Aanvraagformulier medicinale cannabisolie
GMP Apotheek Mierlo-Hout
Ruimte invullen door patiënt of arts:
Indicatie

:

Keuze variant?
Arts heeft een keuze gemaakt.
Arts wil dat GMP Apotheek Mierlo-Hout een keuze maakt.
Arts
wil eerst overleggen met GMP Apotheek Mierlo-Hout, de apotheek moet contact opnemen met

de arts

Ruimte voor patiënt:
Voornaam

:

Achternaam:

Geboortedatum

:

man

BSN nummer

:

Telefoonnummer

:

E-Mail

:

vrouw

De patiënt stuurt Actueel Medicatie Overzicht (AMO)
Ja
Nee. Wilt u in dit geval geneesmiddelen, aandoeningen en wisselwerkingen hieronder invullen
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
Welke geneesmiddelen gebruikt de patiënt? (voeg bij voorkeur uw medicatiehistorie toe)
Naam geneesmiddel
Sterkte
Gebruik

Aandoeningen:
Schizofrenie / psychische stoornis
Glaucoom
Zwanger / borstvoeding

Verlengd QT-interval
Brugada-syndroom
Angina pectoris / ischemische hartziekten

Wisselwerkingen:
Melden bij trombosedienst
• Acenocoumarol of fenprocoumon: is het gebruik van
medicinale cannabisolie gemeld bij de trombosedienst?

Ja

Nee

• Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen:
is de patiënt zich bewust van de risico’s?

Ja

Nee

• Fenytoine of carbamazepine: is de neuroloog akkoord
met het gebruik van medicinale cannabisolie?

Ja

Nee

Levering
afhalen GMP Apotheek Mierlo-Hout, Steenovenweg 15, 5708 HN Helmond
aangetekend versturen met medische post (€ 8,00)
Naar welk adres moet de cannabisolie bezorgd worden:

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.

Kosten cannabisolie per 10 ml (incl. BTW)
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

€
€
€
€
€

53,00
53,00
53,00
53,00
201,40

Er wordt altijd contact opgenomen bij onduidelijkheden, bij wisselwerkingen/aandoeningen of overige risico’s.
U ontvangt een kwitantie van het totaalbedrag met de levering. Deze kunt u achteraf overmaken.

Akkoordverklaring
Hierbij gaat de patiënt akkoord met de aanvraag voor de cannabisolie en de eventuele kosten.
Handtekening patiënt

Dit formulier samen met het recept faxen naar +31 (0)492-526012 / mailen naar info@mierlohout.nl
Voeg eventueel een machtiging van de zorgverzekeraar toe.

VERSTUUR
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GMP Apotheek Mierlo-Hout
Postbus 517, 5700 AM Helmond
info@mierlohout.nl
Tel.: +31 (0)492-509750
Fax: +31 (0)492-526012
mierlohout.nl

