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Eno Zorgverzekeraar N.V.
Wijziging in de verzekeringsvoorwaarden
Met ingang van 1 januari 2020 is in de ZorgDirect Basisverzekering in het artikel Geneesmiddelenzorg het
onderdeel ‘Wat is de dekking?’ gewijzigd. De eerdere omschrijving is per 1 januari 2020 vervallen.
Deze wijziging is het gevolg van een wijziging per 1 januari 2020 van artikel 2.5 van de Regeling
zorgverzekering, zoals gepubliceerd in Staatscourant 2019, nr. 67798, van 12 december 2019.
Het onderdeel ‘Wat is de dekking?’ in het artikel Geneesmiddelenzorg in de ZorgDirect Basisverzekering
luidt per 1 januari 2020:
Wat is de dekking?
U heeft recht op geneesmiddelenzorg. Geneesmiddelenzorg (farmaceutische zorg) omvat terhandstelling
van:
 de volgende geregistreerde geneesmiddelen en voor zover deze door ons zijn aangewezen:
 de geregistreerde geneesmiddelen die zijn opgenomen in bijlage 1 (maar niet in bijlage 2)
van de Regeling zorgverzekering;
 de geregistreerde geneesmiddelen die zijn opgenomen in bijlage 2 van de Regeling
zorgverzekering. Bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering bevat per geneesmiddel extra
voorwaarden voor de levering van het geneesmiddel. U heeft alleen recht op de
vergoeding van kosten van deze geneesmiddelen als is voldaan aan de voorwaarden die
voor het betreffende geneesmiddel zijn opgenomen in bijlage 2 van de Regeling
zorgverzekering;
In het Reglement Farmacie is opgenomen welke geregistreerde geneesmiddelen door ons zijn
aangewezen. Het Reglement Farmacie kunt u bekijken en downloaden via
www.zorgdirect.nl/geneesmiddelen. Op verzoek zenden wij het toe.
Voorkeursbeleid
Binnen een aantal groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen hebben wij e en
voorkeursgeneesmiddel aangewezen. Heeft u recht op een voorkeursgeneesmiddel? Dan heeft u
geen recht op een ander geneesmiddel, tenzij sprake is van een medische noodzaak of een
logistieke noodzaak.
Er is sprake van een medische noodzaak als het medisch gezien onverantwoord is dat u het
voorkeursgeneesmiddel gebruikt. Uw voorschrijver mag alleen medische noodzaak op het recept
vermelden als de voorschrijver die noodzaak kan onderbouwen. De apotheek controleert of
sprake is van een medische noodzaak. Bij twijfel stemmen de apotheek en de voorschrijver de
medische noodzaak af. Als de voorschrijver en de apotheek niet tot overeenstemming kunnen
komen, dan gaat het standpunt van de voorschrijver voor.
Er is een logistieke noodzaak als het voorkeursgeneesmiddel langere tijd niet verkrijgbaar is in
Nederland en er in de tussentijd geen ander voorkeursgeneesmiddel is aangewezen.
Is sprake van een medische noodzaak of een logistieke noodzaak? Dan kiest uw apotheek op basis
van de door de voorschrijver voorgeschreven werkzame stof en de toelichting daarbij welk ander
geneesmiddel u krijgt.
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De lijst met voorkeursgeneesmiddelen maakt onderdeel uit van het Reglement Farmacie. Wij
kunnen de lijst met voorkeursgeneesmiddelen op elk moment wijzigen. Wijzigingen maken wij
bekend via www.zorgdirect.nl/geneesmidddelen. Wij noemen het aanwijzen van
voorkeursgeneesmiddelen voorkeursbeleid.
Voor de andere aangewezen geneesmiddelen heeft u recht op het geneesmiddel volgens het
beleid van de zogenoemde Laagste Prijs Garantie. |n het Reglement Farmacie is opgenomen
welke voorwaarden voor dat beleid gelden. Geeft uw voorschrijver door de aantekening medische
noodzaak op het recept aan dat het volgens dat beleid aangewezen geneesmiddel medisch niet
verantwoord is? Dan controleert de apotheek of sprake is van een medische noodzaak. Bij twijfel
stemmen de apotheek en de voorschrijver de medische noodzaak af. Als de voorschrijver en de
apotheek niet tot overeenstemming kunnen komen, dan gaat het standpunt van de voorschrijver
voor. Heeft u recht op een ander geregistreerd geneesmiddel? Dan kiest uw apotheek op basis van
de door de voorschrijver voorgeschreven werkzame stof en de toelichting daarbij welk ander
geneesmiddel u krijgt.


