VERGOEDINGEN

ONGECONTRACTEERDE FARMACEUTISCHE ZORG 2021
Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2021
In de polisvoorwaarden en het bijbehorende reglement farmacie staat wanneer en hoe vaak u een behandeling vergoed krijgt.
Hebt u recht op een vergoeding en gaat u naar een zorgverlener waar wij geen afspraken mee hebben gemaakt? Dan krijgt u
vaak minder vergoed. In de tabel ziet u wat u maximaal vergoed krijgt bij een apotheek zonder contract. Wanneer u een nota
van de apotheek krijgt bestaat deze uit twee delen. De farmaceutische zorg en het geneesmiddel Krijgt u een vergoeding uit
de basisverzekering? Dan kan het zijn dat u nog eigen risico moet betalen. De vergoeding verrekenen we eerst met het eigen
risico.
HEBT U VRAGEN?

Neem dan contact op met de Klantenservice via 010 - 2 466 466.
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VERGOEDINGEN FARMACEUTISCHE ZORG

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de zorgprestaties geleverd door de apotheek en de bijbehorende vergoeding.

DEELPRESTATIE

DECLARATIECODE(S) VAN DE

MARKTCONFORME

APOTHEEK (WMG-CODE)

VERGOEDING*

MARKTCONFORME
VERGOEDING
I NTERNETAPOTHEEK*

Eerste uitgifte

7

€

10,50

€

9,98

Eerste uitgifte van een bereiding

8

€

17,35

€

16,48

Eerste uitgifte van een bijzondere bereiding

9

€

91,40

€

86,83

Eerste uitgifte met begeleidingsgesprek

97

€

10,50

€

9,98

Eerste uitgifte van een bereiding met

98

€

21,88

€

20,79

99

€

96,37

€

91,55

Vervolguitgifte

1

€

6,05

€

5,75

Vervolguitgifte van een bereiding

2

€

17,35

€

16,48

Vervolguitgifte van een bijzondere bereiding

3

€

91,78

€

87,19

Weekuitgifte

4, 5, 6, 10, 11, 12

€

2,78

€

2,64

Weekuitgifte met begeleidingsgesprek

100, 101 en 102

€

7,26

€

6,90

2-weken uitgifte

49 t/m 72 en 121 t/m 132

€

4,93

€

4,68

3-weken uitgifte

73 t/m 96 en 133 t/m 144

€

7,35

€

6,98

begeleidingsgesprek
Eerste uitgifte van een bijzondere bereiding
met begeleidingsgesprek

* Deze prijs is excl BTW. De BTW wordt in combinatie met de geneesmiddelen berekend. De BTW wordt ook door ons vergoed.
Let op! In de avond, nacht en op zondag gelden afwijkende tarieven. Haalt u op die tijdstippen de geneesmiddelen op bij
een officiële dienstapotheek, dan worden deze tarieven volledig vergoed. Gaat u naar een gewone apotheek dan gelden
bovenstaande vergoedingen uit de tabel.
Neem contact op met uw (dienst)apotheek over de hoogte van de tarieven voor de avond, nacht en zon- en feestdagen.
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VERGOEDINGEN GENEESMIDDELEN

DSW hanteert 3 verschillende methodieken bij het vergoeden van geneesmiddelen. De vergoeding hangt af van de werkzame
stof die u voorgeschreven krijgt van uw arts.
1. Clustervergoeding
In Nederland krijgen geneesmiddelen een code toegekend bij het op de markt brengen. Dit heet een PRK cluster. Dit cluster
geeft aan wat voor soort werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm het geneesmiddel heeft. Wanneer geneesmiddelen
eenzelfde PRK code krijgen toegewezen zijn het onderling vervangbare geneesmiddelen. Een PRK cluster bestaat uit het
merkgeneesmiddel en merkloze geneesmiddelen. Dit zijn geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof en dezelfde kwaliteit
als een merkgeneesmiddel, maar met een lagere prijs. DSW heeft voor een groot deel van de PRK clusters in Nederland
een vaste vergoeding bepaald. Krijgt u een medicijn uit één van de clusters dan ontvangt u maximaal de clustervergoeding
voor dit geneesmiddel. De werkelijke prijs die u moet betalen aan de apotheek voor het door u ontvangen doosje kan hoger
zijn. Hoeveel de vergoeding precies afwijkt verschilt per geneesmiddel en de aan u voorgeschreven hoeveelheid. U kunt
aan uw apotheker vragen welke PRK code uw geneesmiddel heeft gekregen.
2. Laagste prijs vergoeding
Voor sommige PRK clusters heeft DSW er voor heeft gekozen om geen vaste clusterprijs toe te kennen, maar vindt
vergoeding plaats op basis van de op dat moment beschikbare laagste prijs van het verkrijgbare merkloze medicijn in het
cluster, na aftrek van de korting voor de apotheek. De werkelijke prijs die u moet betalen aan de apotheek voor het door
u ontvangen doosje kan hoger zijn dan de vergoeding. Hoeveel de vergoeding precies afwijkt verschilt per geneesmiddel.
3. Single Source vergoeding
Van sommige geneesmiddelen zijn nog geen merkloze alternatieven beschikbaar en vallen dus nog niet in een PRK cluster.
Hier vergoeden wij de meest actuele prijs in de markt na aftrek van de korting voor de apotheek, tot maximaal de hoogte
van de GVS limiet.

DSW Zorgverzekeraar ’s-Gravelandseweg 555 3119 XT Schiedam Postbus 173 3100 AD Schiedam T 010 - 2 466 466 www.dsw.nl

