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De afgelopen periode hebben wij vragen van apothekers gekregen over een bepaling in hun 

overeenkomst voor 2018 waarin wij een verfijning aanbrachten op de aflevertermijn van drie maanden 

bij chronisch gebruik van dure geneesmiddelen bij goed ingestelde patiënten. Het had onze voorkeur 

om deze middelen in de regel voor 1 jaar te verstrekken. Omdat deze bepaling tot veel onduidelijkheid 

leidde is gekozen voor een herformulering. Nu is met de apothekers afgesproken dat “deze middelen 

in voorkomende gevallen voor langer dan drie maanden tot maximaal een jaar kunnen worden 

verstrekt.” 

De overeenkomst met de huisartsen voor 2018 kent een bepaling die zich niet richt op het afleveren 

maar op het voorschrijven.  In artikel 1, lid 11 staat: 

“De Zorgaanbieder hanteert bij herhaalrecepten in de regel een voorschrijftermijn van een jaar, tenzij 

er medische redenen zijn om daar gemotiveerd van af te wijken”. 

Het leek ons in overleg met de NHG goed om dit artikel nader toe te lichten om ervoor te zorgen dat er 

geen verschil zit in de wijze waarop apothekers en huisartsen met dit thema omgaan. Daarom hebben 

wij besloten om onderstaande toelichting te plaatsen in de vorm van een addendum als onlosmakelijk 

onderdeel met de overeenkomst huisartsenzorg. Tevens zal de tekst van dit addendum  op onze 

website worden geplaatst.  

Toelichting  

Zilveren Kruis ziet graag meer flexibiliteit in het afleveren van geneesmiddelen om beter aan de 

zorgbehoefte van haar klant te kunnen voldoen. Hierdoor is het mogelijk om geneesmiddelen bij 

chronisch gebruik door goed ingestelde patiënten voor maximaal een jaar te verstrekken, mits dit de 

wens van de klant is en mits dit medisch verantwoord is. Dit is ter beoordeling aan de voorschrijver en 

aan de apotheker die aflevert. Vanzelfsprekend zijn hierbij de professionele richtlijnen van deze 

beroepsgroepen leidend. 

 

 


