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Verenigde Apotheken Limburg – Centrale VAL Apotheek 

 

PATIENTGEGEVENS 

Naam patiënt:   Man   Vrouw 

Geb. datum:    BSN-nummer:  

Straat + huisnummer:  Postcode:  

Plaats:  Telefoonnummer:  

E-mailadres:  Mobiel telefoon:  

MEDICATIEBEWAKING 

Ik geef toestemming aan de Centrale VAL Apotheek om mijn gegevens beschikbaar te stellen 

voor raadpleging door andere zorgverleners via het LSP Landelijk Schakel Punt.  Ik heb alle 

informatie gelezen in de folder ‘Uw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk 

Schakelpunt (LSP)’. 

 Ja 

 Nee 

 NVT (patiënten 

zonder BSN) 

Ik heb ook mijn eigen apotheek toestemming gegeven om mijn gegevens beschikbaar te 

stellen via het LSP voor raadpleging door andere zorgverleners. Hiermee kan de Centrale VAL 

Apotheek controleren of uw medicatie samen gebruikt kan worden met de cannabisolie. 

 Ja 

 Nee 

 NVT (patiënten 

zonder BSN) 

CONTRA-INDICATIES: 

Zwangerschap of borstvoeding: Ja/Nee* 

Schizofrenie/Psychische stoornissen: Ja/Nee* 

Glaucoom: Ja/Nee* 

Verkeersdeelname: Ja/Nee*      zie opmerking  

* Doorhalen wat niet van toepassing is 

VERKEERSDEELNAME: De patiënt is op de hoogte van de wet- 

en 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. 

FINANCIEEL 

Heeft u een machtiging van uw verzekeraar voor de 

vergoeding van medicinale cannabis? 

 Ja (stuur de machtiging mee met dit formulier) 

 Nee 

Kosten cannabisolie per 10 ml:  

 Bedrocan THC 2,0% olie 

 Bedica THC 2,0% olie 

 Bediol CBD 2,0% THC 1,3% olie 

 

51,42 € 

51,42 € 

51,42 € 

Indicatie: 

Medicinale cannabisolie wordt doorgaans niet vergoed door 

uw verzekeraar. U krijgt hiervoor een rekening van de Centrale 

VAL Apotheek thuis gestuurd. Voor de medicatiebegeleiding 

wordt éénmalig 6,17 € in rekening gebracht. 

LEVERING 

 Thuis laten bezorgen met aangetekende post (8,00 €)** 

 Ik haal het recept op bij mijn eigen VAL-Apotheek (gratis).  VAL-Apotheek:………………………………………………………… 

** Omdat medicinale cannabis onder de Opiumwet valt, is bezorging in het buitenland niet toegestaan. Indien u in het 

buitenland woont kunt u enkel komen afhalen in een VAL-Apotheek (zie www.v-a-l.nl). 

Hierbij ga ik akkoord met de levering van medicinale 

cannabisolie en de eventuele kosten. Handtekening:……………………………………………………….. 

Dit formulier met het recept en eventuele machtiging versturen naar:  val-zorggroepen@ezorg.nl 

Onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen! 


