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Toestemming geneesmiddelen
De aanspraak op farmaceutische zorg is beschreven in artikel 19, deel II (Prestatiewijze en dekking)
van de Overeenkomst Basisverzekering. In lid 6 van dat artikel is aangegeven voor welke middelen
voorafgaande toestemming van de zorgverzekeraar nodig is. Dit geldt voor een aantal
geneesmiddelen van bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Hieronder is toegelicht voor welke geneesmiddelen dit geldt en hoe u de toestemming aanvraagt.
Artsenverklaring en apotheekinstructie
Voor een aantal geneesmiddelen beoordeelt de apotheek of apotheekhoudend huisarts of aan de
vergoedingsvoorwaarden van de Basisverzekering wordt voldaan. Voor sommige geneesmiddelen
heeft uw apotheek een artsenverklaring nodig.
U dient dan een door de (huis)arts of medisch specialist ingevuld formulier tegelijk met het recept bij
de apotheek in te leveren. De apotheker beoordeelt of aanspraak bestaat op vergoeding. Formulieren
voor een artsenverklaring kunt u downloaden via www.znformulieren.nl of aanvragen bij het PNO
Service Center.
Als u (uit privacy-overwegingen) dit formulier niet in de apotheek wilt aanbieden, kunt u het
rechtstreeks naar de zorgverzekeraar sturen, ter attentie van de medisch adviseur. Deze beoordeelt
het dan.
De artsenverklaring is nodig bij:


albiglutide



linaclotide



alirocumab



lixisenatide



ambrisentan, bosentan



macitentan



boceprevir, telaprevir



miglustat



dabigatran & apixaban



nintedanib



dornase alfa



parathyroïd hormoon



dulaglutide



pirfenidon



edoxaban



r-DNA-interferon



eltrombopag



rifaximine



erytropoëtine en analoga



riociguat



everolimus, sirolimus



rivaroxaban



evolocumab



romiplostim



exenatide, liraglutide



rufinamide



fampyra



sacubitril / valsartan



febuxostat



sildenafil, tadalafil



fingolimod



tafamidis





teriparatide



granulocyt koloniestimulerende
factor
imiglucerase en velaglucerase



ticagrelor



ivabradine



topotecan capsule



ivacaftor

Risicodraagster voor de Basisverzekering PNOzorg is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregister
Utrecht: 30135168, AFM-nr.12000633) en voor de aanvullende verzekeringen ONVZ Aanvullende Verzekering N.V.
(handelsregister Utrecht: 30209308, AFM-nr. 12001024), beide gevestigd te Houten. Postbus 459, 3990 GG
Houten. Telefoon: 030 639 62 62. Fax: 030 635 20 72. Internet: www.pnozorg.nl.

Beoordeling door de zorgverzekeraar
Voor een aantal geneesmiddelen geldt dat u de toestemming moet aanvragen bij de zorgverzekeraar.
U dient de schriftelijke verklaring van de (huis)arts of medisch-specialist in bij de zorgverzekeraar.
Voor de dieetpreparaten mag dit ook een diëtist zijn.
Heeft u een recept voor één van deze geneesmiddelen? Stuur uw aanvraag voor toestemming en een
kopie van het recept naar:
PNOzorg
Postbus 459
3990 GG Houten
U kunt deze gegevens desgewenst ter attentie van onze medisch adviseur sturen.
De toestemmingsprocedure via de zorgverzekeraar is van toepassing bij:


dieetpreparaten*



epoprostenol i.v.



fidaxomicine



iloprost voor inhalatie



treprostinil subcutaan en intraveneus

* dit geldt niet voor leveranciers met wie de zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt over de
toestemmingsprocedure. Die leveranciers beoordelen uw aanvraag en verlenen de toestemming namens de
zorgverzekeraar.
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