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Stad	  (apotheek)	  	   Opmerking	  	  
Amsterdam	  	   Apotheker	  maakt	  afweging	  op	  type	  medicatie	  (HIV	  wel,	  pijnstillers	  niet).	  Als	  

medicatie	  wordt	  meegegeven	  wordt	  hiervan	  een	  notitie	  gemaakt	  voor	  
BENU	  apotheken.	  

Amsterdam	  	   Sinds	  dit	  jaar	  gecontracteerd	  met	  CVZ	  en	  nog	  geen	  ervaringen.	  Wel	  
aangegeven	  dat	  de	  maatregel	  een	  slechte	  oplossing	  is.	  Mochten	  er	  veel	  
patiënten	  langskomen	  die	  het	  bedrag	  niet	  kunnen	  betalen,	  wil	  de	  apotheek	  
het	  contract	  met	  CVZ	  opzeggen.	  

Amsterdam	  	   Apotheek	  geeft	  geen	  recepten	  mee.	  Ook	  niet	  als	  het	  "medisch	  
noodzakelijk”	  is	  .	  Bij	  noodzakelijke	  medicijnen	  wordt	  de	  patiënt	  
doorgestuurd	  naar	  een	  andere	  apotheek	  (die	  "een	  potje"	  zou	  hebben).	  
Diazepam/Oxazepam	  wel	  misbruik	  van	  gemaakt.	  Apotheker	  vindt	  hierbij	  
wel	  dat	  er	  een	  bijdrage	  geleverd	  moet	  worden.	  

Amsterdam	  	   Apotheker	  gaf	  aan	  dat	  hij	  wel	  problemen	  verwacht	  met	  het	  nieuwe	  beleid.	  
Hij	  kan	  zich	  voorstellen	  dat	  niet	  alle	  ongedocumenteerden	  5	  euro	  kunnen	  
betalen	  en	  deze	  regeling	  zorgt	  voor	  een	  drempel.	  Mocht	  de	  medicatie	  
medisch	  noodzakelijk	  zijn,	  dan	  zou	  de	  apotheker	  wel	  de	  medicijnen	  
meegeven.	  

Amsterdam	  	   Het	  gaat	  om	  hartpatiënten.	  Apotheker	  geeft	  aan	  dat	  zij	  zich	  aan	  de	  regels	  
moeten	  houden.	  Als	  er	  een	  patiënt	  komt	  en	  kan	  de	  medicatie	  niet	  betalen,	  
wordt	  de	  medicatie	  ook	  niet	  aan	  de	  patiënt	  gegeven.	  

Den	  Haag	  	   50%	  van	  de	  doelgroep	  kan	  niet	  de	  5	  euro	  betalen.	  Apotheker	  geeft	  aan	  dat	  
de	  CVZ	  maatregel	  onduidelijk	  is	  omdat	  het	  moeilijk	  is	  te	  betalen	  wanneer	  	  
een	  persoon	  nu	  in	  aanmerking	  komt.	  Mocht	  de	  patiënt	  het	  medicijn	  niet	  
kunnen	  betalen,	  dan	  geeft	  de	  apotheker	  de	  medicijnen	  mee.	  

Breda	  	   Nog	  geen	  patiënten	  gezien	  maar	  verwacht	  wel	  in	  het	  algemeen	  dat	  de	  
eigen	  bijdrage	  in	  de	  zorg	  een	  remmende	  functie	  zou	  moeten	  hebben	  op	  de	  
consumptie	  van	  zorg.	  Verwacht	  wel	  effecten	  op	  openbare	  orde	  en	  
volksgezondheid.	  	  
	  

Utrecht	  	   Patiënten	  met	  insuline	  afhankelijke	  diabetes	  het	  meest	  gedupeerd.	  Ook	  
patiënten	  met	  infectieziekten	  bij.	  Zien	  geen	  betalingsprobleem,	  wellicht	  
verplaatst	  naar	  betrokken	  hulporganisaties.	  	  	  

Zwolle	  	   In	  Zwolle	  was	  1	  apotheek	  aangewezen	  om	  cliënten	  medicatie	  te	  
verstrekken.	  Vanaf	  01-‐01-‐2014	  doet	  deze	  apotheek	  dat	  niet	  meer,	  
vanwege	  de	  betaling	  
van	  CVZ,	  te	  laat,	  te	  willekeurig,	  niet	  het	  volledige	  bedrag.	  Deze	  apotheek	  
staat	  nu	  ook	  niet	  meer	  op	  de	  lijst	  van	  het	  CVZ.	  
De	  cliënten	  moeten	  nu	  naar	  Oldebroek	  reizen	  om	  hun	  medicijnen	  te	  halen.	  