de volgende niet-geregistreerde geneesmiddelen, als sprake is van rationele farmacotherapie:
 apotheekbereidingen, die:
o (nagenoeg) gelijkwaardig zijn aan een geregistreerd UR-geneesmiddel waarover
blijkens bijlage 1 en 3 bij deze regeling geen besluit over de aanwijzing, bedoeld in
artikel 2.8, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit zorgverzekering, is genomen;
o (nagenoeg) gelijkwaardig zijn aan een geregistreerd UR-geneesmiddel dat is
opgenomen in bijlage 3, onderdeel A, van de Regeling zorgverzekering, mits aan
daarbij vermelde criteria is voldaan;
 geneesmiddelen die, na vooraf verkregen toestemming door het Staatstoezicht op de
volksgezondheid, en overeenkomstig bij ministeriële regeling vast te stellen regels worden
afgeleverd naar aanleiding van een bestelling op initiatief van een arts, die onder zijn
toezicht bestemd zijn voor gebruik door u, als:
 deze geneesmiddelen in Nederland zijn bereid door een fabrikant met een vergunni ng
voor het bereiden van geneesmiddelen op grond van de Geneesmiddelenwet en zijn
bereid volgens de specificaties van die arts; of
 deze geneesmiddelen in de handel zijn in een ander EU- -land of in een derde land en
binnen het grondgebied van Nederland worden gebracht, als u aan een ziekte lijdt die in
Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners;
 deze geneesmiddelen in de handel zijn in een ander EU-land of in een derde land en
binnen het grondgebied van Nederland zijn gebracht, als vervangend geneesmiddel
vanwege een geneesmiddelentekort;
 geneesmiddelen waarvoor door het College ter beoordeling van geneesmiddelen om
volksgezondheidsredenen een handelsvergunning is verleend als die geneesmiddelen niet
in Nederland zijn de handel zijn, maar wel in een ander EU-land, als vervangend
geneesmiddel vanwege een geneesmiddelentekort.



de volgende dieetpreparaten:
 dieetpreparaten als bedoeld in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. U heeft alleen
recht op de in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering opgenomen dieetpreparaten als is
voldaan aan de voorwaarden die hiervoor zijn opgenomen in bijlage 2 van de Regeling
zorgverzekering.



de volgende zelfzorggeneesmiddelen en maagzuurremmers:
 laxeermiddelen, kalktabletten, middelen bij allergie, middelen tegen diarree, middelen om
de maag leeg te maken en kunsttranen als bedoeld in bijlage 2 van de Regeling
zorgverzekering. U heeft alleen recht op deze zelfzorggeneesmiddelen als is voldaan aan
de voorwaarden die hiervoor zijn opgenomen in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering;
 maagzuurremmers als bedoeld in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. U heeft alleen
recht op deze maagzuurremmers als is voldaan aan de voorwaarden die hiervoor zijn
opgenomen in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
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Onder de geneesmiddelenzorg valt ook het advies en begeleiding zoals apothekers die plegen te bieden
ten behoeve van de medicatiebeoordeling en het verantwoord gebruik van voorgeschreven
geneesmiddelen.

Onder geneesmiddelenzorg vallen niet:
 geneesmiddelen om het krijgen van een ziekte tijdens reizen te voorkomen;
 geneesmiddelen voor onderzoek (geneesmiddelen als bedoeld in artikel 40, derde lid, onder b,
van de Geneesmiddelenwet);
 geneesmiddelen die (bijna) gelijkwaardig zijn aan een geregistreerd geneesmiddel dat niet is
opgenomen in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering;
 geneesmiddelen waarmee nog klinische proeven worden gedaan en die beschikbaar worden
gesteld voor gebruik in schrijnende gevallen (geneesmiddelen als bedoeld in artikel 40, derde lid,
onder f, van de Geneesmiddelenwet);
 geneesmiddelen die u krijgt in het kader van een opname of een medisch specialistische
behandeling als die deel uit (behoren te) maken van die opname of behandeling. Deze
geneesmiddelen maken dan onderdeel uit van die zorg.
Bijlage 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering kunt u bekijken en downloaden via
www.zorgdirect.nl/geneesmiddelen. Op verzoek zenden wij deze toe.
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