
UW MEDICIJN,
UW KEUZE!

Per 1 januari 2019 vinden er 
grote veranderingen plaats 

in de vergoeding van uw medicijnen.
Wees op de hoogte van de plannen

van uw zorgverzekeraar en laat 
uw medicijn geen bittere pil worden!

www.ver-apothekers.nl

Deze folder is een initiatief van de 
Vereniging Eerstelijns Apotheken 
Rijnland (VER). Deze vereniging 
vertegenwoordigt de beroepsgroep 
apothekers in de regio en borgt 
daarmee hun werkzaamheden binnen 
de eerste lijn in het bijzonder en 
binnen de gezondheidszorg in het 
algemeen.

Uw apotheker is aangesloten 
bij de VER en levert u de beste 
farmaceutische zorg, dichtbij huis.

De vergoeding van medicijnen is 
tegenwoordig bijzonder complex. 
Het is dan ook niet altijd op voorhand 
duidelijk of uw medicijnen voor 
vergoeding in aanmerking komen.

Wilt u meer informatie hebben over 
de vergoeding of declaratie van uw 
medicijnen? Vraag het uw apotheker.



Jaarlijks stijgen de zorgpremies 
door de toenemende kosten in de 
gezondheidszorg. Medicijnen vormen 
ongeveer 5% van die totale kosten. 
Om de kosten onder controle te 
houden mogen verzekeraars zelf hun 
vergoedingsbeleid bepalen zolang 
zij daarbij maar binnen de regels en 
wetten van de Zorgverzekeringswet 
blijven.

Met ingang van 1 januari 2019 
gaat de grootste verzekeraar in 
deze regio, Zorg en Zekerheid een 
voorkeursbeleid voeren voor veel 
gebruikte medicijnen. De verzekeraar 
heeft met de producenten van 
deze medicijnen de beste prijs 
onderhandeld.

Dit betekent dat Zorg en Zekerheid 
vanaf 1 januari 2019 alleen nog maar 
de variant van de voorkeurslijst zal 
vergoeden. Naast Zorg en Zekerheid 
zijn er ook ander verzekeraars die 
voorkeurs- of preferentie beleid 
hanteren. 

Wat betekent dit voor u?

Uw arts kan u een medicijn op 
stofnaam voorschrijven. Als 
dit een product is dat op de 
voorkeurslijst van uw verzekeraar 
staat, zal uw apotheek u altijd 
het voorkeursmiddel verstrekken. 
Alleen deze middelen zullen door 
uw verzekeraar rechtstreeks aan 
uw apotheek vergoed worden. Als 
u een ander middel met dezelfde 
werkzame stof de voorkeur geeft, 
kan uw apotheek dit natuurlijk 
leveren. De kosten hiervan komen 
dan volledig voor eigen rekening.

Wat kunt u doen?

Controleer vóór 1 januari 
aanstaande de veranderingen in uw 
verzekeringspolis bij uw verzekeraar 
en welke consequenties dit kan 
hebben voor uw medicijnen. Indien 
u keuzevrijheid wilt behouden is 
het belangrijk om zelf in actie te 
komen. Er zijn verzekeringen die u 
keuzevrijheid blijven bieden. Laat uw 
medicijn geen bittere pil worden.

Verzekeringslabel

Avero Achmea
FBTO
Interpolis
OZF
Zilveren Kruis
CZ
Bewuzt
CZdirect
OHRA
DSW
Menzis
Anderzorg
ASR
De Amerfoortse
Ditzo
ONVZ
Besured
IZA
IZZ
UMC
Unive
Zekur
Zorg en Zekerheid

ja* = standaard voorkeursbeleid, eventueel IDEA con-
tract met apotheek mogelijk. Staat uw verzekeraar er 
niet bij, vraag het na bij een van onze medewerkers.
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Als uw arts u medicijnen voorschrijft onder ‘medische noodzaak’ betekent dit 
dat de arts het nodig vindt dat u deze specifieke medicijnen van meestal een 
specifieke fabrikant meekrijgt in uw apotheek voor de behandeling van uw 
aandoening. Dit betekent niet dat deze medicijnen dan ook voor vergoeding 
in aanmerking komen. Voor de vergoeding gelden voor alle verzekeraars weer 
aparte regels. Voor informatie over de vergoeding van uw medicijnen kunt u 
terecht bij uw apotheker.


