Aanvraagformulier Zorg en Zekerheid
Verzoek beoordeling medische noodzaak (huisarts)
Verzekerde gegevens

Gegevens arts

Naam: …………………………………….

Naam: ……………………………………

Verzekerdenr: …………………………
Adres: …………………………………..
Datum:………………………
Handtekening huisarts:
…………………………………….

Betreft het geneesmiddel ……………………………………………………………………………………………….

Toelichting van de huisarts:
De huisarts verklaart dat er geen sprake is van de medische noodzaak*,
omdat……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

* Definitie medische noodzaak: Zie bijlage

Bijlage (niet meesturen met beoordelingsverzoek)
Toelichting definitie ‘medische noodzaak’ (huisartsen en
apothekers)
In overleg met afgevaardigden van huisartsen en apothekers uit het werkgebied van Zorg en
Zekerheid is onderzocht of er een definitie kan worden vastgesteld rondom het thema
‘medische noodzaak’ zodat er een hulpmiddel aangereikt kan worden aan huisartsen (en apothekers)
die meer duidelijkheid geeft rondom deze definitie en bijbehorende discussie.
Het betreffen hier situaties waarbij de voorschrijver dient vast te stellen of een verzekerde
recht heeft op vergoeding van een niet preferent geneesmiddel (veelal een
merkgeneesmiddel) in het geval dat behandeling met een door Zorg en Zekerheid
aangewezen preferent geneesmiddel voor de verzekerde medisch niet verantwoord is.
Indien de voorschrijver bepaalt dat er hier daadwerkelijk sprake is van deze ‘medische
noodzaak’, dan dient hij dit op het recept te vermelden (middels MN).
Wanneer is er sprake van ‘medische noodzaak’?
Er is sprake van medische noodzaak betreffende een verzekerde bij een geneesmiddel in
het geval van:
1. Een contra-indicatie, zoals vermeld in het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) betreffende de
werkzame stof van dit geneesmiddel. Als er sprake is van een contra indicatie voor een bepaalde
werkzame stof (geen allergie hulpstof), wordt er meestal uitgeweken naar een andere werkzame
stof (al dan niet vallend onder het preferentiebeleid).
2. Zodanige bijwerkingen, vermeld in het FK betreffende dit geneesmiddel, dat de voorschrijver het
medisch niet verantwoord acht om het geneesmiddel te blijven voorschrijven.
Overigen
Naast de bovengenoemde zaken kan er mogelijk nog een aantal andere situaties
voorkomen:
Bijwerkingen indien er sprake is van allergie of intolerantie voor hulpstoffen betreffende dit
geneesmiddel.
- Bijwerkingen als de werkzame stof betreffende dit geneesmiddel de oorzaak is (waardoor er
uitgeweken zal worden naar een andere werkzame stof)
- Heel soms vermelden patiënten bijwerkingen die (nog) niet vermeld staan in het FK. Dit wordt
gemeld bij LAREB (het instituut voor registratie van en kennis over bijwerkingen). Deze
situaties spelen echter vooral bij geneesmiddelen die nog relatief nieuw op de markt zijn

