Ander merk, zelfde
werkzame stof!
Preferentiebeleid Geneesmiddelen

De zorgverzekeraars van Achmea (Zilveren Kruis
Achmea, OZF Achmea, Interpolis, Avéro Achmea, FBTO,
Agis Zorgverzekeringen, Pro Life Zorgverzekeringen en
TakeCareNow!) willen hun verzekerden voorzien van kwalitatief
goede en doelmatige zorg; ook als het gaat om geneesmiddelen.
Het preferentiebeleid is één van de middelen om de zorg en de
premie betaalbaar te houden.

Preferentiebeleid: wat is dat
precies?

Hoe kan het ene merk goedkoper
zijn dan het andere?

De overheid geeft zorgverzekeraars
de mogelijkheid om een preferentiebeleid voor geneesmiddelen uit te
voeren. Preferentie betekent letterlijk
voorkeur. Uw zorgverzekeraar mag dus
een voorkeur uitspreken voor een lager
geprijsd merk met dezelfde werking.
Alleen dat merk wordt vervolgens
vergoed.

Het preferentiebeleid heeft betrekking op
geneesmiddelen die door verschillende
fabrikanten op de markt worden gebracht.
Op deze geneesmiddelen rust namelijk
geen patent meer. Een patent is een recht
van alleenverkoop door de fabrikant die
een nieuw middel heeft ontwikkeld.

Zo bevordert het preferentiebeleid de
concurrentie onder geneesmiddelenfabrikanten waardoor de prijzen van
geneesmiddelen dalen. De korting op
de zogenoemde preferente middelen
verrekenen wij met het (verplichte) eigen
risico. Zo profiteert u dus rechtstreeks van
de lagere prijzen.

De ontwikkeling van een nieuw medicijn
vraagt jaren van onderzoek en een patent
zorgt ervoor dat deze grote investering
kan worden terugverdiend. Een patent
loopt meestal 20 jaar. Na afloop van de
patentperiode mag een geneesmiddel
ook door andere leveranciers worden
aangeboden. De voormalige patenthouder
vraagt voor het ‘bekende’ merkgeneesmiddel vaak een aanzienlijk hogere prijs dan
de andere leveranciers, terwijl het gaat om
exact dezelfde werkzame stof.

Hoe past Achmea het
preferentiebeleid toe?
Wij vergelijken alle prijzen van een
aantal geneesmiddelen en wijzen één
of meer leveranciers aan, die u als
verzekerde vergoed krijgt uit de basisverzekering. Hierbij houden wij uiteraard
niet alleen rekening met de prijs maar
vooral met de kwaliteit van een merk.
Alle merken die wij aanwijzen zijn dus
van goede kwaliteit en bevatten dezelfde
werkzame stof.
De door ons aangewezen geneesmiddelen
kunt u vinden op onze websites of
opvragen bij onze klantcontactcentra.
De websites en de telefoonnummers
van de klantcontactcentra vindt u
op de achterzijde van deze brochure.
Bij de vergoeding van preferente
geneesmiddelen blijft het verplichte eigen
risico van toepassing.

Mag ik zelf kiezen voor een ander
merk?
In alle gevallen bepaalt uw arts welk
geneesmiddel u nodig heeft. Hij/zij
schrijft u het geneesmiddel voor op
basis van de werkzame stof en niet op
merknaam. Bij de apotheek krijgt u
vervolgens het merk dat door Achmea is
aangewezen. Schrijft uw arts bijvoorbeeld
‘simvastatine 20 mg’ voor, dan krijgt u
het door ons aangewezen merk. Als u
toch een ander, niet door ons aangewezen
geneesmiddel wilt gebruiken, dan moet u
dit geneesmiddel volledig zelf betalen.

Wij vergoeden een ander merk alleen
onder bepaalde voorwaarden. Alleen
als het medisch onverantwoord is om
u met het aangewezen 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.

Mijn medicijnen hebben soms een
andere vorm of kleur, klopt dat?
Ja, dat klopt. De verpakking, de vorm en
de kleur van uw geneesmiddelen kunnen
soms anders zijn dan u gewend bent. De
werkzame stof, en dus de werking van
het geneesmiddel, is uiteraard hetzelfde!
Achmea maakt tweejarige afspraken
met leveranciers zodat het wisselen van
geneesmiddelenmerk tot een minimum
wordt beperkt.

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

