
Merkloze medicijnen: net zo goed, maar wel goedkoper

Voor vragen over medicijnen kunt u terecht bij uw
huisarts of apotheker. 
U kunt ook bellen met de Geneesmiddel-Infolijn van 
de apothekers, tel: 0900-9998800 (€0,15 per minuut), 
maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur. Of stel 
uw vraag aan de web-apotheker op www.apotheek.nl.

Meer exemplaren van deze folder kunt u gratis
aanvragen bij DGV, telefoon: 030 2916216 of via de 
website van DGV: www.medicijngebruik.nl. 

Uitgave: DGV, Nederlands instituut voor verantwoord
medicijngebruik, met medewerking van de
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevorde-
ring der Pharmacie (KNMP), de Landelijke Huisartsen
Vereniging (LHV), Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
en het College voor zorgverzekeringen (CVZ).

Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten
worden ontleend.
Vierde druk, 2003 

Hetzelfde medicijn 
in een ander jasje

De werking van een medicijn wordt

bepaald door de werkzame stof die

erin zit. Vaak zijn er meerdere medi-

cijnen met dezelfde werkzame stof.

Deze medicijnen verschillen in prijs,

maar niet in kwaliteit. Huisartsen

schrijven daarom zoveel mogelijk de

naam van de werkzame stof op het

recept. Dan kan de apotheker het

goedkoopste middel meegeven. 

Zo kunnen de kosten van de

gezondheidszorg omlaag, zonder

dat dit ten koste gaat van de kwali-

teit. Ook u profiteert daar van.

Tip
De naam van de

werkzame stof is vaak lan-

ger en ingewikkelder dan de

merknaam. Als u deze naam snel

weer vergeet, vraag dan aan uw apo-

theek om een gratis geneesmidde-

lenpaspoort. Dit is trouwens ook

een handig hulpmiddel als u naar

uw huisarts, specialist of naar

het buitenland gaat. U heeft

dan al uw medicijnen over-

zichtelijk bij elkaar. 

Meer informatie

KNMP
GENEESMIDDELENPASPOORT

PERSOONLIJK DOCUMENT

Naam   

Adres

Geb. dat. Bloedgroep/rh

Part./ZF Nr.

BEWAAR DIT PASPOORT ZORGVULDIG. DRAAG HET
ALTIJD BIJ U IN HET PLASTIC HOESJE. 
Toon de arts en/of specialist, die u behandelt, en de apo-
theek waar u uw recept aanbiedt, deze kaart (ook als men
er niet om vraagt). Vul zelf niets in. Evenzo bij opname in
het ziekenhuis.

Opmerkingen: Apothekersstempel

U kunt zelf controleren of u het goede
medicijn krijgt
De naam van de werkzame stof is altijd terug te vinden op
de verpakking en in de bijsluiter. Ook de sterkte van het
medicijn en de toedieningsvorm zijn terug te vinden op de
verpakking, de bijsluiter, het etiket en het recept.

Help mee de zorg betaalbaar te houden
Ook u kunt een bijdrage leveren aan een betaalbare gezond-
heidszorg. Vraag uw huisarts of specialist uw recept op stof-
naam voor te schrijven, zodat de apotheker het voordeligste
middel kan afleveren.
Soms heeft de apotheker geen keus. De samenstelling, de
dosering of de toedieningsvorm is dan zo bijzonder, dat
alleen één bepaald medicijn in aanmerking komt.

DGV Nederlands instituut 
voor verantwoord medicijngebruik
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Voorschrijven op stofnaam 
Per jaar wordt in Nederland meer dan 3 miljard euro uitgegeven aan
medicijnen op recept. Net als bij de pijnstillers, neusdruppels en
andere medicijnen die u zonder recept kunt krijgen, zijn er behoorlijke
prijsverschillen tussen merk- en merkloze medicijnen op recept. Soms
scheelt het wel 25%. Daarom hebben de huisartsen met de minister
van VWS afgesproken dat zij zoveel mogelijk de naam van de werk-
zame stof op het recept zetten. De apotheker kan dan het goedkoopste
middel aan u afleveren. De zorgverzekeraars zien er op toe dat dit ook
gebeurt. 

