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Lijst van geregistreerde geneesmiddelen, apotheekbereidingen en 
gezondheids-producten die niet vanuit de basisverzekering, maar 
- in combinatie met aandoening(en) - wel beperkt worden vergoed 
vanuit de aanvullende verzekering.

Het kan voorkomen dat een middel van deze lijst tijdens het verzekeringsjaar aan de basisverzekering wordt toegevoegd. 
In dat geval zal het middel vanuit de basisverzekering vergoed worden en niet langer vanuit uw aanvullende verzekering.

Ingangsdatum 1 januari 2022

Naam 
Geneesmiddel Medische indicatie Voorschrijver Opmerkingen

acetylcysteïne • Idiopathische longfibrose
• Ernstige neuromusculaire
  aandoeningen (vernevelvloeistof)

Specialist Als mucolyticum

acetylcysteïne
oogdruppels 5%

Keratocunjunctivitis sicca
en andere oogaandoeningen

Specialist

fosfaatklysma’s Obstipatie t.g.v. neurologische
aandoeningen als dwarslaesie,
ALS, spierziekten

Neuroloog,
revalidatie-arts

Colex klysma

Gutron® (midodrine) Orthostatische hypotensie Specialist

Humatin® (paromomycine) Therapieresistente darminfecties Specialist Bij cryptosporodiosis bij Aids-
patiënten uit de BV
vergoeden

Hylo-Care®, Hylo-Comod®,
Hylo®-Fresh, Hylo®-Gel,
Hylo-Parin® oogdruppels

Bij oogaandoeningen met droge ogen,
bijv. Syndroom van Sjögren

Specialist of
huisarts

Ebrantil (urapidil) Hoge bloeddruk, die onvoldoende 
behandeld kan worden met andere 
geneesmiddelen die uit de basisverzekering 
vergoed worden

Specialist

Kerulac®/Kerutabs® Lactose-intolerantie Specialist

kunstspeeksel Ernstige klachten van droge mond t.g.v.
• Syndroom van Sjögren
• Operaties in het hoofdhalsgebied
• Bestralingen in het hoofdhalsgebied
• Chemotherapie

Specialist Ook Caphosol® en Gelclair®
vallen hieronder

MCT-margarine • Short bowel
• Leverziekte
• Vetstofwisselingsziekte

Specialist

ORS Chronische darmaandoeningen Specialist
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Naam 
Geneesmiddel Medische indicatie Voorschrijver Opmerkingen

Prevenar 13® (pneumokok-
kenvaccinatie)/ Neisvac C®,
Bexsero®, Menveo® en
Nimenrix®
(meningokokkenvaccinatie)

Preventie infecties bij patiënten na een
miltverwijdering met een immuunstoornis, 
zeer slechte longfunctie, sikkelcelziekte of 
HIV

Specialist

Premeno Duo® vaginaal
capsules

Overgangsverschijnselen bij vrouwen
die geen hormoonpreparaten mogen 
gebruiken

Specialist of
huisarts

Resolor® (prucalopride) Therapieresistente obstipatie Specialist

Versatis® pleisters 
(lidocaine)

Zenuwpijn na gordelroos Specialist

Vitaminepreparaten en
mineralen (Aquadeks®,
Magnesiocard®,
Co-enzym Q10® etc.)

Aangeboren stofwisselingsziekten
(inclusief cystic fibrosis)

Specialist Soort vitamine afhankelijk
van de aandoening

Zonnebrandmiddelen
factor 50/60

• Albinisme
• Pigmentaandoeningen

Dermatoloog Vitiligo uitgesloten


