
 

 
 

 

 

FAQ Declareren zorggebonden materiaalkosten en geneesmiddelen 
 

Welke geneesmiddelen hoeft u niet op te voeren? 

Op www.medicijnkosten.nl ziet u of een product voor vergoeding in aanmerking komt en dus opgevoerd 

kan worden. De volgende producten komen niet voor nacalculatie in aanmerking en hoeft u daarom niet op 

te voeren: 

• paracetamol (alle vormen); 

• miconazolcrème (ook wel antischimmelcrème); 

• Nutilis (Clear); 

• Valdispert; 

• (multi)vitaminen; 

• anticonceptiemiddelen > 21 jaar; 

• Spiroflor SRL gelei; 

• magnesiumhydroxide kauwtabletten; 

• calciumcarbonaat (Calci Chew). 

 
Voor onderstaande geneesmiddelen moet u de landelijke artsenverklaring bij de 
apotheek opvragen en meesturen 

• exenatide; 

• dulaglutide, semaglutide, lixisenatide; 

• empagliflozine; 

• canagliflozine; 

• evolocumab; 

• alirocumab/inclisiran; 

• Combinatie basale insuline - glp1-agonist; 

• asfotase; 

• miglustat; 

• Siponimod; 

• dapagliflozine bij hartfalen of DM type 2 met zeer hoog risico op HVZ risico op hart- en vaatziekten; 

• varicella zoster vaccin; 

• erenumab, fremanezumab en galcanezumab; 

• givosiran; 

• parathyriod hormoon; 

• liraglutide (incl. Saxenda);     

• ofatumumab; 

• Finerenon. 

 

Voor onderstaande geneesmiddelen moet u de apotheekinstructie bij de 
apotheek opvragen en meesturen 

• Benzodiazepinereceptor-agonist in orale of rectale toedieningsvorm 

• ertugliflozine; 

• ozanimod; 

• Setmelanotide. 
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Voor onderstaande geneesmiddelen hebben wij een aanvraag met medische 
indicatie van de specialist nodig 

• epoprostenol i.v.; 

• iloprost voor inhalatie; 

• treprostinil subcutaan en iv. 

 
Wat valt onder materiaalkosten? 

Er is geen lijst beschikbaar voor materialen die voor deze beleidsregel in aanmerking komen. 

Veel voorkomende materialen (verbruikshulpmiddelen): 

• stomamateriaal; 

• wondzorg (negatieve druk therapie, indien de specialist ouderengeneeskunde de verwijzer is); 

• dieetpreparaten; 

• ambulante zuurstof. 
 

De volgende producten werden in het verleden opgevoerd op het financieel paspoort voor geneesmiddelen. 

Deze vallen echter onder de materiaalkosten en moeten dus apart opgevoerd worden: Urotainer NaCl 0,9%, 

Urorainer Solutio R, Urotainer Suby G. 

 

Welke materiaalkosten komen niet in aanmerking voor nacalculatie? 

• Alle duurzame hulpmiddelen: Dat zijn hulpmiddelen die niet gebruikt worden en dus lang mee 

kunnen gaan. Bijvoorbeeld een Obesitas bed, een bed voor bewegingsbeperking, een aparte stoel enz. 

Deze horen bij de outillage van het huis. 

• Verbruikshulpmiddelen: incontinentiemateriaal. Deze materialen zijn min of meer een standaard 

voorzieningen voor de betreffende populatie en maken onderdeel uit van de afspraken met de 

instellingen. 

 

Waar kunt u terecht met specifieke vragen? 

Voor inhoudelijke en/of procedurele vragen over de formulieren, een geneesmiddel of materiaal neemt u 

contact op met de onze afdeling Medische beoordelingen, bereikbaar via telefoonnummer (046) 459 57 80 

of per e-mail via duregeneesmiddelenwlz@cz.nl. 
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