Betreft: Voorkeursgeneesmiddelen

1 januari 2018

Geachte heer of mevrouw,
De apothekers en huisartsen in Maasdonk willen u graag informeren over de volgende verandering
die per 1 januari 2018 in zal gaan.
Door de aangescherpte eisen van uw zorgverzekeraar kan uw apotheek voortaan alleen nog de door
uw zorgverzekeraar aangewezen voorkeursgeneesmiddelen afleveren. Ook de eisen voor de
uitzonderingen zijn aangescherpt. Voorkeursgeneesmiddelen zijn meestal goedkopere merkloze
geneesmiddelen. Deze merkloze medicijnen worden door verschillende fabrikanten geproduceerd. Ze
verschillen enkel in prijs en niet in kwaliteit. De minister heeft bepaald dat ze onderling uitwisselbaar
zijn. Elke zorgverzekeraar kiest zijn eigen voorkeursmiddelen uit en past zijn keuze regelmatig aan.
Betaalbare zorg
Uw apotheker en huisarts hebben de maatschappelijke plicht om goede en betaalbare zorg te
verlenen. Uw zorgverzekeraar bepaalt en controleert deze doelmatigheid. Als niet aan de gestelde
eisen wordt voldaan wordt uw apotheek hiervoor bestraft. Daarom moeten wij het voorkeursbeleid
van uw zorgverzekeraar volgen. Zo blijft de zorg in Nederland betaalbaar.
Medische noodzaak
Bij hoge uitzondering kan het voorkomen dat het voor u medisch noodzakelijk is om toch een
medicijn van een andere fabrikant of een merkgeneesmiddel te gebruiken. Hier zijn wel strenge
spelregels voor! Alleen de opmerking “medische noodzaak” op het recept is voortaan niet meer
genoeg. Zo moeten bijvoorbeeld uw huisarts en apotheker beide kunnen vaststellen dat het
betreffende voorkeursgeneesmiddel voor u medisch onverantwoord is. In dat geval zullen wij samen
met u op zoek gaan naar een ander middel. Als u bijvoorbeeld na onderzoek overgevoelig blijkt te
zijn voor een bepaalde hulpstof, dan levert de apotheker een ander merkloos product af waar die
bewuste hulpstof niet in zit. Daarnaast is het in veel gevallen ook goed mogelijk om een ander
geneesmiddel met een vergelijkbare werking te gaan gebruiken. Alleen als er geen andere merkloos
middel bestaat, heeft u recht op verstrekking van het (dure) merkmiddel!
Declareren
Wilt u per se een ander merk gaan of blijven gebruiken én maakt u zelf de keuze om geen andere
middelen uit te proberen, dan kan de apotheek de geneesmiddelkosten voortaan niet langer namens
u bij uw zorgverzekeraar indienen. U dient deze kosten dus zelf in de apotheek te betalen. Natuurlijk
kunt de nota achteraf zelf indienen, maar de meeste zorgverzekeraars zullen de kosten in dat geval
niet vergoeden.
Wij snappen heel goed dat het voor u vervelend is om van merk te moeten wisselen. Het is wel goed
om te weten dat wij geen invloed hebben op het voorkeursbeleid. Hiervoor vragen wij uw begrip! Als
u nog vragen heeft na het lezen van deze brief, dan staan wij u natuurlijk graag te woord. Ook kunt u
in de apotheek een folder van uw zorgverzekeraar krijgen met tekst en uitleg.
Met vriendelijke groeten,
De apothekers en huisartsen in Maasdonk

