Betreft: Voorkeursgeneesmiddel
Geachte heer of mevrouw,
Hierbij willen we u graag informeren over het beleid van uw zorgverzekeraar.
U krijgt het voorkeursgeneesmiddel afgeleverd dat door uw zorgverzekeraar is aangewezen.
Voorkeursgeneesmiddelen zijn meestal goedkopere, merkloze geneesmiddelen. 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 moet de
apotheker het voorkeursbeleid van uw zorgverzekeraar volgen. Zo blijft de zorg in Nederland
betaalbaar.
Medische noodzaak
Wanneer blijkt, na gebruik van het voorkeursgeneesmiddel van uw zorgverzekeraar, dat het
voor u medisch onverantwoord is dit middel langer te gebruiken, dan gaan we voor u op zoek
naar een geschikt alternatief. U dient ten minste nog een tweede merk van het geneesmiddel
uit te proberen.
Als u na onderzoek overgevoelig blijkt te zijn voor een bepaalde hulpstof, dan levert de
apotheker een ander merkloos middel waarin die hulpstof niet zit. Mocht dit ook medisch
onverantwoord zijn, dan kan een ander merk eventueel vergoed worden, mits de reden van
de “medische noodzaak” (bv een allergische reactie) objectief is vastgesteld en bekend is bij
zowel de huisarts als de apotheker.
Wanneer u niet aan bovenstaande eisen voldoet en toch een bepaald merk wilt gaan of
blijven gebruiken, kan de apotheek dat leveren. Echter kan de apotheek de
geneesmiddelkosten niet voor u declareren bij uw zorgverzekeraar. U dient deze kosten in
dat geval zelf in de apotheek te betalen.
We 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
we uw begrip!
Bij vragen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
Met vriendelijke groeten,
De apothekers en huisartsen in Druten

