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Medicatiebeoordeling
De basisverzekering vergoedt de meeste geneesmiddelen (medicijnen) die u met recept bij de apotheek
haalt. En de diensten van de apotheek die daarbij horen. Een van deze diensten is
medicatiebeoordeling als u voor langere tijd meerdere geneesmiddelen gebruikt.

Wat is een medicatiebeoordeling?
Medicatiebeoordeling is er om het gebruik van uw geneesmiddelen zo makkelijk mogelijk te maken. En
om problemen te voorkomen, zoals een opname in het ziekenhuis door verkeerd gebruik.
Als u meerdere geneesmiddelen voor een langere tijd gebruikt, kan het belangrijk zijn om uw
geneesmiddelengebruik met uw apotheker te bespreken. Artsen en specialisten weten niet altijd van
elkaar welke geneesmiddelen zij aan u voorschrijven. Uw apotheker weet dit wel. Voor uw gezondheid
is het soms beter dat u stopt met een middel, overstapt op een ander middel of dat u een andere
hoeveelheid gaat gebruiken.
Een medicatiebeoordeling gebeurt op basis van informatie van uw arts, apotheker en van uzelf. Er
moet wel een medische of farmaceutische noodzaak zijn voor de medicatiebeoordeling. Uw apotheker
doet de medicatiebeoordeling meestal samen met uw huisarts.

Wat houdt een medicatiebeoordeling in?
De volgende activiteiten horen bij een medicatiebeoordeling:
1. de apotheker bespreekt met u de geneesmiddelen die u nu gebruikt. Hier kunt u aangeven wat uw
ervaringen, zorgen, verwachtingen, overtuigingen of problemen zijn met het gebruik van deze
geneesmiddelen.
2. de gegevens worden verzameld en er wordt gekeken welke gegevens ontbreken. De apotheek kijkt
daarna naar mogelijke problemen die te maken hebben met uw geneesmiddelengebruik.
3. arts en apotheker stellen samen een farmacotherapeutisch behandelplan op met behandeldoelen,
prioritering en acties die gedaan moeten worden.
4. het gewijzigde farmacotherapeutisch behandelplan wordt met u (en/of uw verzorger) besproken.
Als u opmerkingen hierover heeft, wordt deze zo nodig aangepast.
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 bespreking met u vindt kort
na de aanpassingen plaats.
6. het verslag van de medicatiebeoordeling, het farmacotherapeutisch behandelplan en het gesprek
over de afgesproken acties, worden vastgelegd in uw digitale patiëntendossier.

Geldt het eigen risico voor de medicatiebeoordeling?
Bij PNOzorgvalt de medicatiebeoordeling niet onder het eigen risico. Dat is anders dan bij de meeste
zorgverzekeraars. Daar geldt wel het eigen risico. Wij vinden het veilig gebruik van geneesmiddelen
heel belangrijk, Daarom willen wij dat de kosten van een medicatiebeoordeling u niet tegenhouden om
dit te laten doen. Het eigen risico geldt daarom bij PNOzorg niet voor deze beoordeling. Voor kosten
van de geneesmiddelen zelf geldt wel het eigen risico.
Dit kunt u nalezen in algemene regel 32. Daar staat dat het eigen risico niet geldt voor de kosten van
een medicatiebeoordeling bij een openbare apotheek en apotheekhoudende huisarts in Nederland.
Gaat u naar een apotheek in het buitenland? Dan geldt het eigen risico wel.
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