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Gewijzigd beleid extramurale farmaceutische zorg

9 oktober 2014

Geachte heer, mevrouw,

Met deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u
over de vaststelling van de aangepaste beleidsregel
‘prestatiebeschrijvingen extramurale farmaceutische zorg’ (BR/CU-5115).
In deze circulaire leest u welke wijzigingen wij per 1 januari 2015
doorvoeren. Wij vragen u deze informatie te delen met uw achterban.
Wijziging prestatiebeschrijvingen per 2015
De volgende wijzigingen in de beleidsregel en
prestatiebeschrijvingbeschikking voeren we per 2015 door:
In voorgaande beleidsregel staat dat het actueel medicatieoverzicht
binnen 12 uur overgedragen dient te worden aan de door de patiënt
opgegeven farmaceutisch zorgaanbieder en de huisarts van de
patiënt. In de aangepaste beleidsregel is deze 12-uursnorm
geschrapt uit de prestatiebeschrijvingen. In de prestatiebeschrijving
staat nog wel opgenomen dat de overdracht van medicatiegegevens
conform de vigerende richtlijn “Overdracht van medicatiegegevens in
de keten” verloopt.
In de voorgaande beleidsregel staat dat de prestatie farmaceutische
begeleiding i.v.m. ontslag uit het ziekenhuis niet later dan 12 uur na
ontslag afgerond dient te zijn. Deze 12-uursnorm is geschrapt uit de
prestatiebeschrijving.
De prestatiebeschrijvingbeschikking is bijgevoegd bij deze circulaire.
Daarnaast kunt u de beleidsregel prestatiebeschrijvingen farmaceutische

zorg (BR/CU-5115) en de prestatiebeschrijvingbeschikking (TB/CU-5075) Kenmerk
0099584/0139616
vinden op onze website: www.nza.nl, onder de categorie wet- en
CI/14/49c
regelgeving.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze circulaire, dan kunt u deze
per e-mail sturen naar vragencure@nza.nl of contact opnemen via
bovenstaand telefoonnummer.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,

drs. J.C.E. Kursten
unitmanager Eerstelijns Zorg en Ketens
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