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Ruimte invullen door patiënt of arts:

Indicatie:

………………………………………

Heeft de arts op het recept aangegeven welke variant u moet
gebruiken?
De arts heeft een keuze gemaakt.
de arts wilt dat de Transvaal Apotheek een keuze maakt.
de arts wilt eerst overleggen met de Transvaal Apotheek, de
apotheek moet contact opnemen met de arts

Ruimte voor de patiënt:

De patiënt heeft toestemming gegeven aan de huisapotheek om
medicatiegegevens beschikbaar te stellen via het LSP voor
raadpleging door andere zorgverleners. Hiermee kan de Transvaal
Apotheek controleren of de huidige medicatie samen met de
cannabisolie gebruikt kan worden.
ja
nee; svp een actueel medicatieoverzicht bijvoegen.
De patiënt is op de hoogte van de gewijzigde wet-/regelgeving
omtrent het autorijden en gebruik van medicinale cannabis (die THC
bevat): Gebruikers van cannabis (alleen bediol, bedica en/of
bedrocan olie) wordt expliciet verboden om actief deel te nemen
aan het verkeer, ook als er een medische noodzaak is. De politie
gebruikt 'speekseltesten' teneinde de wet te kunnen handhaven.
ja, de patiënt is op de hoogte gesteld.

Hierbij gaat de u akkoord met de aanvraag voor de cannabisolie en
de eventuele kosten.

………………………………………………………………..
Contra-indicaties
Schizofrenie/Psych.stoornis
Glaucoom:
Zwanger / borstvoeding:

ja / nee
ja / nee
ja / nee

Interacties:
Cumarines: melden bij trombosedienst

Telefoonnummer:
E-Mail:

De patiënt geeft toestemming aan de Transvaal Apotheek om
medicatiegegevens beschikbaar te stellen voor raadpleging door
andere zorgverleners via het LSP Landelijk Schakel Punt ? De
patiënt heeft alle informatie gelezen in de folder ‘Uw medische
gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP)’.
ja, schriftelijk akkoord gegeven door middel van een
handtekening (zie verder formulier)
ja, mondeling akkoord gegeven
nee, zonder toestemming voor LSP verstrekken we geen
cannabisolie omdat de medicatieveiligheid niet kan worden
gewaarborgd.

Er wordt altijd contact opgenomen bij onduidelijkheden, bij
wisselwerking met uw huidige medicatie of overige risico's met
betrekking tot uw gezondheid.

………………………………………………………………..

Achternaam:

BSN nummer:

50,00 €
50,00 €
50,00 €
50,00 €
178,00 €
60,00 €
178,00 €

De patiënt ontvangt een factuur van het totaalbedrag bij de levering
van de cannabisolie. Deze kan achteraf worden betaald.

………………………………………………………………..

Geboortedatum:

Kosten cannabisolie per 10 ml:
Bediol CBD 2,0% / THC 1,3% olie, 10 ml
Bedica THC 2,0% olie, 10 ml
Bedrocan THC 2,0% olie, 10 ml
Bedrolite CBD 2,0% olie, 10 ml
Bedrolite CBD 10% olie, 10 ml’
Bediol CBD 1,0% / THC 0,65% zalf, 20 gr
Bedrocan / Bedrolite THC 10% / CBD 5%, 10 ml

Welke geneesmiddelen gebruikt u?
(voeg bij voorkeur uw medicatiehistorie toe)

Voornaam:

man
vrouw

De patiënt krijgt via de post, schriftelijke informatie over de
aanvraag en het gebruik van de cannabisolie. De cannabisolie
wordt zo snel mogelijk opgestuurd. Voor de medicatiebegeleiding
wordt eenmalig 6,00 € in rekening gebracht.

Levering:
afhalen Transvaal Apotheek, Kempstraat 113 (2572 GC Den
Haag)
aangetekend versturen met medische post (8,00 €)

Naar welk adres moet de cannabisolie bezorgd worden:
………………………………………………………………..

Handtekening patiënt: …………………………………..
Dit formulier samen met het recept faxen naar 070-3453569 of
mailen naar bestellijn.cannabis@ezorg.nl
Voeg eventueel een machtiging van uw zorgverzekeraar toe.
Opmerking Landelijk Schakel Punt (LSP):
Onze apotheek maakt gebruik van de zorginfrastructuur LSP om gegevens over
uw medicatie uit te wisselen met andere apotheken, de huisartsenpost en
medisch specialist uit het ziekenhuis. Dat kan alleen als u daar vooraf
toestemming voor hebt gegeven én als het nodig is voor uw behandeling.
Wilt u dat uw medicatiegegevens beschikbaar zijn als u bij een andere
apotheek medicijnen gaat halen, een afspraak hebt met een medisch specialist
of bij de huisartsenpost komt? Dan is het belangrijk dat u vooraf toestemming
geeft.
Meer informatie
Wilt u meer weten over het elektronisch uitwisselen van medische gegevens
via de zorginfrastructuur? Bijvoorbeeld wie uw gegevens kunnen inzien of over
de veiligheid?
Raadpleeg de informatiefolder van VZVZ.
Transvaal Apotheek
Kempstraat 113
2572 GC Den Haag

Tel. 070-2055637
Fax. 070-3453569
Mail:bestellijn.cannabis@ezorg.nl

