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Gezamenlijke voorlichting over apotheekbereidingen

Folder biedt patiënt uitleg over
vergoeding bereide medicijnen

Een patiënt komt bij u aan de balie met een recept voor oxybutynineblaas-
spoeling. Bij het aanschrijven van het recept ziet u dat de patiënt dit middel 
niet vergoed krijgt. Met een nieuwe publieksfolder legt u de patiënt makkelij-
ker uit wanneer zorgverzekeraars een bereiding wel en niet vergoeden.
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Zorgverzekeraars vergoeden sinds 1 juni 
minder bereidingen. En patiënten krijgen 
bepaalde bereidingen alleen nog vergoed als 
zij een machtiging hebben. Door deze nieu-
we situatie kunnen er extra vragen zijn aan 
de apotheekbalie.

Daarom is er nu de folder Vergoeding van 
speciaal voor u gemaakte medicijnen, 

verkrijgbaar via de knmp- 
toolkit. De knmp 

ontwikkelde deze in 
samenwerking met 

het Nederlands Huis-
artsen Genootschap, 

de Federatie Medisch 
Specialisten, de patiën-

tenfederatie npcf en de 
Consumentenbond.

Zorgverzekeraars stellen aan de hand van de 
definitie van de overheid voor ‘rationele far-
macotherapie’ vast of zij vergoeden. Hiervan 
is sprake als een bereiding:
• een voor de patiënt geschikte vorm heeft;
• bewezen werkzaam en effectief is;
• het meest economisch is voor de zorgver-
zekering en de patiënt.

Daarnaast heeft de overheid nog een aantal 
gevallen benoemd waarin een bereiding niet 
wordt vergoed:
• het is geen medicijn, maar een Warenwet-
product, bijvoorbeeld cosmetica;
• het medicijn is (nagenoeg) gelijkwaardig 
aan een geregistreerd medicijn dat niet 
wordt vergoed;
• het is een medicijn om ziekten op reis te 
voorkomen.

Machtiging
Soms heeft de zorgverzekeraar meer infor-
matie nodig. De patiënt moet dan samen met 
zijn of haar arts een machtiging aanvragen. 
Heeft de patiënt (nog) geen machtiging?  
Dan zal hij of zij het bereide medicijn zelf 
moeten betalen.

Folder bestellen
De folder bekijkt en bestelt u via: 
knmp.nl/toolkit/vergoeding-bereidingen. 
Patiënten vinden de informatie uit de folder, 
en meer, ook via de knmp-publiekswebsite: 
apotheek.nl/vergoeding-bereidingen.  

Bereidingen: code N of F

In de g-standaard hebben bereidingen de code N of F. Een geneesmiddel 
met status N wordt alleen nog op basis van een machtiging vergoed. Een 
artikel met status F wordt in principe wel vergoed. In een enkel geval 
hanteren individuele zorgverzekeraars aanvullende voorwaarden. Ze 
vergoeden het middel dan bijvoorbeeld alleen bij een specifieke indicatie.

Op knmp.nl/vergoeding-apotheekbereidingen staat actuele informatie over de vergoeding van 

apotheekbereidingen.




