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U heeft vast via de krant, televisie of het internet meegekregen dat er flink gediscussieerd wordt over
de hoge kosten van de zorg in ons land. Zorgverzekeraars proberen hun kosten te drukken en
hanteren steeds vaker hun eigen regels voor het vergoeden van geneesmiddelen.
Zij eisen in diverse situaties van de geneesmiddel voorschrijvende dokter naast het recept een extra
verklaring (de zogenaamde “Medische Noodzaak” verklaring).
Ook u krijgt mogelijkerwijs te maken met situaties waarbij door ons voorgeschreven medicijnen door
uw zorgverzekeraar niet (rechtstreeks) vergoed worden zonder een extra medische verklaring bij of op
het recept.
Op advies van onze beroepsvereniging, de Landelijke Huisartsen Vereniging, zullen wij geen extra
medische verklaringen meegeven bij of op een recept.
In deze brief informeren wij u over wat wij als huisarts voor u kunnen en willen betekenen en wat de
rol van uw zorgverzekeraar is.
Wij schrijven een medicijn voor op basis van wat naar ons idee goed of zelfs noodzakelijk is voor uw
gezondheid. De keuze van het medicijn staat los van wat met u is overeengekomen in uw
verzekeringspolis. Als huisartsen kijken wij naar wat goed of nodig is, waarbij we ons baseren op de
richtlijnen uit o.a. onze NHG (Nederlands Huisartsen genootschap) Standaarden. Vanuit onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid streven we uiteraard ook naar doelmatig gebruik van
geneesmiddelen: “duur als het moet en goedkoop als het kan”.
Uw zorgverzekeraar bepaalt of u in aanmerking komt voor vergoeding van het medicijn dat door ons is
voorgeschreven. Uw zorgverzekeraar maakt ook afspraken met apothekers of apothekers de kosten
rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar kunnen declareren of dat u eerst zelf met de apotheek moet
afrekenen en achteraf bij uw zorgverzekeraar de kosten kunt terugkrijgen, indien zij die vergoeden.
Het recept dat wij voor een medicijn uitschrijven is een rechtsgeldige medische verklaring. Het is
daarom niet nodig dat wij voor uw zorgverzekeraar een extra medische verklaring schrijven. Uw
zorgverzekeraar heeft voldoende aan een recept om te beoordelen of het medicijn wel of niet wordt
vergoed. Op advies van onze beroepsvereniging, de Landelijke Huisartsen Vereniging, zullen wij dus
geen extra medische verklaringen meegeven bij of op een recept.
Mogelijkerwijs leidt dat bij de apotheek, waar u uw recepten indient, tot verwarrende of vervelende
situaties omdat de apotheek de medicijnkosten dan niet direct bij de zorgverzekeraar kan declareren.
U dient dan met de apotheek af te rekenen en bij uw zorgverzekeraar de gemaakte kosten in te
dienen ter vergoeding.
Wij hopen u hiermee een goede uitleg te hebben gegeven. Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht
bij een van de huisartsen.
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