
Deze folder is ontwikkeld op initiatief van Zorgverzekeraars 
Nederland (ZN, brancheorganisatie van zorgverzekeraars), 
DGV (Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik) 
en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). 

Gebruikt u medicijnen?
Verandert er iets voor u?



Het kan voorkomen dat u van uw 

apotheker een ander medicijn krijgt 

dan u gewend bent. Het medicijn 

kan er anders uitzien en een 

andere naam hebben. Ook kan de 

verpakking anders zijn. Het medicijn 

heeft echter dezelfde kwaliteit en is 

een stuk goedkoper. In deze folder 

leest u meer hierover. 



Dezelfde kwaliteit

In elk medicijn zit een werkzame stof. Deze 
stof bepaalt de werking van het medicijn. 
Vaak zijn er meerdere medicijnen met 
dezelfde werkzame stof. Deze medicijnen 
zijn allemaal geschikt voor uw aandoening. 
Bovendien zijn ze allemaal van dezelfde 
kwaliteit. Controle door het College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) 
garandeert dat.
Wilt u zelf controleren of u het juiste 
medicijn krijgt? Kijk dan naar de naam van 
de werkzame stof. Deze naam vindt u op 
de verpakking. 

Merk- of merkloos medicijn

De mogelijke verschillen tussen 
merkmedicijnen en merkloze medicijnen 
zijn: 
• de naam 
• de verpakking 
• de vorm of kleur 
• de wijze van toedienen
• de hulpstoffen* 
• de prijs (merkmedicijnen zijn meestal 
duurder)

*Elk medicijn bevat naast de werkzame stof 
een aantal hulpstoffen. Deze bepalen onder 
andere de houdbaarheid, de hardheid en 
de kleur. 



Betaalbare zorg

De kosten van de gezondheidszorg zijn hoog. 
Zorgverzekeraars willen de premie van de  
zorgverzekering zo laag mogelijk houden. 
Daarom vergoeden ze van een aantal 
medicijnen alleen de goedkoopste merkloze 
variant. 
U kunt dit vergelijken met het kopen van 
bijvoorbeeld een pijnstiller. U heeft dan 
de keuze tussen een merkmedicijn of 
een goedkoper merkloos medicijn. Beide 
medicijnen zijn goed, maar de prijs verschilt. 

Uw arts schrijft voor

Uw (huis)arts schrijft het medicijn voor. 
Meestal schrijft de arts alleen de naam van 
de werkzame stof voor. U krijgt dan van uw 
apotheker een medicijn met die werkzame 
stof. Soms is dat een merkloos medicijn. 
Het kan zijn dat uw arts bepaalt dat u alleen 
het medicijn van een specifiek merk mag 
hebben. In dat geval krijgt u van apotheker 
dit merkmedicijn. Uw zorgverzekeraar 
vergoedt dit medicijn dan ook. Ongeacht of 
het wel of niet het goedkoopste is.  

Wat doet de overheid?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS) bepaalt welke medicijnen 
vergoed worden vanuit het basispakket. 
Ook maakt VWS afspraken met apothekers, 
fabrikanten en zorgverzekeraars over de prijs. 



Meer informatie

Werking
Heeft u vragen over de werking van de 
medicijnen? Bespreek dit met uw (huis)arts. 
Vergoeding
Wilt u weten welke medicijnen wel en niet 
vergoed worden? Neem contact op met uw 
zorgverzekeraar.
Verpakking
Twijfelt u omdat het medicijn er anders 
uitziet, een andere naam heeft of in een 
andere verpakking zit? Vraag uw apotheker 
om uitleg.

Kijk op www.zorgverzekeraars.nl voor 
meer informatie over de vergoeding van 
medicijnen.

Op www.consumentendezorg.nl vindt u 
informatie voor patiënten en zorg-
consumenten. Dit is een website van de 
Nederlandse Patiënten en Consumenten 
federatie (NPCF). U kunt daar ook terecht  
met vragen en meldingen over medicijn-
gebruik.
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