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Nationale-Nederlanden vindt het belangrijk de zorg en
uw premie betaalbaar te houden. Dit doen we onder
andere door afspraken te maken met artsen en
apothekers over het voorschrijven van medicijnen.
Betaalbare zorg
Van medicijnen bestaan vaak verschil
lende merken en varianten. De prijs
verschillen tussen deze varianten zijn
meestal enorm. Dit komt door het
(eerdere) patent op merkgeneesmiddelen.
Voordat een medicijn op de markt komt,
heeft een fabrikant jarenlang onderzoek
gedaan. Dit kost veel geld. Door het
patent krijgt de fabrikant gedurende
een bepaalde periode het alleenrecht
om een middel op de markt te brengen
en kan daardoor een hoge prijs vragen.
Na afloop van het patent mogen ook
andere fabrikanten het middel maken.
Dit zijn de merkloze geneesmiddelen.
Deze zijn goedkoper, terwijl de kwalitei
ten werking gelijk is. Wij kiezen er daarom
voor om van een aantal medicijnen
alleen de variant te vergoeden met de
laagste prijs. Zo wordt er bespaard op
de kosten van medicijnen en wordt uw
zorgpremie betaalbaar gehouden.
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Dezelfde kwaliteit
Het kan dus voorkomen dat u merkloze
medicijnen ontvangt. Deze medicijnen
hebben exact dezelfde werking en
dezelfde werkzame stof als medicijnen
met een merk. Vaak is alleen de vorm,
kleur of verpakking anders dan u gewend
bent. U kunt van Nationale-Nederlanden
verwachten dat alle medicijnen die u
vergoed krijgt, voldoen aan de juiste
kwaliteitseisen.

Bijwerkingen of overgevoeligheid
Buiten de werkzame stof bevatten
medicijnen ook hulpstoffen. Blijkt tijdens
of na het gebruik dat u overgevoelig of
allergisch bent voor deze stoffen, neem
dan contact op met uw arts of apotheek.
Uw apotheek zal, in overleg met uw
behandelend arts, beoordelen of het
medisch noodzakelijk is dat u een ander
(specifiek) medicijn gaat gebruiken.
Vergoeding
Wilt u een specifiek medicijn (blijven)
gebruiken, maar is dat volgens uw
apotheek en behandelend arts niet
medisch noodzakelijk? Dan zijn de
kosten volledig voor uw eigen rekening.
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