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Per openbare apotheek maken gemiddeld 25 patiënten
gebruik van een terugbetaalregeling. In de meeste gevallen
gaat het om ADHD-medicatie. Uit de praktijk blijkt echter dat
de terugbetaalregeling bij minder reguliere geneesmiddelen
als Acecort of Fludrace niet altijd even soepel verloopt.
Daarom hierbij tekst en uitleg voor het apotheekteam over
de achtergrond en uitvoering van de terugbetaalregelingen.

51.000 patiënten
in Nederland
maken gebruik
van de terugbetaalregeling

Auteur Henk Vermaat

Voor meer inzicht in het complexe proces van de terugbetaalregeling heeft BijnierNet een stroomschema gemaakt.

Niet alle geneesmiddelen worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Vaak ligt de prijs

TERUGBETALING BIJ 25 GENEESMIDDELEN

van het middel boven het plafond van het
geneesmiddelenvergoedingssysteem

(GVS).

terugbetaalregeling

HEVO Consult

Acecort (1 mg tablet)

Tentin (0,5 mg)

Adempas (0,5, 1 mg)

Briviact (0,25 mg)

Broxil (125 mg / 5 ml)

Innohep

Cholestagel (625 mg)

Jardiance en Synjardy

Cresemba (100 mg)

Metvix (160 mg/g)

Elvanse (20, 30, 50, 70 mg)

Palexia retard (100,150, 200 mg)

Fludrace (62,5 mcg)

Pedippi (2 mg/ml)

Voor deze geneesmiddelen is een bijbetalingsregeling van kracht. Deze bijbetalingen door de
patiënt zijn sinds 2019 gemaximeerd op € 250
per jaar. Boven dit bedrag vergoedt de zorgverzekeraar de bijbetalingen.

Eigen bijdrage
Voor een aantal geneesmiddelen met een bijbetalingsregeling kan de patiënt aanspraak
eigen bijdrage terugbetaalt aan de patiënt. Zo’n
51.000 patiënten in Nederland maken gebruik
van de terugbetaalregeling die van toepassing
is op 25 geneesmiddelen (zie kader). Voor de
afhandeling van deze terugbetaling werken
fabrikanten met een third trusted party, zoals
de administratiekantoren HEVO Consult en
TBR Nederland.
Met het oog op het prijsbeleid is de terugbetaalregeling opgetuigd door geneesmiddelfabrikanten. Geneesmiddelprijzen worden namelijk op
Europees niveau vastgesteld. Door het GVS kan
het prijspeil van een geneesmiddel in Nederland lager liggen dan in de rest van Europa. Uit
‘strategische overwegingen’ kan een fabrikant
ervoor kiezen de prijs van zijn geneesmiddel
niet te verlagen voor Nederland. In dat geval
zou de patiënt de dupe worden. Dit wordt voorkomen door de terugbetaalregeling.
Middels deze regeling heeft de patiënt geen last

Forxiga – diabetes, diabetes, chronisch
nierfalen (10 mg)
Fragmin (2500)
Intuniv (1, 2, 3, 4 mg)
Lokelma (5, 10 g)
Metoject Pen (7,5 mg)
Plenadren (5,20 mg)
/iVw`iÀ>Ó{ä}®
Uptravi (200, 400, 600, 800, 1000 mcg)
Veltassa (8,4g)
Xigduo (5 mg)
Zeposia (0,23, 0,46, 0,92 mg)
bron: https://www.terugbetaalregeling.
nl, geraadpleegd 31-08-2021

bron: https://www.hevoconsult.nl,
geraadpleegd 31-08-2018

van bijbetaling. Maar met de administratieve
lasten voor de apotheker is hierbij geen rekening gehouden. De terugbetaalregeling is een
mooi gebaar van de fabrikant, maar vraagt

de betreffende terugbetaalregeling bij het ter hand stellen van het

extra administratieve aandacht en handelingen

geneesmiddel.

van het apotheekteam.

De apotheek declareert geleverde geneesmiddelen bij de zorgverzekeraar, ongeacht of sprake is van bijbetaling. De zorgverzekeraar houdt

Patiënt informeren

per verzekerde de eigen bijdrage bij en brengt deze in rekening bij de

De terugbetaalregelingen zijn afhankelijk van

patiënt tot een maximum van € 250.

de fabrikant en kunnen onderling verschillen.

Om de patiënt en zorgmedewerkers meer inzicht te geven in dit com-

Voor het apotheekteam betekent dit dat de

plexe proces is door BijnierNet een stroomschema gemaakt over de

patiënt juist moet worden geïnformeerd over

betaling van hydrocortison en ﬂudrocortison (-acetaat) (zie ﬁguur).
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maken op een regeling waarbij de fabrikant de

