Samen voor een goed
en betaalbaar geneesmiddelenbeleid!
Afspraken tussen uw apotheek en Achmea

Achmea heeft met uw apotheek afspraken gemaakt over het
gebruik van geneesmiddelen. Deze afspraken dragen bij aan
kwalitatief goede en betaalbare zorg voor u als verzekerde.
Twee zaken staan hierbij centraal: beloning van kwaliteit en
beheersing van de kosten voor medicijnen. Onder Achmea vallen
Zilveren Kruis Achmea, Interpolis, Avéro Achmea, OZF Achmea,
FBTO, Agis Zorgverzekeringen, Pro Life Zorgverzekeringen en
TakeCareNow!

Ons voordeel is uw voordeel

prijsvoordeel direct verrekenen met uw
(verplichte) eigen risico.

Door deze afspraken stimuleren we uw
apotheek om geneesmiddelen zo voordelig
mogelijk in te kopen. U profiteert van de
lagere medicijnprijzen doordat wij dit

Uw apotheek speelt dus een actieve rol in
de uiteindelijke prijs van medicijnen. Hoe
dat werkt, leest u in deze folder.

Spécialité of generiek
geneesmiddel

namaken van een dergelijk medicijn niet
toegestaan, omdat er een patent op rust.

Uw apotheek kiest bij de inkoop tussen
twee soorten medicijnen: spécialités en
generieke geneesmiddelen. Wanneer een
geneesmiddel nieuw op de markt komt,
heet dit een spécialité. De farmaceutisch
fabrikant heeft hoge kosten gemaakt om
het middel te ontwikkelen en rekent deze
kosten door in de prijs. De eerste jaren is

Na afloop van dit patent komen andere
leveranciers vaak op de markt met een
geneesmiddel met dezelfde werkzame
stof, maar voor een lagere prijs: het
generieke geneesmiddel. Die lagere prijs
is mogelijk doordat ze zelf geen kosten
voor ontwikkeling en onderzoek hebben
gemaakt.

De arts bepaalt de werkzame
stof; uw apotheek bepaalt het
merk
In alle gevallen bepaalt de arts welk
geneesmiddel u nodig heeft. De arts
schrijft u het geneesmiddel voor op
basis van de werkzame stof en niet
op merknaam. Uw apotheker bepaalt
vervolgens welk merk u krijgt. De
verpakking, de vorm en de kleur van uw
geneesmiddelen kunnen dus soms anders
zijn dan u gewend was. De werkzame stof
is uiteraard hetzelfde!

Een ander merk maar dezelfde
kwaliteit
De afspraken tussen uw apotheek en
Achmea kunnen in sommige gevallen
betekenen dat u van medicijnmerk
moet wisselen. Gebruikt u namelijk een
geneesmiddel dat uw apotheek voortaan
voordeliger kan inkopen, dan zal deze
goedkopere variant aan u worden
verstrekt. Maar of u nu een generiek
geneesmiddel krijgt of een spécialité, het
middel bevat exact dezelfde werkzame
stof en is van dezelfde kwaliteit.
Deze kwaliteit wordt gegarandeerd
omdat de overheid exact dezelfde eisen
stelt aan generieke geneesmiddelen als
aan spécialités. Uw apotheek en Achmea
zijn van mening dat hiermee de kosten
van medicijnen beter te beheersen zijn en
dat is weer gunstig voor úw zorgverzekeringspremie.

En hoe zit het met de
vergoedingen?
U krijgt, zoals u dat gewend bent, zonder
geld voor te schieten uw geneesmiddelen.
Uw apotheker zal deze rechtstreeks bij
Achmea blijven declareren. Soms is er
sprake van een wettelijke eigen bijdrage.
Die eigen bijdrage dient u wel te betalen
aan uw apotheker.
Wij vergoeden een spécialité alleen
onder bepaalde voorwaarden. Als uw
apotheker u een generiek geneesmiddel
voorstelt, maar u heeft liever een ander
merk, dan moet u dit volledig zelf
betalen.
Alleen als het medisch onverantwoord
is om u met een generiek geneesmiddel
te behandelen, is het mogelijk om een
ander merk vergoed te krijgen. Uw
voorschrijvend arts zal dit dan expliciet
op het recept aangeven met ‘medische
noodzaak’. De apotheker en uw huisarts
of specialist zullen hierover zonodig
overleggen.

Uw overzicht
Medicijnen en de zorg in de apotheek
vallen onder het wettelijk eigen
risico. Afhankelijk van de hoogte
van uw eigen risico berekenen wij
een deel van de kosten door. Dit
kunt u terugvinden op uw overzicht.
De hoogte van deze kosten wordt
mede beïnvloed door welke apotheek
u bezoekt en welke polis u heeft
afgesloten. Mocht u hierover vragen
hebben dan kunt u contact opnemen
met uw zorgverzekeraar.
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Heeft u vragen?
Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op de website.

Contactgegevens
Zilveren Kruis Achmea
(071) 751 00 51
www.zilverenkruis.nl

Avéro Achmea
0900 95 90 (2,76 cent per minuut plus starttarief 9,4 cent)
www.averoachmea.nl

OZF Achmea
(074) 789 07 89
www.ozf.nl

Agis Zorgverzekeringen
(033) 330 40 40
www.agisweb.nl

Interpolis
(013) 462 20 25
www.interpolis.nl

Pro Life Zorgverzekeringen
(033) 422 81 88
www.prolife.nl

FBTO
(058) 234 53 33
www.fbto.nl

TakeCareNow!
(033) 330 40 70
www.takecarenow.nl

