
Een andere verpakking, 
hetzelfde medicijn!

Is de werking van deze 
medicijnen hetzelfde?
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  Een andere verpakking, hetzelfde medicijn!

Waarom stimuleert De Friesland Zorgverzekeraar het gebruik van ‘merkloze’ medicijnen?
Er bestaan vaak grote prijsverschillen tussen merkgeneesmiddelen, merkgeneesmiddelen 
waarvan het patent is verlopen en merkloze geneesmiddelen. Ook de prijsverschillen tus-
sen merkloze geneesmiddelen afkomstig van verschillende producenten zijn vaak groot. 
Dit terwijl de werkzame stof hetzelfde is. Daarom wil De Friesland Zorgverzekeraar samen 
met artsen en apothekers het gebruik van de laagst geprijsde geneesmiddelen bevorderen 
om zo onnodige kosten voor u en voor ons te voorkomen. Hierin staat De Friesland niet al-
leen. Ook andere zorgverzekeraars stimuleren het gebruik van medicijnen met een betere 
prijs-kwaliteitsverhouding. Inmiddels heeft dit geleid tot een behoorlijke besparing op de 
kosten van geneesmiddelen. 

Waarom zijn er prijsverschillen?
Een farmaceutisch bedrijf dat een nieuw geneesmiddel ontwikkelt vraagt hiervoor octrooi 
(patent) aan. Hierdoor is het geneesmiddel beschermd en mogen andere fabrikanten het 
niet maken. Deze wettelijke bescherming geldt een aantal jaren. In deze tijd kan het bedrijf 
de zeer hoge kosten, die nodig zijn om een nieuw geneesmiddel te ontwikkelen, terugver-
dienen. Logisch, want anders zou geen enkel bedrijf het aandurven om een nieuw genees-
middel op de markt te brengen.

Als de looptijd van het octrooi voorbij is, vervalt deze bescherming en is het farmaceutisch 
bedrijf verplicht om bekend te maken uit welke stoffen het geneesmiddel (spécialité) be-
staat. Daarmee kunnen ook andere bedrijven het geneesmiddel onder hun eigen naam op 
de markt brengen. Deze op identieke wijze gemaakte geneesmiddelen worden ook wel de 
generieke geneesmiddelen genoemd. De kosten van de ontwikkeling van zo’n generiek 
middel zijn veel lager omdat de werkzame stof al bekend is. De prijs kan dan ook veel lager 
zijn dan van een spécialité. De werking echter is hetzelfde.

Is de werking van een generiek geneesmiddel wel exact hetzelfde? 
Zoals gezegd bevatten de generieke middelen dezelfde werkzame stof, in dezelfde sterkte 
en met dezelfde toedieningsvorm als de merkgeneesmiddelen. Alleen de vorm en kleur 
kunnen afwijken. Dit heeft echter geen enkele invloed op de werking van het geneesmiddel. 
Bovendien controleert de overheid zeer streng of de generieke geneesmiddelen wel even 
goed zijn als de merkgeneesmiddelen. U kunt er dan ook zeker van zijn dat beide soorten 
geneesmiddelen van dezelfde hoge kwaliteit zijn. 

Welke besparing levert het gebruik van generieke middelen op?
Generieke middelen zijn, ondanks dat ze dezelfde kwaliteit bieden, vaak een stuk goed-
koper dan de merkmiddelen. Op deze manier kunnen landelijk miljoenen euro’s bespaard 
worden. Dit  is tevens van invloed op de premie van uw zorgverzekering. Als we niets doen, 
zullen de kosten nog sneller stijgen.
Daarnaast hebt u ook een direct voordeel omdat geneesmiddelen ten laste van uw verplicht 
eigen risico (en eventueel vrijwillig eigen risico) worden gebracht. Het bedrag waarover u 
het eigen risico moet betalen wordt hierdoor lager. 

Wat merk ik van deze maatregel?
Sinds 2004 bestaat de afspraak dat huisartsen de naam van de werkzame stof op het re-
cept schrijven. Wanneer uw arts deze naam op uw receptbriefje heeft geschreven kiest de 
apotheker welk middel hij met deze stofnaam aflevert.
Schrijft een arts toch een merknaam op het recept, misschien uit gewoonte, dan kan de 
apotheker dit vervangen voor een generiek middel na overleg met de arts of wanneer hier-
over vaste afspraken tussen arts en apotheker bestaan.
Het kan dus voorkomen dat u van medicijnmerk moet wisselen. Gebruikt u op dit moment 
een geneesmiddel waarvan de apotheek een goedkopere variant kan leveren, dan kan de 
apotheek deze aan u verstrekken.

Bijwerkingen 
Bijwerkingen van medicijnen zijn vrijwel altijd een reactie op de werkzame stof in een me-
dicijn. Omdat de werkzame stof in een generiek middel exact hetzelfde is als de werkzame 
stof in het merkmiddel zullen eventuele bijwerkingen van beide medicijnen ook gelijk zijn. 
Naast de werkzame stof bevatten medicijnen ook hulpstoffen. Dit zijn bijvoorbeeld vulstof-
fen om het medicijn meer volume te geven, of bindmiddelen om het poedermengsel tot een 
tablet te kunnen persen. Hulpstoffen bestaan vaak uit suikers, tarwezetmeel, zoetstof en/of 
conserveermiddelen en hebben geen farmacologische werking. Deze stoffen veroorzaken 
zelden een bijwerking. 
In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat iemand allergisch is voor een bepaalde 
hulpstof. Een allergische reactie ontstaat nooit bij het eerste gebruik van een medicijn. 
Dat komt doordat bij een eerste contact het lichaam de stof alleen als “lichaamsvreemd” 
signaleert maar hierop nog geen afweerreactie heeft. Bij een tweede contact wordt de stof 
door het afweersysteem herkend en kunnen bijwerkingen als gevolg van de afweerreactie 
ontstaan. In geval van een allergie zal uw arts bekijken welke hulpstoffen aan het medicijn 
zijn toegevoegd en een ander generiek middel voorschrijven waarin deze hulpstof niet 
voorkomt. 

Bijbetaling bij aflevering van merkmiddelen
Wilt u, ondanks dat uw arts of apotheker heeft bepaald dat u het goedkopere generieke 
middel kunt gebruiken, het duurdere merkmiddel geleverd krijgen, dan bedraagt de vergoe-
ding hiervoor maximaal het bedrag dat De Friesland voor het goedkoopste adequate mid-
del zou moeten betalen. U betaalt de meerkosten dan zelf. In dat geval brengt de apotheker 
de volledige nota bij u in rekening en stuurt u deze nota daarna zelf naar De Friesland op.

De Friesland Zorgverzekeraar kan niet verantwoordelijk noch aansprakelijk worden gehouden voor onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in deze folder. 


