Factsheet Voorschrijven PBM voor mantelzorgers, PGBgefinancierde zorgverleners en vrijwilligers in palliatieve zorg
1. Doelgroep
Indien thuiswonende kwetsbare mensen besmet lijken te zijn met COVID -9 moeten ze worden getest,
zodat de zorgverleners van deze personen zich met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
kunnen beschermen tegen besmetting.
Het gaat om zorgverleners die zorg verlenen:
- Aan kwetsbare mensen met (symptomen van) COVID-19 én
- waarbij de afstand van 1,5 meter niet kan worden aangehouden vanwege de noodzakelijke
verpleging en verzorging.
Het betreft de volgende groepen zorgverleners:
- Mantelzorgers, die intensieve mantelzorg verlenen;
- Vrijwilligers in palliatieve zorg;
- PGB-gefinancierde (in)formele zorgverleners die niet in dienst zijn van of in opdracht werken voor
een zorginstelling of zorgaanbieder.

2. Rol van de huisarts
•

Testen: voor het testen van deze groep patiënten geldt dezelfde lijn als voor andere patiënten. Die
lijn is: zowel GGD als huisartsen(organisaties) hebben een rol in het testen. Voor huisartsen geldt
dat zij een patiënt kunnen testen als iemand met coronaverdachte klachten zich meldt bij de
huisartsenpraktijk of huisartsenpost en het testen nodig is om het medisch behandelbeleid voor
deze individuele patiënt te kunnen bepalen (klinisch-diagnostisch). In andere situaties wordt het
testen gedaan door “swabdiensten” en de GGD. In dit bericht wordt dat nader uitgelegd.

•

Voorschrijven: wie het recept voor beschermingsmiddelen uitschrijft, hangt af van wie de patiënt
heeft getest. Dat kan dus de huisarts zijn of de infectie-arts van de GGD. Tot de testuitslag
bekend is, kan met dat recept een ‘korte termijn pakket PBM’ gratis worden opgehaald bij de
apotheek.
Indien de testuitslag van de patiënt positief is, schrijft de betrokken arts een elektronisch recept op
voor een ‘langer termijn pakket PBM’. Ook dit pakket kan gratis worden opgehaald of thuis worden
afgeleverd.

3. Werkwijze voorschrijven PBM
In het geval dat u als huisarts de patiënt heeft getest, kunt u een recept op naam van de patiënt
uitschrijven zodat diens zorgverleners PBM kunnen verkrijgen bij de apotheek.
3a. Wat schrijft u voor?
Als de testuitslag nog niet bekend is, schrijft u een “korte termijn pakket PBM” voor.
Als de testuitslag positief is, schrijft u een “langer termijn pakket PBM” voor.
Als de testuitslag negatief is, zijn PBM niet meer nodig.
3b. Werkwijze tot 1 juni
Omdat de ICT-systemen nu nog niet zijn ingericht op deze werkwijze, geldt er tot juni een tijdelijke
work-around voor het voorschrijven. U kiest dan bij het voorschrijven voor ‘Suikerstroop FNA’.
Op het recept vult u vervolgens het aantal 1 in en in het veld aanvullende informatie noteert u de
volgende specificatie: PBM-kort of PBM-lang. Daarmee heeft de apotheker voldoende om de PBM te
kunnen verstrekken.

3c. Werkwijze vanaf 1 juni
Voor het elektronisch voorschrijven, kunt u vanaf juni gebruikmaken van de G-Standaard:

De memocode voor beide artikelen is “COVIX” (conform de gebruikelijke memo-code systematiek).

4. Specifieke rol voor de apotheekhoudende huisarts
De apotheekhoudend huisarts kan zowel voorschrijver als verstrekker zijn van de PBM-pakketten. De
voorschrijfkant is voor alle huisartsen hetzelfde en staat hiervoor beschreven. Hieronder lichten we de
werkwijze bij de verstrekken nader uit.
4a. Kosten en vergoedingen
• Het ministerie van VWS betaalt via de groothandel een vergoeding voor de kosten van
groothandel en apotheek. Per pakket is door de KNMP met VWS voorlopig een vergoeding van €
6,00 afgesproken, waarvan € 1,50 voor de groothandel en € 4,50 voor de apotheek.
•

De groothandel zorgt dat de vergoeding voor de apotheek uitgekeerd wordt aan de apotheek. Bij
dit tarief is verondersteld dat in meer dan 50% van de gevallen sprake zal zijn van bezorging.

•

Let op: u declareert voor deze verstrekking dus niet bij de zorgverzekeraars. De vergoeding voor
de apotheek vindt plaats via de groothandels.

4b. Voorraden
• Apotheekhoudenden ontvangen de door het LCH gemaakte pakketten PBM via de eigen
groothandel.
•

Vanaf 1 juni kunt u de pakketten op de gebruikelijke wijze aanschrijven in de G-Standaard en
bestellen bij de groothandel. Tot 1 juni kunt u via het groothandelsinformatiesysteem de twee
pakketten bestellen.

4c. Verwerking recept
• Uit de administratie van de apotheek moet aangetoond kunnen worden dat de pakketten
uitsluitend op recept zijn geleverd. U archiveert hiervoor, zoals u gewend bent, het voorschrift.
•

In de Taxe zal het pakket om technische redenen voor de prijs van € 0,02 worden opgenomen.
Een prijs van nihil of € 0,01 geeft immers problemen met de prijsberekening tijdens de
receptverwerking. Door voor een prijs van € 0,02 te kiezen wordt dit voorkomen.

4d. Verstrekking en uitleg
• De PBM worden voorzien van een bijsluiter. Daarin staat beschreven hoe om te gaan met de
middelen, bij het aan- het uitkleden.
Er zijn ook diverse andere informatiematerialen over het gebruik van PBM, zoals:
− Instructie gebruik mondmaskers (https://vimeo.com/403728699) en
− Instructie gebruik handschoenen (https://vimeo.com/403727321)
− Filmpje over gebruik van de combinatie van schort, mondneusmasker en handschoenen:
https://www.youtube.com/watch?v=-DEM-YSPaBc&feature=youtu.be
Hier kunt u de zorgverlener aan wie u de PBM verstrekt op wijzen.

Deze factsheet is gebaseerd op de Richtlijn Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) voor
mantelzorgers, PGB-gefinancierde zorgverleners en vrijwilligers in palliatieve zorg

