
Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Extramurale farmacie 2023

Basisverzekeringen
Principe Polis 
Principe Polis Budget

Aanvullende verzekeringen
Small
Medium
Large
Extra Large

Verrichting Omschrijving Vergoeding Naturapolis 
 (75% van het gemiddelde tarief* 
waarvoor wij deze zorg hebben 
ingekocht bij door ons 
gecontracteerde zorgverleners)

1 Terhandstelling € 4,95

2 Terhandstelling, bereiding € 13,75

3 Terhandstelling, bijz. bereiding € 70,94

7 Terhandstelling (1e) € 4,95

8 Terhandstelling (1e), bereiding € 13,75

9 Terhandstelling (1e), bijz. bereiding € 70,94

25 Terhandstelling, thuis € 4,95

26 Terhandstelling, bereiding, thuis € 13,75

27 Terhandstelling, bijz. bereiding, thuis € 70,94

31 Terhandstelling (1e), thuis € 4,95

32 Terhandstelling (1e), bereiding, thuis € 13,75

33 Terhandstelling (1e), bijz. bereiding, thuis € 70,94

97 Terhandstelling met begeleidingsgesprek € 9,59

98 Terhandstelling met begeleidingsgesprek, bereiding € 18,39

99 Terhandstelling met gesprek, bijz. bereiding € 75,59

109 Terhandstelling met begeleidingsgesprek, thuis € 9,59

110 Terhandstelling met gesprek, bereiding, thuis € 18,39

111 Terhandstelling, gesprek, bijz. bereiding, thuis € 75,59

145 Vervolguitgifte 4 maanden € 5,40

Behandeling



Basisverzekeringen
Principe Polis 
Principe Polis Budget

Aanvullende verzekeringen
Small
Medium
Large
Extra Large

Verrichting Omschrijving Vergoeding Naturapolis 
 (75% van het gemiddelde tarief* 
waarvoor wij deze zorg hebben 
ingekocht bij door ons 
gecontracteerde zorgverleners)

Behandeling

146 Vervolguitgifte 6 maanden € 6,95

147 Vervolguitgifte 9 maanden € 10,41

148 Vervolguitgifte 12 maanden € 13,88

149 Terhandstelling GDV (bv. medicijnrol) 1 week € 9,33

150 Terhandstelling GDV (bv. medicijnrol) 2 weken € 16,79

151 Terhandstelling GDV (bv. medicijnrol) 3 weken € 24,26

152 Terhandstelling GDV (bv. medicijnrol) 4 weken € 31,73

153 Startuitgifte GDV (bv. medicijnrol) 1 week € 9,33

154 Startuitgifte GDV (bv. medicijnrol) 2 weken € 16,79

155 Startuitgifte GDV (bv. medicijnrol) 3 weken € 24,26

156 Startuitgifte GDV (bv. medicijnrol) 4 weken € 31,73

70001 Instructie UR geneesmiddel gerelateerd hulpmiddel € 4,16

70002 Medicatiebeoordeling chronisch UR geneesmiddelengebruik € 88,61

70006 Farmaceutische begeleiding i.v.m. ontslag uit het ziekenhuis € 9,09

70027 Farmaceutische begeleiding bij dagbehandeling/polikliniekbezoek € 6,20

70028 Farmaceutische begeleiding bij ziekenhuisopname € 3,73



Basisverzekeringen
Principe Polis 
Principe Polis Budget

Aanvullende verzekeringen
Small
Medium
Large
Extra Large

Verrichting Omschrijving Vergoeding Naturapolis 
 (75% van het gemiddelde tarief* 
waarvoor wij deze zorg hebben 
ingekocht bij door ons 
gecontracteerde zorgverleners)

Behandeling

Genoemde vergoedingen zijn de vergoedingen voor zorg verleend door niet-
gecontracteerde zorgverleners. Een volledige omschrijving van het recht (of 
aanspraak) op deze zorg vindt u in de polisvoorwaarden. Hierin staat of en 
hoeveel recht (of aanspraak) u heeft op de zorg. Ook vindt u hier terug of er 
een eigen bijdrage of eigen risico van toepassing is. Controleer daarom altijd 
eerst de polisvoorwaarden voordat u een zorgverlener bezoekt.

* Voor de berekening van het gemiddeld gecontracteerd tarief wordt 
uitgegaan van het basistarief voor de reguliere prestaties uit de 
Zorgverzekeringswet. Omdat er geen zicht is op de kwaliteit van de geleverde 
zorg door niet-gecontracteerde zorgverleners, wordt er aan de opslagen 
(toeslagen) voor kwaliteit geen waarde gehecht.


