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Protocol ontslaggesprek en declareren van de prestatie farmaceutische 

begeleiding ziekenhuisontslag bij Menzis 

 

Het ontslaggesprek is een controle gesprek, ook wel medicatie verificatie gesprek 

genoemd, met de patient op het geneesmiddelgebruik bij ontslag uit het ziekenhuis. 

 

Per 1-1-2017 heeft de CAA een convenant “medicatieoverdracht ontslagbegeleiding na 

klinische opname” opgesteld met Rijnstate. 

De prestatie “farmaceutische begeleiding ziekenhuisontslag” wordt door Menzis 

gehonoreerd voor verzekerden van Menzis en Anderzorg. 

Per ontslag mag de prestatie farmaceutische begeleiding ziekenhuisontslag eenmaal 

gedeclareerd worden. Als het ontslaggesprek door Rijnstate is gedaan stuurt Rijnstate een 

faxvoorblad waarop staat dat het ontslaggesprek heeft plaatsgevonden en/of op het AMO 

wordt door Rijnstate het vakje “Geverifieerd met de patient JA/NEE “ ingevuld. 

 

De voorwaarden waaraan een ontslaggesprek moet voldoen staat beschreven in de 

beleidsregel van de NZA.   

De voorwaarden ontslaggesprek zijn: 

▪ Er is een actueel medicatieoverzicht (AMO) opgesteld (inclusief relevante gegevens 

rondom het geneesmiddelgebruik zoals (thuis)medicatie die bewust gewijzigd of 

gestaakt is vlak voor of tijdens de opname inclusief de reden daarvoor); 

▪ Bespreek met de patiënt (of mantelzorger) de (gewijzigde) medicatie.  

Het gaat hierbij om: 

- de actuele medicatie 

- de gestopte medicatie 

- geneesmiddelen die in de toekomst gebruikt moeten gaan worden; 

▪ Leg alle relevante gegevens conform de vigerende multidisciplinaire-richtlijn 

“overdracht medicatiegegevens in de keten” vast in het digitale patiëntendossier en 

stem daar waar nodig af met de patient; 

▪ Zorg ervoor dat de huisarts van de patiënt wordt voorzien van een actueel 

medicatieoverzicht. 

 

Als aan bovenstaande voorwaarden is voldaan mag de prestatie worden gedeclareerd. 

Het betreft: 

- 70006 = farmaceutische begeleiding ziekenhuisontslag 

- 70007 = farmaceutische begeleiding ziekenhuisontslag, thuis 

 

Punt van aandacht 

Attendeer de patiënt erop dat de medicatie die niet meer gebruikt wordt retour gebracht 

wordt naar de apotheek. Dit om te voorkomen dat gestopte medicatie nog gebruikt wordt 

of dat medicatie dubbel gebruikt wordt (verschillende fabrikanten). 

 

Checklist 

 Verifieer of het ontslaggesprek door Rijnstate is uitgevoerd 

 AMO is door Rijnstate naar de apotheek gestuurd 

 De medicatie is besproken met de patiënt of mantelzorger 

 AMO is verstuurd naar de huisarts (alleen als er geen koppeling met de huisarts is) 

 Breng de prestatie in in het AIS 

 Leg alle gegevens vast in het patiëntdossier 

 De patiënt is geattendeerd op het retour brengen van medicatie die niet meer wordt 

gebruikt. 

 


