
 

  

KNMP-standpunt over het niet langer vergoeden van (doorgeleverde) 
bereidingen per middel 
 
 

PEDIATRIE 
Recepten voor kinderen leiden nogal eens tot een bereiding 'op maat' in de apotheek. Vaak 
zijn de middelen die worden voorgeschreven alleen geregistreerd voor gebruik bij 
volwassenen. De vorm of sterkte van een handelsproduct is dan niet geschikt voor kinderen. 
Voor kinderen gelden niet alleen andere doseringen dan bij volwassenen, ook bij de keuze 
van hulpstoffen moet men rekening houden met verschillen. Deze worden bijvoorbeeld 
veroorzaakt doordat het metabolisme bij kinderen afwijkt van dat bij volwassenen. 
 
 
Amlodipine 1 mg caspules 
Argumentatie verzekeraars: Off-label bij hypertensie. 
 

Reactie KNMP 
Deze lagere sterkte wordt gebruikt voor de behandeling van hypertensie bij kinderen vanaf 1 
maand. (https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/407/amlodipine). Het argument dat 
het off-label is, is welliswaar correct, maar deze lijn doortrekkend, zou dit betekenen dat er 
voor kinderen helemaal geen geneesmiddelen meer worden vergoed.  
 
 
Diclofenac NA en syrspend SF PH4 kit 5 mg/ml  
Argumentatie verzekeraars: Niet rationeel. 
 

Reactie KNMP 
Het NSAID diclofenac wordt in deze vorm gegeven bij kinderen met pijn, ontstekingsactiviteit 
en koorts bij Juveniele Idiopatische Arthritis (NIA). Vloeibare toedieningsvormen zijn 
voornamelijk geschikt voor jonge kinderen die (nog) niet goed de orale medicatie in vaste 
vorm kunnen doorslikken. Daarnaast hebben dranken het belangrijke voordeel dat de 
flexibiliteit in doseren groter is. 
 
 
Griseofulvine 25 mg/ml 
Griseofulvine tablet 125 mg 
Argumentatie verzekeraars: Op ‘N’ vanwege kans op ernstige bijwerking. 
 

Reactie KNMP  
Griseofulvine wordt toegepast bij tinea capitis veroorzaakt door Microsporum canis bij 
kinderen. De kans op bijwerkingen staat los van de vergoedingsstatus. 
 
 
Triamcinolonacetonide 0,02%; 0,05% creme 
Argumentatie verzekeraars: De 0,1% dunner smeren. 
 

Reactie KNMP  
De lagere concentraties zijn nodig bij kinderen. Daarbij werkt de Finger Tip Unit instructie 
niet meer als er ‘dunner’ moet worden gesmeerd. FTU is de hoeveelheid die wordt  
weergegeven als 'vingertopstreepje'. Deze is gelijk aan een streepje crème of zalf dat net zo 

https://www.kinderformularium.nl/geneesmiddel/407/amlodipine


 

lang is als het vingertopje van een volwassene. Hoeveel vingertopstreepjes er nodig zijn, 
hangt af van het in te smeren lichaamsdeel. Als er te dun wordt gesmeerd, wordt het 
therapeutische effect van de basis gemist. 
 
 

PSYCHIATRIE 
Thuiswonende (ernstig) psychiatrsiche patiënten krijgen hun medicatie vaak in een 
medicijnrol. Het is sterk af te raden om deze kwetsbare groep zelf de medicatie te laten 
halveren en een half tabletje te laten bewaren.  
 
 
Oxazepam 25 mg 
Argumentatie verzekeraars: Niet rationeel qua prijs. 
 

Reactie KNMP  
De halve sterkte van een tablet van oxazepam 50 mg wordt toegepast in de medicijnrol en 
gezien de B2-indicatie is het onwenselijk om met name die patiënten zelf een hele tablet te 
laten halveren.  
 
 

ZIEKENHUISVERPLAATSTE ZORG 
Meer en meer, en dat zal de komende jaren alleen maar toenemen, vindt ‘ziekenhuiszorg’ 
plaats in de thuissituatie. Dat geldt bijvoorbeeld voor palliatieve zorg, maar ook voor 
patiënten die een blaasspoeling ondergaan.  
 
 
Bupivacaïne/sufentanil INF (diverse sterkten en leveranciers) 
Bupivacaine/morfine inf en cass (diverse sterkten en leveranciers) 
Argumentatie verzekeraars: Niet bedoeld voor extramuraal  gebruik, puur anesthesie.  
 

Reactie KNMP  
Een combinatie van een lokaal anestheticum bupivacaïne en een opioid wordt vaak 
toegepast wanneer de analgetische werking van de toegediende opioiden onvoldoende is. 
Dit preparaat wordt niet louter voor anesthesie gebruikt. 
 
 
Oxybutynine blaasspoeling 1 mg/ml; 0,2 mg/ml 
Argumentatie verzekeraars: Rationaliteit blijkt niet uit de literatuur. Alleen na voorafgaande 
machtiging. 
 

