
Artsenverklaringen voor geneesmiddelen 

Voor het verstrekken van bepaalde geneesmiddelen gelden afwijkende procedures. Deze procedures 
zijn in twee groepen geneesmiddelen te verdelen;  

1. Bijlage 2 geneesmiddelen: geneesmiddelen die door de overheid zijn aangewezen voor 
een afwijkende procedure. 

2. Geneesmiddelen die door een zorgverzekeraar zijn aangewezen, de zogenaamde 
preferente geneesmiddelen. 

Voor de eerste groep volgt hier beneden de afwijkende procedure.  

Voor de tweede groep geneesmiddelen wordt verwezen naar de website van de verschillende 
zorgverzekeraars. Op dit moment zijn er ongeveer drie tot vier wisselmomenten per jaar voor de 
verschillende zorgverzekeraars. Het is dan ook moeilijk bij te houden wanneer welk geneesmiddel 
preferent is. Over het algemeen dient u op het volgende te letten: wanneer een patiënt vanwege 
medische gronden een spécialité nodig heeft, dan dient de behandelde arts dit te vermelden op het 
recept met de term Medisch Noodzakelijk. Let wel: op alle recepten Medisch Noodzakelijk te noteren 
leverde bij sommige zorgverzekeraars problemen op. 

Bijlage 2 geneesmiddelen: 

In onderstaande tabel staan alle geneesmiddelen waarbij een artsenverklaring dient te worden 
ingevuld. Deze artsenverklaringen zijn te downloaden van de website http://www.zn.nl/zn-formulieren/ 
Op deze formulieren staan de precieze voorwaarden waaronder het geneesmiddel vergoed wordt. 
Voor meer informatie hierover zie de website van Zorgverzekeraars Nederland. (www.zn.nl)  

 
Tabel bijlage 2 geneesmiddelen 

Middel (nr. bijlage 2) Groep 3 Groep 4 

Dieetpreparaten (1) X   

Somatropine (7) kinderen   X 

Somatropine (7) volwassenen X   

Atorvastatine (9)   X 

Fluvastatine (9)   X 

Rosuvastatine (9)   X 

Ezetimibe (9)   X 

Koloniestimulerende factor (11) X   

Imiglucerase (13) X   

Clopidogrel (21)   X 

Prasugrel (21)   X 

Etanercept  (22) X   

Interferon-alfa (27) X   

Erytropoëtine-alfa (27) X   

Erytropoëtine-beta (27) X   

Erytropoëtine-zeta (27) X   



Darbepoëtine-alfa (27) X   

Anakinra (27) X   

Dabigatran (27) X   

Rivaroxaban (27) X   

Ambrisentan (28) X   

Bosentan (28) X   

Epoprostenol (28)   X 

Iloprost voor inhalatie (28)   X 

Sildenafil (28) X   

Tadalafil (28) X  

Sitaxentan (28) X   

Trepostinil subcutaan (28)   X 

Miglustat (31) X   

Adalimumab (33) X   

Teriparatide (36) X   

Parathyroïd hormoon (36)  X   

Sorafenib (43) X   

Sunitinib (44) X   

Bupropion (47) X   

Infliximab (48)   X 

Ivabradine (50) X   

Bortezomib (52) X   

Lenalidomide (53) X   

Mecasermine (54) X   

Topotecan capsule (56) X   

Exenatide (58) X   

Liraglutide (58) X   

Dornase alfa (59) X   

Ustekinumab (60) X   

Romiplostim (61) X   

Eltrombopag (61) X  

Certolizumab pegol (62) X   

Golimumab (63) X   
 

 


