
2Zijn er grote prijsverschillen
tussen medicijnen?

Ja, nieuwe medicijnen zijn vaak flink duurder dan medi-
cijnen voor dezelfde aandoening die al langer op de markt
zijn. Het maakt ook uit of er meer medicijnen op de markt
zijn met een vergelijkbare werking. De fabrikant past zijn
prijs dan meestal aan die van andere medicijnen aan.

3Zijn merkloze medicijnen
goedkoper?

Als het patent op een medicijn is verlopen, mogen andere
fabrikanten dat medicijn met dezelfde werkzame stof
gaan produceren. Dit noemen we merkloze of generieke
medicijnen. De naam van het merkloze medicijn is meestal
de naam van de werkzame stof. Merkloze medicijnen
voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen, werken precies
hetzelfde, maar zijn vaak goedkoper dan merkmedicijnen.
Apothekers geven daarom als het kan een merkloos
medicijn aan u mee.

Voorbeeld
merknaam werkzame stof merkloos medicijn
Valium diazepam Diazepam

en

4Tellen medicijnen mee voor de
no-claim?

Vanaf 1 januari 2005 geldt voor iedere ziekenfonds-
verzekerde een no-claim van € 255,–. Als u in 2005 minder
dan € 255,– bij uw zorgverzekeraar declareert, krijgt u in
2006 het verschil terug. De kosten voor medicijnen op
recept van de arts tellen mee voor uw no-claim. Dat geldt
niet voor eventuele bijbetalingen of medicijnen die niet
vergoed worden, want die betaalt u al zelf. Met de prijs
op het etiket kunt u zelf bijhouden hoeveel kosten u aan
medicijnen heeft gemaakt.

Als medicijngebruiker heeft u goede infor−
matie nodig. Informatie over de prijs van
uw medicijnen hoort daar bij. Daarom staat
voortaan de prijs op het etiket. Door die
prijs kunt u zelf bijhouden welke kosten u
aan medicijnen maakt. Dat is handig om te
weten, bijvoorbeeld in verband met de
nieuwe no-claimregeling of voor het eigen
risico van uw particuliere verzekering. 
In deze folder vindt u het antwoord op tien
vragen over de prijzen van medicijnen.

5Hoe zit het als ik voor een
medicijn moet bijbetalen?

Voor sommige medicijnen moet u bijbetalen, omdat er
vergelijkbare maar goedkopere medicijnen zijn. Als het
goed is, heeft uw arts u daarover geïnformeerd. Op het
etiket staat de totaalprijs
van het medicijn. Door uw
eigen bijdrage hiervan af
te trekken, houdt u het
bedrag over dat ten laste
komt van uw no-claim. 
Op www.medicijnkosten.nl
kunt u nakijken of u voor
een medicijn moet
bijbetalen. 

6Wat, als ik meer dan één
verpakking meekrijg?

• Als u van één medicijn meer verpakkingen meekrijgt,
staat op elk etiket de totaalprijs. U moet deze prijzen
dus niet bij elkaar optellen. 

• Als de arts u verschillende medicijnen voorschrijft, staat
op het etiket van elk medicijn de prijs van alleen dat
medicijn. U berekent nu uw kosten door alle prijzen bij
elkaar op te tellen.

7Zijn de prijzen bij elke
apotheek gelijk?

Apotheken mogen concurreren met elkaar. In de praktijk
gebeurt dit nog niet zoveel. Daarom zijn de prijzen van
medicijnen in de meeste apotheken hetzelfde. Er kunnen
natuurlijk wel andere redenen zijn waarom u liever naar
de ene of de andere apotheek gaat. Bijvoorbeeld vanwege
de informatie die u krijgt of andere vormen van service.

10 antwoordenvragenant

1Hoe zit de prijs van een medicijn
in elkaar?

De prijs van een medicijn bestaat uit:
• de inkoopprijs die de apotheek betaalt,
• een vaste vergoeding voor het werk van de apotheek;

deze bedraagt maximaal € 6,10 op 1 januari 2005, 
• 6% BTW.
Dit geldt voor medicijnen die alleen op recept 
verkrijgbaar zijn.



8Is het goedkoper als ik een
grote hoeveelheid
medicijnen meekrijg?

Ja, want of u nu 10 of 100 tabletten van een medi-
cijn haalt: de vergoeding voor het werk van de apo-
theker blijft hetzelfde. Maar u kunt niet onbeperkt
medicijnen meekrijgen. Gebruikt u een medicijn
voor het eerst, dan krijgt u een hoeveelheid voor
maximaal 15 dagen mee. U kunt dan kijken of het
helpt en of er geen nare bijwerkingen optreden.
Daarna mag de apotheker de meeste medicijnen
voor drie maanden aan u meegeven. Zo wil men
voorkomen dat u met een grote hoeveelheid onge-
bruikte medicijnen blijft zitten. 

Waar kan ik meer
informatie vinden?

Op www.medicijnkosten.nl vindt u uitgebreide
informatie over de prijzen van medicijnen. Per
medicijn kunt u zien welk deel uw zorg-
verzekeraar vergoedt en wat u eventueel zelf
moet bijbetalen. U kunt ook zien of er goed-
kopere medicijnen zijn met een vergelijkbare
werking.
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9Kan ik de kosten van mijn
medicijnen beïnvloeden?

Niet altijd. Als er maar één medicijn voor uw situatie
geschikt is, dan heeft u natuurlijk niets te kiezen. Maar
soms kan dat wel. U kunt uw arts bijvoorbeeld vragen
of er een medicijn is waarvoor u niet hoeft bij te
betalen. Of u kunt vragen naar een goedkoper
alternatief met dezelfde werking, zodat uw no-claim
minder snel ‘volloopt’. Bij bepaalde klachten kunt u
ook met uw arts bespreken of u een medicijn echt
nodig heeft en misschien zonder kunt.

Nog vragen?
Vragen over uw medicijnen kunt u stellen aan uw
arts of apotheker. U kunt ook bellen met de
Geneesmiddel-infolijn, telefoon 0900 999 88 00 
(€ 0,20 per minuut) of surfen naar www.apotheek.nl.
Als u ervaringen met uw medicijnen wilt melden, ga
dan naar www.meldpuntmedicijnen.nl.

Als u meer weet
over medicijnen en over

de kosten die ermee
gemoeid zijn, bent u beter in
staat bewust te kiezen. Goed
geïnformeerde consumenten

kunnen meehelpen de
gezondheidszorg voor
iedereen betaalbaar te

houden, nu en in de
toekomst. 


