Melatonine Regenboog Apotheek
bestelformulier te downloaden via www.regenboogapotheek.nl onder VOOR PROFESSIONALS → Melatonine

Regenboog Apotheek bereidt en levert apotheekbereide melatonine in de doseringen van:
1mg – 3mg – 5mg.
Deze melatonine kan op twee manieren ter hand gesteld worden aan de patiënt:
1. via GDS (baxter)
2. In potjes
1. Geneesmiddel DistributieSysteem – GDS – baxter
De melatonine kan -net als de ADHD-medicatie van Regenboog Apotheekvoorgeschreven worden en geleverd worden via het GDS, ook wel baxter genoemd. Op
die manier krijgt de patiënt per innamemoment een zakje met daarin de medicatie voor
dat moment. Dit biedt structuur aan de patiënt en bevordert de therapietrouw. De ZInummers van de doseringen via welke u kunt voorschrijven voor de GDS:
16811542
melatonine 1mg
16811500
melatonine 3mg
16811569
melatonine 5mg
2. Potjes
Het is ook mogelijk om melatonine in potjes voor te schrijven. Op die manier kan er voor
een langere periode (100 dagen of 365 dagen = één jaar) melatonine voorgeschreven
worden. Deze potjes kunnen als ondersteuning naast de baxtermedicatie gebruikt
worden, als er bijv. extra inname nodig is of als patiënt niet iedere dag melatonine
gebruikt. Het bestelformulier kunt u vinden op de site en is bijgevoegd in de mail.
Prijzen
De tabletprijs voor de melatonine in GDS* en voor potjes van 100 stuks zijn hetzelfde. De prijzen
voor de potjes van 365 stuks (= één jaar) kennen een aangepaste lagere prijsstelling.
MEDICIJN
Melatonine
Melatonine
Melatonine

DOSERING
1mg
3mg
5mg

PRIJS per stuk
€0,15
€0,25
€0,35

Potje 100 stuks
€15,00
€25,00
€35,00

Potje 365 stuks
€50,00
€80,00
€99,00

* Bij verstrekking via GDS worden ook de prijzen van weekterhandstellingen gerekend.

Recepten versturen
Recepten (zowel voor GDS als potjes) kunnen verstuurd worden via de medicijnvoorschrijfmodule (Web-app), mail en fax:
* Medicijn-voorschrijfmodule (Web-app): U kunt uw eigen inloggegevens aanmaken of opvragen
via de ICT- partner van de Regenboog Apotheek: helpdesk@multitaskict.nl
* Mail: adhd@regenboogapotheek.nl
* Fax: 085-2736129 (beveiligde digitale fax)
Voor meer informatie over de prijzen en facturatie kunt u contact opnemen met dhr. Dupon via
dupon@regenboogapotheek.nl.

NB. Zorgverzekeraars vergoeden de melatonine niet. Dit is altijd een eigen bijdrage.

