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1. Over het traject 

- Waarom is het overleg Verantwoord Wisselen geklapt? Waarom zijn de zorgverzekeraars niet 
akkoord gegaan? Waarom zijn de apothekers niet akkoord gegaan? 

- De brief noemt ‘overige positieve resultaten die het traject heeft opgeleverd’. We vragen ons 
af welke concrete resultaten de minister bedoeld; wat is er nu concreet verbeterd voor 
patiënten die te maken hebben met negatieve gevolgen van wisselen?   

 
2. Waarborgen medische noodzaak 
De minister erkent in zijn brief dat medische noodzaak vooral moet worden ingezet voor patiënten die 

gezondheidsrisico’s lopen bij het wisselen van geneesmiddelen. Nu het traject is mislukt, bestaat er 
nog steeds geen waarborg voor patiënten dat zij de medische noodzaak op hun recept gehonoreerd 

krijgen. De minister noemt in de brief geen voornemen om heldere afspraken te realiseren over het 

toepassen van ‘medische noodzaak’. Sterker nog; de minister benadrukt, in het licht van de 
modernisering van het GVS, dat het toekennen van medische noodzaak niet ‘lichtvaardig mag 

gebeuren’. In de Kamerbrief over de ‘modernisering van het GVS’ van 27 januari jl. schrijft de minister 
dat – mocht het traject Verantwoord Wisselen niet slagen – hij op een andere manier de 

noodzakelijke waarborgen zal regelen voor de prudente inzet van medische noodzaak. 

- Welk houvast heeft de patiënt om de medische noodzaak op recept door de apotheker en/of 

zorgverzekeraar geleverd en vergoed te krijgen, wanneer wet- en regelgeving op dit moment 

in veel gevallen niet wordt nageleefd?   

- Waaruit gaan de noodzakelijke waarborgen voor de toepassing van medische noodzaak 

bestaan?  

- In artikel 2.8 lid 1 en 3 van het Bzv is geregeld dat medische noodzaak alleen van toepassing 

is binnen het preferentiebeleid. Geneesmiddelen die buiten het preferentiebeleid vallen en die 

op merknaam worden voorgeschreven moet de patiënt gewoon mee kunnen krijgen in de 

apotheek. Dit is vaak niet het geval. Hoe ziet de minister dit? 

 

 

3. Vastleggen ‘niet-wisselenlijst’ 

De minister schrijft dat hij alsnog wil komen tot een lijst met een bindende lijst van geneesmiddelen 

waarbij nooit gewisseld mag worden.  

- In de zomer van 2019 lag er een voor patiënten aanvaardbaar voorstel van het CBG voor een 

lijst met geneesmiddelen waarbij niet gewisseld mag worden. De lijst was zorgvuldig 

opgesteld met heldere en onderbouwde criteria. Ook geneesmiddelen met een hulpmiddel 

maakten deel uit van deze lijst. Gaat de minister deze lijst, waarbij ook geneesmiddelen met 

een hulpmiddel horen, als uitgangspunt hanteren?  

- Hoe zorgt de minister ervoor dat de lijst bindend is en we niet terugvallen in de situatie 

waarbij  zorgverzekeraars en apothekers patiënten toch laten wisselen op medicijnen waarbij 

dat niet medisch verantwoord is?   

 

4. Informatie, begeleiding en publieksvoorlichting 

De minister stelt voor om bijvoorbeeld bij te dragen aan een campagne om het brede publiek te 

informeren over het wisselen van geneesmiddelen en de aandachtspunten hierbij.  
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- Hoe kan ‘publieksvoorlichting’ de oplossing zijn voor ‘negatieve perceptie van wisselen’ als uit 

onderzoek van patiëntenorganisaties blijkt dat 1/3 van de patiënten zieker wordt door 

wisselen?  

- Is het dan niet eerst zaak om zorgverzekeraars en apothekers aan te spreken om Medische 

Noodzaak te honoreren en hiermee de wet te volgen, alvorens een campagne op te willen 

starten om het brede publiek te informeren rondom het wisselen van medicijnen?  
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