
 
 
 
 

 
*Terhandstelling: alle zorg die uw apotheker en het team leveren nadat u uw recept hebt overhandigd. Uw apotheker of een 
apothekersassistent neemt het recept in ontvangst en controleert het middel en de dosering. Ook wordt gecontroleerd of het medicijn 
samengaat met eventuele andere medicijnen. U ontvangt het medicijn met een uitleg over gebruik en mogelijke bijwerkingen.  
 
Aan de totstandkoming van deze prijslijst is uiterste zorg besteed. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen is de apotheek niet aansprakelijk. Er kunnen 
geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.   

Prijslijst Apotheek Kanaleneiland per 1 januari 2022  
Deze prijslijst geeft u een overzicht van prijzen van diensten in uw apotheek. Voor een overzicht van kosten van 
geneesmiddelen verwijzen wij u naar www.medicijnkosten.nl. De kosten voor het klaarmaken van het geneesmiddel 
zijn gebaseerd op onderstaande prijslijst plus de inkoopprijs van het geneesmiddel.  
 
Indien de apotheek een contract heeft met uw zorgverzekeraar kunnen andere prijzen van toepassing zijn, zowel voor 
geneesmiddelen als voor diensten. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar.  
Indien wij met uw zorgverzekeraar een contract hebben afgesloten en u bent een vaste klant van apotheek 
Kanaleneiland, dan kunnen wij veelal de kosten van ad 1 t/m ad 4 rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren. 
Indien u geen vaste klant bent, kunnen wij geneesmiddelkosten NIET rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar. 
 
Onderstaande consumentenprijzen zijn dus van toepassing op: 

- Cliënten waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met apotheek Kanaleneiland 
- Niet verzekerde cliënten 
- De terhandstelling van UR-geneesmiddelen waarvan de vergoeding niet via het basispakket van de 

zorgverzekering wordt gedekt 
- Cliënten die NIET ZIJN INGESCHREVEN bij apotheek Kanaleneiland 

 

 
 

 
 
 
 
 
APOTHEEK 
KANALENEILAND 
 
2022 Adviesprijs  in 
EUR (incl. BTW) 

Diensten bij uitgifte van UR-geneesmiddelen (Uitsluitend Recept) 
 
1 Standaarduitgifte  Terhandstelling* van een UR-geneesmiddel als het geen weekuitgifte is 7,00 
 indien eerste uitgifte Specifieke begeleiding voorafgaand aan eerste gebruik inclusief gesprek. (d.w.z. 

dat het middel de afgelopen 12 maanden niet eerder is gebruikt) 
Het eerste terhandstellingstarief kan niet geweigerd worden 

19,00 

 indien bereiding Niet-standaard geneesmiddel dat voor u persoonlijk wordt bereid 21,00 
 indien bijzondere bereiding Niet-standaard geneesmiddel dat voor u persoonlijk wordt bereid en speciale 

behandeling vraagt 
112,00 

 
 thuisbezorgen Het thuis afleveren van receptgeneesmiddelen. 

N.B. niet thuis bij de 1e keer bezorgen wil zeggen dan het de 2e keer  niet meer 
medisch noodzakelijk is, zie 12. 

Gratis, indien bezorgen 
als medisch noodzakelijk 
wordt geacht door de 
apotheek 

 
2  Weekuitgifte per medicijn Wekelijks van toepassing op de terhandstelling van een UR-geneesmiddel in 

weekdoseerverpakking 
3,90 

 thuisbezorgen Het thuis afleveren van receptgeneesmiddelen. 
N.B. niet thuis bij de 1e keer bezorgen wil zeggen dan het de 2e keer  niet meer 
medisch noodzakelijk is, zie 12. 

Gratis, indien bezorgen 
als medisch noodzakelijk 
wordt geacht door de 
apotheek 

 
Overige diensten 
3 Instructie UR geneesmiddel-

gerelateerd hulpmiddel 
Het geven van uitleg bij het gebruik van een hulpmiddel dat nodig is voor het 
juiste gebruik van een UR-geneesmiddel 

10,00 

4 Medicatie-beoordeling Beoordeling van de geneesmiddelen in een persoonlijk gesprek met de apotheker 
bij gebruik vanaf 5 UR-geneesmiddelen, die chronisch gebruikt worden 

125,00 

5 Farmaceutische begeleiding 
ontslag ziekenhuis 

Het op verzoek verwerken in het patiëntendossier van het gewijzigde gebruik van 
UR-geneesmiddelen na opname in het ziekenhuis 

10,00 

6 Advies farmaceutische 
zelfzorg 

Het op verzoek adviseren over het gebruik van een zelfzorgmedicijn in 
combinatie met UR-geneesmiddelen die de klant gebruikt of wil gaan gebruiken 

7,00 
Gratis, indien het middel 

uit deze apotheek is en u 
als klant staat 
ingeschreven 

7 Niet terhandstelling Het in overleg met arts of patiënt weloverwogen niet ter hand stellen van een 
door een arts voorgeschreven UR-geneesmiddel 

8,00 
 

8 Apotheek-gesprek U kunt een afspraak maken voor een gesprek betreffende UR-geneesmiddelen 
met een apothekersassistent of apotheker 

Gratis, voor vaste klanten  

9 Print medicatieoverzicht  Het medicatieoverzicht wordt geprint en met u doorgelopen op actualiteit gratis 
10 Print document Op aanvraag een reisdocument,  een financieel paspoort of print van de 

medicatie historie van een bepaalde periode (max 12 maanden) 
2,50 

 
11 Ontvangst en verwerken 

retour gebrachte 
geneesmiddelen 

Oude medicijnen of medicijnen die niet meer worden gebruikt, worden door ons 
via speciaal chemisch afval verwerkt, hierbij worden geen vloeistoffen ingenomen 

Gratis, 
alleen voor vaste klanten 
en niet voor zakelijk afval 

12 Thuisbezorgen Bij niet recept plichtige geneesmiddelen, geen medische indicatie of niet thuis 
(vanaf 2e keer bezorgen) 

5,00 

13 Draagtas Op verzoek van de klant Klein 0,10 
Middel 0,25 
Groot 0,40 


