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Begeleidingsgesprek
nieuw geneesmiddel

Nieuwe naam ‘eerste uitgifte’ per 1 januari 2015

Auteur Michiel Hartkamp 

Het afgelopen jaar hebben patiën
ten u veel vragen gesteld over de 
eerste uitgifte. Oorzaak is de dis
cussie over de inhoud van de werk
zaamheden en de kosten ervan.  
De overheid heeft bepaald dat per 
1 januari 2015 de naam ‘eerste uit
gifte’ verandert in ‘begeleidings
gesprek nieuw geneesmiddel’. 

Patiënten zijn geregeld onaangenaam 
verrast door de afrekening waarop 
‘ineens’ kosten staan voor een bege-
leidingsgesprek. Om de patiënt duide-
lijkheid te bieden, adviseert de knmp 
om bij het meegeven van medicatie 
expliciet aan te geven dat het gaat om 
een begeleidingsgesprek nieuw genees-
middel. Uiteraard volgt het gesprek 
de Richtlijn Ter hand stellen. Geef bij 
de patiënt aan dat de zorgverzekeraar 
kosten voor het begeleidingsgesprek 
specificeert op de afrekening. 
In de media is afgelopen tijd voort-
durend benadrukt dat de intensieve 
controle achter de schermen en het 
baliegesprek bij de start van een nieuw 
geneesmiddel cruciaal zijn voor ver-
antwoord medicijngebruik. Met een 
goed begeleidingsgesprek werken apo-
thekers aan de medicatieveiligheid bij 
de patiënt. 

Niet nieuw
De procedure rondom eerste uitgifte 
is niet nieuw. Sinds 2009 voeren apo-
thekers en apothekersassistenten deze 
farmaceutische zorg al uit. Daarvoor 
maken zij gebruik van de volgende 
gespreksondersteuning:
• U vraagt of het middel bekend is bij 

de patiënt en u checkt de reden van 
voorschrijven.
• U legt het gebruik en de werking 
van het medicijn uit. Laat ruimte voor 
spontane vragen of opmerkingen van 
de patiënt. 
• Sluit af met de vraag of de uitleg 
duidelijk was en met de opmerking dat 
de patiënt altijd contact kan opnemen 
met vragen of opmerkingen over het 
medicijn. 

Verplicht
Goede informatievoorziening draagt 
bij aan doelmatig gebruik van medi-
cijnen door de patiënt. Apothekers 
hebben de verantwoordelijkheid om 
de juiste informatie over gebruik van 
het (nieuwe) geneesmiddel te geven. 
Daarnaast speelt dat apothekers veelal 
een overeenkomst hebben met de zorg-
verzekeraar van deze patiënt waarin 
afspraken zijn opgenomen over de te 
verlenen zorg bij een nieuw medicijn.
Het begeleidingsgesprek is een ver-
plicht onderdeel van de farmaceutische 
begeleiding. Het medicijn meegeven 
zonder begeleidingsgesprek is geen 
optie, zei minister Schippers in het re-
cente overleg over geneesmiddelbeleid. 
Echter, het is aan de professionele au-
tonomie van de apotheker hoe hiermee 
om te gaan: wel of niet afleveren. 

Meer weten
Informatie voor uw patiënten over het 
Begeleidingsgesprek nieuw genees-
middel vindt u in de publieksinforma-
tietoolkit: www.knmp.nl/toolkit. Meer 
weten? Kijk de knmp-uitzending 
www.knmp.tv. Voor andere informatie 
kijk op knmp.nl trefwoord ‘eerste ter-
handstelling’.  

op www.KnMp.tv is de nieuwe uitzending 

geheel gewijd aan het onderwerp 

‘begeleidingsgespreK nieuw geneesMiddel’. 
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