
    Hetzelfde 
geneesmiddel 

in een ander 
doosje. 

Mag dat?

    Voorkeursbeleid 
geneesmiddelen



Ja, uw apotheker mag u een voorkeursgenees-
middel meegeven. Ook al ziet dat er qua vorm 
en kleur misschien anders uit dan u gewend 
bent. Wij begrijpen dat dit voor u verwarrend 
kan zijn. Daarom leggen wij u uit waarom wij  
dit zo met uw apotheker hebben afgesproken, 
wat ons voorkeursbeleid voor geneesmiddelen 
inhoudt en nog belangrijker: wat de voordelen 
zijn.

Stijgende zorgkosten
U vertrouwt erop dat uw zorgverzekeraar de kosten van uw ge-
neesmiddel vergoedt. Dit blijven wij graag voor u doen. Helaas 
stijgen de zorgkosten ieder jaar. 

Om de zorgpremie zo laag mogelijk te houden, kiezen wij voor 
het zogenaamde ‘voorkeursbeleid’. Dit betekent dat we van een 
aantal geneesmiddelen alleen de variant met de laagste kos-
ten vergoeden. Het gaat dan om hetzelfde geneesmiddel, met 
dezelfde werkzame stof. Het zit alleen in een ander doosje. 

Verschil in prijs, niet in kwaliteit
De werking van een geneesmiddel wordt bepaald door de 
werkzame stof die erin zit. Vaak zijn er meerdere fabrikanten 
die een geneesmiddel maken met dezelfde werkzame stof. 
Deze middelen verschillen in prijs, niet in kwaliteit. 

Voordat geneesmiddelen toegelaten worden op de Neder-
landse markt controleert het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen (CBG) deze geneesmiddelen op kwaliteit, 
werkzaamheid en veiligheid. De minister stelt vast of genees-
middelen onderling vervangbaar zijn. Wij vergelijken daarna 
de prijzen. Het middel met de laagste prijs wijzen wij aan als 
voorkeursgeneesmiddel. 
Elk merk van Coöperatie VGZ heeft de lijst met voorkeursge-
neesmiddelen opgenomen in het ‘Reglement farmaceutische 
zorg’. U vindt deze lijst op de website van uw zorgverzekeraar. 



Coöperatie VGZ voert de zorgverzekering uit voor: VGZ,  
VGZbewuzt, IZA, IZZ Zorgverzekering door VGZ, 
UMC Zorgverzekering, Univé Zorg, Zekur en Zorgzaam.

Prijsverschil geneesmiddelen 
Fabrikanten kunnen voor nieuwe geneesmiddelen een patent 
aanvragen. Dan mag alleen deze fabrikant het nieuwe genees-
middel verkopen. Tijdens deze periode kan de fabrikant een 
hoge prijs vragen en zo de (onderzoeks)kosten van het middel 
terugverdienen. 

Na een tijd vervalt het patent. Dan mogen ook andere  
fabrikanten het geneesmiddel maken en onder een andere 
naam verkopen. Vaak voor een lagere prijs. Soms scheelt dit 
wel 90%. 

Direct voordeel voor u
Het voorkeursbeleid helpt ons om de zorg betaalbaar te hou-
den en de stijgende zorgkosten onder controle te krijgen. Zonder 
dat u hier iets voor hoeft te doen, levert het voorkeursbeleid u 
direct voordeel op.

De kosten van voorkeursgeneesmiddelen verrekenen wij niet 
met uw verplicht en vrijwillig eigen risico. Dat is uniek: bij veel 
andere zorgverzekeraars betaalt u dit wel. 

De terhandstellings- of dienstverleningskosten die uw 
apotheek in rekening brengt om het middel te leveren vallen 
wel onder uw eigen risico. Het gaat hier om de dienstverlening 
van uw apotheek, zoals het geven van informatie en voorlich-
ting en het bewaken van juist medicijngebruik. Ook controleert 
uw apotheker of u het geneesmiddel in combinatie met uw 
andere geneesmiddel(en) mag gebruiken.



Wat schrijft uw arts voor?
Wij hebben met artsen afgesproken dat zij de werkzame stof 
op het recept vermelden in plaats van een merknaam. Uw 
apotheker zorgt er dan voor dat u het voorkeursgeneesmiddel 
krijgt. 



Medische noodzaak
Het kan gebeuren dat u niet goed op een medicijn reageert. 
De voorschrijvend arts kan dan ‘medische noodzaak’ op het 
recept vermelden. Als uw apotheker twijfelt aan de medische 
noodzaak, bijvoorbeeld omdat u het voorkeursgeneesmiddel 
nog niet eerder heeft gebruikt, dan zal deze contact opnemen 
met uw voorschrijvende arts. In gezamenlijkheid besluiten zij 
of het medisch verantwoord is om het voorkeursgeneesmid-
del af te leveren. 

Wijzigingen
Soms verwijderen wij geneesmiddelen uit de voorkeurslijst. 
Dit gebeurt bijvoorbeeld als de prijzen voor deze middelen zo 
ver gedaald zijn dat het niet meer nodig is om hiervoor een 
voorkeursbeleid te voeren. Ook voegen wij regelmatig nieuwe 
middelen aan de lijst toe. Bijvoorbeeld als een patent voor 
een nieuw geneesmiddel verloopt en dus meerdere aanbie-
ders dit middel gaan verkopen. Uw apotheek stellen wij altijd 
direct op de hoogte van de wijzigingen. 

Merknaam of huismerk. Wat kiest u?

Een van de bekendste geneesmiddelen tegen 
pijn is  paracetamol. Dit is vrij verkrijgbaar bij 
uw apotheek of  de drogist. U kunt kiezen uit 
verschillende doosjes: een merkgeneesmiddel of 
het huismerk. Bij beide middelen is de werkzame 
stof – paracetamol – in dezelfde hoeveelheid aan-
wezig. De tabletten zien er ongeveer hetzelfde 
uit. Er is geen kwaliteitsverschil. De prijs verschilt 
echter wel: het huismerk is ruim 90% goedkoper.

Vragen?
Kijk dan op de website van uw zorgverzekeraar. 



Coöperatie VGZ voert de zorgverzekering uit voor: 

www.vgz.nl 

www.vgzbewuzt.nl

www.iza.nl

                         

www.izzdoorvgz.nl

www.umczorgverzekering.nl

www.unive.nl/zorg 

www.zekur.nl 

www.zorgzaam.nl
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