
De afgelopen weken doen berichten de ronde dat apotheken het hoofd 

niet boven water kunnen houden door het preferentiebeleid. Ook zou 

daardoor de levering van uw medicijnen in gevaar komen. 

Wij zetten de feiten voor u op een rij.

U krijgt het medicijn dat uw arts voorschrijft 
– daar staat Menzis voor

Wat is preferentiebeleid?
•  Preferentiebeleid betekent dat voor bepaalde typen medicijnen 

een voorkeurskeuze wordt gemaakt. Binnen die groep medicijnen 
gaat de voorkeur uit naar het geneesmiddel met de laagste prijs.

•  Menzis voert dit beleid na 1 juli 2008 in voor dertien merkloze 
geneesmiddelen. 

•  Het ‘preferente’ product bevat precies dezelfde werkzame stof  
in dezelfde hoeveelheid als het product dat u gewend bent.

•  De kwaliteit van alle merkloze medicijnen in Nederland is  
gegarandeerd.

•  Als uw dokter een duurder product voor u medisch noodzakelijk 
vindt, dan vergoeden wij dat middel volledig.

•  Door ons beleid kan het zijn dat de verpakking van uw medicijn 
wisselt, maar niet vaker dan één keer per jaar. 

Komt de levering van geneesmiddelen in gevaar? 
•  Nee. Menzis heeft de schriftelijke toezegging van de  

fabrikanten van de preferente producten dat zij de medicijnen 
altijd aan uw apotheek zullen leveren.

•  Door het preferentiebeleid hebben apothekers minder  
inkomsten uit kortingen en bonussen.

•  Apothekers willen daarom een hogere basisvergoeding  
(het zogenaamde receptregeltarief, een vast bedrag dat de 
apotheker ontvangt per geneesmiddel dat hij verstrekt). 

•  Menzis vindt dat de overheid eerst moet onderzoeken of 
dit echt noodzakelijk is. In zeer bijzondere gevallen zou een 
apotheek tijdelijk financiële steun moeten kunnen krijgen. 

•  Menzis zorgt er in ieder geval voor dat u de medicijnen krijgt 
waar u recht op heeft, ook als een apotheek in uw omgeving 
in de problemen zou komen. 

•  Mocht het geneesmiddel dat Menzis wel vergoedt, niet aan u 
afgeleverd kunnen worden, neem dan contact op met Menzis 
klantservice, T 088 222 40 40.

Waarom voert Menzis dit preferentiebeleid?
•  Met het preferentiebeleid proberen wij de kosten van  
geneesmiddelen in de hand te houden en de zorg betaalbaar 
te houden. 

•  Het preferentiebeleid is een succes, de prijzen van een aantal 
veel voorgeschreven medicijnen zijn gemiddeld met 85% 
verlaagd. 

•  In ruil voor prijsverlaging krijgt de fabrikant de zekerheid dat 
zijn product voor een jaar mag worden afgeleverd. 

Wat zijn de voordelen voor u?
• Altijd de medicijnen die u nodig heeft. 
• Minder kosten ten laste van uw eigen risico.
•  Minder kosten voor de Basisverzekering dus minder  

premiestijging. 

Om welke prijsdalingen gaat het bijvoorbeeld?
1.  De cholesterolverlager simvastatine is de eerste keuze  

van artsen in de behandeling van verhoogd cholesterol.  
Een doosje simvastatine 40 mg kostte op 31 mei zo’n  
€ 8, vanaf 1 juni kost zo’n zelfde doosje nog maar € 1,25. 

2.  Een tweede voorbeeld is een veel gebruikt geneesmiddel 
tegen migraine: sumatriptan 100 mg. Dat kostte 31 mei zo’n  
€ 29 per 6 tabletten, vanaf 1 juni kost het nog € 4.

3.  Omeprazol 20 mg is het meest voorgeschreven geneesmiddel 
tegen maagzuurklachten. Dat middel kostte tot 31 mei € 10 
per doosje. Vanaf 1 juni kost ditzelfde geneesmiddel € 1,34.

Let wel: Het gaat hier om de prijzen van de geneesmiddelen 
zelf. Deze prijzen staan niet op het doosje, dat u in de apotheek 
meekrijgt. Dat komt omdat de kosten voor de dienstverlening 
van de apotheek en BTW ook in de uiteindelijke consumenten-
prijzen meegenomen worden. Wij willen hiermee vooral laten 
zien dat preferentiebeleid leidt tot forse prijsdalingen, die direct 
aan u ten goede komen via uw eigen risico.

Menzis zorgt ervoor dat u de medicijnen krijgt die uw arts  
heeft voorgeschreven, net als altijd - maar duur als het moet, 
goedkoop als het kan. 

Wilt u meer weten? Kijk op www.menzis.nl/preferentie


