelplan en de evaluatie van de afgesproken acties hierin, vindt plaats in het digitale
patiëntendossier
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