
 

Zorgtarieven Medsen apotheek per 1 januari 2022.  

Onderstaande prijslijst wordt in uw Medsen apotheek gehanteerd voor consumenten niet verzekerd zijn en voor 
de terhandstelling van UR-geneesmiddelen (*) waarvan de vergoeding niet in het basispakket van de 
zorgverzekering wordt gedekt. 

 
Prestaties basispakket       € 

1 Uitgifte per medicijn Terhandstelling van geneesmiddelen die alleen op 
recept (UR) verkrijgbaar zijn. 

9,33 

  Eerste terhandstellingsgesprek Specifieke begeleiding voorafgaand eerste gebruik 9,33 

  Opslag bereiding Niet-standaard geneesmiddel dat voor u persoonlijk 
wordt bereid 

19,84 

  Opslag bijzondere bereiding Niet-standaard geneesmiddel dat voor u persoonlijk 
wordt bereid en speciale behandeling vraagt  

132,83  

  Opslag ANZ-spoed Verstrekken van geneesmiddelen buiten openingstijden 21,31 

  Opslag thuisbezorging Thuis afleveren van receptgeneesmiddelen (**) 

   

 2 Weekuitgifte per medicijn  Uitgifte verpakt per toedieningsmoment voor 
chronisch gebruik per week (***) 

4,90 

  Eerste terhandstellingsgesprek Extra instructie en voorlichting in verband met het 
gebruik voor de eerste keer  

9,33 

  Opslag bereiding  Niet standaard geneesmiddel dat voor u persoonlijk 
wordt bereid 

19,84 

  Opslag bijzondere bereiding  Niet standaard geneesmiddel dat voor u persoonlijk 
wordt bereid/speciale behandeling vraagt  

132,83  

  Opslag ANZ–spoed  Klaarmaken en uitgifte buiten normale openingstijden 21,31 

  Opslag thuisbezorging Thuis afleveren van receptgeneesmiddelen  4,07 

   

  Overige Diensten      

3 Instructie UR geneesmiddel- 
gerelateerd hulpmiddel 

  12,96 

4 Medicatiebeoordeling    115,46 

5 Medicatieoverdracht naar ziekenhuis of 
aan andere zorgverleners  

Bij opname in het ziekenhuis of bij  
wisseling van zorgverlener  

11,12  

6 Consult (max 15min)   28,67 

7 Consult (lang)    66,07 

8 Consult bij u thuis   90,21 

9 Bepaling cholesterol   27,98 

10 Bepaling suiker en bloeddruk 
 

6,95 

10 Thuisbezorgen  Bij niet-receptgeneesmiddelen 4,18 

Prijswijzigingen voorbehouden, tarieven onder 1 en 2 zijn inclusief 9% BTW, de andere diensten zijn vrijgesteld van 
BTW. Prijzen in het apotheeksysteem zijn leidend. Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. Voor onjuiste of onvolledige informatie is Medsen apotheek niet aansprakelijk. (*) UR = uitsluitend 
recept 

Terhandstelling: alle zorg die uw apotheker leveren nadat u het recept heeft overhandigd: in ontvangst nemen van het 
recept en het controleren van het middel en de dosering. Ook wordt gecontroleerd of het medicijn samen gaat met 
andere medicijnen en worden de werking en eventuele bijwerkingen besproken. 

(**) Bezorging is gratis op medische indicatie door uw apotheker. 

(***) Bij weeklevering voor 2 of 3 weken geldt het volgende tarief: € 8,86 (2 weken) en € 12,96 (3 weken) 