Voordelen
Door een goedkoop medicijn voor te schrijven (arts), aan u mee te
geven (apotheker) en te vergoeden (zorgverzekeraar), kunnen vele
miljoenen worden bespaard. Dit helpt mee de gezondheidszorg
betaalbaar te houden. Zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.
Controle van de overheid garandeert dat merkloze medicijnen aan
dezelfde eisen voldoen als merkmiddelen. 
Maar er zijn meer voordelen: in tegenstelling tot de merknaam is de
naam van de werkzame stof in alle landen hetzelfde. Zo weten artsen
en apothekers overal ter wereld welk geneesmiddel u gebruikt.

Odormasoft (geïmporteerd)
Medicijnen uit dezelfde fabriek zijn in andere landen
soms een stuk goedkoper dan in Nederland. Dankzij het
vrije handelsverkeer tussen de landen in Europa, kan zo
op de kosten worden bespaard zonder dat dit ten koste
gaat van de kwaliteit. Uw apotheker koopt bij een impor-

teur een bepaald merkgeneesmiddel bijvoorbeeld uit
Spanje omdat daar de prijs aanmerkelijk

lager is. Dat heet parallelimport. U
kunt een geïmporteerd middel
vaak herkennen aan de buiten-
landse tekst op de verpakking.
Soms is de naam ook iets
anders. Maar u krijgt er altijd
een Nederlandse bijsluiter
bij, dat is verplicht. Verder
moeten de geïmporteerde
medicijnen voldoen aan de
Nederlandse kwaliteitseisen
en worden daarop gecontro-

leerd door de overheid. 

Temazepam
Wanneer een fabrikant een nieuw medicijn op de markt
brengt, mogen andere fabrikanten dat medicijn gedu-
rende een aantal jaren niet namaken. Deze bescher-
ming noemt men een ‘patent’. Hierdoor kan de fabri-
kant het geld terugverdienen dat de ontwikkeling
van een nieuw medicijn kost. Als het patent is
verlopen, mogen ook andere fabrikanten dit
medicijn maken. Deze geven het dan meestal
de naam van de werkzame stof, in dit geval
dus temazepam. Controle van de overheid
garandeert dat merkloze medicijnen aan
dezelfde eisen voldoen als merkgenees-
middelen. Merkloze medicijnen zijn
echter wel een stuk goedkoper omdat
er minder geld hoeft te worden
besteed aan onderzoek en recla-
me. Ook bij merkloze genees-
middelen krijgt u een bijsluiter
waarop de naam van de
werkzame stof staat. 

Een voorbeeld 
Uw huisarts schrijft u een slaapmiddel voor met de
werkzame stof temazepam. Op het recept staat de naam
van de werkzame stof, de gewenste sterkte (in mg) en de
toedieningsvorm (bijvoorbeeld capsule of tablet). 
De apotheker kan kiezen uit drie verschillende middelen:
● het merkmiddel Dormasoft* 
● het geïmporteerde Spaanse merkmiddel Odormasoft*
● het merkloze temazepam 

* de namen ‘Dormasoft’ en ‘Odormasoft’ zijn voor deze folder bedacht.

Drie verpakkingen

Dormasoft
Dormasoft is de merknaam
die de fabrikant heeft
bedacht voor temazepam.
De fabrikant is verplicht om
ook de stofnaam op de ver-
pakking te vermelden. Die staat
meestal in kleine letters onder de
merknaam. Ook op de bijsluiter
moet de naam van de werkzame stof
staan. Door de verpakking en de bijsluiter
te lezen, kunt u controleren of u het juiste medi-
cijn van uw apotheker hebt gekregen.


