2019

Toestemming geneesmiddelen

Toestemming geneesmiddelen 2019

2

Toestemming geneesmiddelen
De basisverzekering vergoedt een aantal geneesmiddelen alleen als u vooraf toestemming van ons
heeft. Een verzoek tot toestemming moet u voorzien van een schriftelijke, gemotiveerde toelichting
van de behandelend arts. Wij bepalen bij de toestemming hoe lang deze toestemming geldt.
Beoordeling apotheek
Voor een aantal geneesmiddelen uit bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering beoordeelt de
apotheek of apotheekhoudend huisarts of deze vergoedt mag worden vanuit de basisverzekering.
U levert een door de (huis)arts of medisch specialist ingevuld formulier (artsenverklaring) bij de
apotheek in. De apotheker beoordeelt op basis van deze artsenverklaring of het geneesmiddel
vergoedt wordt vanuit de basisverzekering. De artsenverklaring kunt u downloaden via
www.znformulieren.nl of aanvragen bij ons Service Center.
Wilt u vanwege uw privacy niet dat de apotheek uw aanvraag beoordeelt? U kunt de aanvraag ook via
het contactformulier of per post sturen naar onze medisch adviseur. Dan geldt het beroepsgeheim.
Geef op het formulier of de envelop dan aan ‘t.a.v. de medisch adviseur’.
De artsenverklaring is nodig bij:

alirocumab

lumacaftor / ivacaftor

ambrisentan, bosentan, macitentan,
selexipag, sildenafil en tadalafil

nintedanib

combinatie van basale insuline en een
GLP1- agonist

arathyroid hormoon

dieetpreparaten*

pirfenidone

dulaglutide, exenatide, liraglutide,
lixisenatide, semaglutide

rifaximine

evolocumab

riociguat

febuxostat

sacubitril/valsartan

fingolimod, cladribine

ticagrelor

ivacaftor

tolvaptan

linaclotide

*Huisartsen hoeven geen aanvraagformulier voor dieetpreparaten te gebruiken, zij mogen ook een recept met
indicatiecode hiervoor uitschrijven.
De overheid kan in de loop van het kalenderjaar ook geneesmiddelen verwijderen of toevoegen. Deze lijst kan
daardoor in de loop van het jaar wijzigen.

Risicodraagster van onze ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregisternummer
30135168, AFM-nummer 12000633) en van onze aanvullende en andere verzekeringen ONVZ Aanvullende Verzekering N.V.
(handelsregisternummer 30209308, AFM-nummer 12001024). Beide zijn gevestigd te Houten. Postbus 392, 3990 GD Houten.
Telefoon: 030 639 62 22. Fax: 030 635 12 75. Internet: www.onvz.nl

Vooraf toestemming bij ons vragen
De onderstaande geneesmiddelen en geneesmiddelen zonder handelsvergunning moet u vooraf bij ons
aanvragen.

epoprostenol (Flolan en Veletri)
iloprost voor inhalatie (Ventavis)
treprostinil (Remodulin)

Heeft u een recept en schriftelijke verklaring van de (huis)arts of medisch specialist voor één van
bovengenoemde geneesmiddelen of een geneesmiddel zonder handelsvergunning? Stuur dan een kopie van het
recept en de schriftelijke verklaring naar:
ONVZ
Postbus 392
3990 GD Houten
U kunt de aanvraag ook via het contactformulier naar ons sturen.
Als u het prettiger vindt, kunt u deze gegevens ook ter attentie van onze medisch adviseur sturen. Geef op het
formulier of de envelop dan aan ‘t.a.v. de medisch adviseur’.

Toestemming geneesmiddelen 2019

2

Toestemming geneesmiddelen 2019

2