Reactie KNMP  
Diverse wetenschappelijk artikelen onderbouwen de rationaliteit van oxybutynine 
blaasspoelingen.  
Enkele referenties: 
1. Krause P, Fuhr U, Schnitker J, Albrecht U, Stein R, Rubenwolf P. Pharmacokinetics of 

intravesical versus oral oxybutynin in healthy adults: results of an open label, randomized, 
prospective clinical study. J Urol. 2013;190:1791-7. 

2. Verpoorten C et al, The neurogenic bladder: medical treatment. Pediatr Nephrol 2008; 
23,717-25. 

3. Dawson TE, Jamison J. Intravesical treatments for painful bladder syndrome/ interstitial 
cystitis. Cochrane Database Syst Rev. 2007;4:CD006113. 

4. Guerrero K, Emery S, Owen L, Rowlands M. Intravesical oxybutynin: practicalities of 
clinical use. J Obstet Gynaecol. 2006;26:141-3. 



 

 
 
Azijnzuurwondspoeling 
Argumentatie verzekeraar: Wordt gebruikt bij door pseudomonas geïnfecteerde wonden. 
Wordt intramuraal gebruikt.  
 

Reactie KNMP 
De behandeling van deze wonden vindt, door ziekenhuisverplaatste zorg, steeds meer in de 
thuissituatie plaats. 
 
 

OVERGEHEVELDE MIDDELEN 
 
ACES-TG tablet 10mg; 20 mg 
Argumentatie verzekeraars: Rationele therapie, maar vanaf 1-1-2015 ziekenhuisbudget. 
 

Reactie KNMP  
Tioguanine 40 mg (Lanvis), geregistreerd voor de behandeling van acute myeloïde leukemie, 
acute lymfatische leukemie en chronische myeloïde leukemie, is per 1 januari 2015, zoals 
alle overige oncolgische middelen, overgeheveld naar ziekenhuisbudget. ACES TG (10 en 20 
mg) wordt echter niet gebruikt voor de behandeling van een oncologische aandoening maar 
voor de behandeling van inflammatoire darmziekten. VWS beraadt zich nog of het 
thioguaninepreparat dat wordt ingezet voor de behandeling van inflammatoire darmziekten 
buiten de 1-1-2015 overheveling valt. 
 
 

OOGDRUPPELS 
 
Dexamethason/chlooramfenicol/polymixine oogdruppels 
Argumentatie verzekeraars: FK zegt dat deze combinatie zelden geïndiceerd is. 
 

Reactie KNMP  
Een klein aantal patiënten heeft wel degelijk baat bij deze oogdruppels. Dat een indicatie 
zeldzaam is, vormt geen rationele reden om niet te vergoeden.  
 
 

OORDRUPPELS 
 
Chlorampoldex oordruppels 
Dexamethason/chlooramfenicol/polymixine oordruppels 
Prednisolon/neomycine oordruppels 
 
Argumentatie verzekeraars: FK zegt bij een vergelijkbaar combipreparaat (panotile): De 
combinatiepreparaten van een antimicrobieel middel met een corticosteroïd hebben geen 
plaats bij de behandeling van acute otitis externa. 
 

Reactie KNMP  
De combinatie van een corticosteroïd met een antimicrobieel middel in oordruppels is soms 
geïndiceerd voor kortdurend gebruik bij chronische otitis media. Deze oordruppels vinden 
verder toepassing bij chirurgische ingrepen aan het middenoor, bij post-traumatische 
aandoeningen en in sommige gevallen van otitis externa waarbij een conservatieve 
behandeling onvoldoende effectief is. Tevens is dit preparaat een goed alternatief gebleken 



 

bij beschikbaarheidsproblemen met Bacicoline B (BACITRACINE/COLISTINE/HYDROCORTISON) 
die de afgelopen jaren met enige regelmaat zijn voorgekomen. 
 
 

ZALVEN, CRÈMES EN LOTIONS 
 
Voor de werking van dermatica is de basis van even groot belang als de keuze van de 
werkzame stof. Dit verklaart de verscheidenheid aan basisprepraten waarin werkzame 
stoffen worden verwerkt.  
 
Azelainezuur crème 20% (al dan niet met TCA 0,1%) 
Argumentatie verzekeraars: Niet beoordeeld door FK en er zijn alternatieven. Daarnaast 
risico op substitutie bij hyperpigmentatie. Valt in dezelfde categorie als hydrochinon. Is een 
derdekeusmiddel. 
 

Reactie KNMP  
De NHG Farmacotherapeutische Richtlijn Rosacea stelt dat azelaïnezuurcrème, naast 
metronidazolcrème, een plaats heeft in de behandeling van papulopustuleuze rosacea. 
Dit is een eerste keus middel bij de behandeling van rosacea.  
 
 
Betamethason 0,1%/ketoconazol 2% crème 
Clindamycine 1%/TCA 0,1% crème/lotion/zalf 
Fusidinezuur 2%/TCA 0,1%/ miconazol 2% crème 
HCA 1%/ketoconazol 2% crème 
Ketoconazol 2%/ HCA 1% diverse basiscrème/zalf 
TCA 0,1 %/ miconazol 2% crème/zalf 
TCA 0,1%/ fusidinezuur 2% (crème/zalf) 
Gegeven argumentatie 
Rationaliteit staat niet vast. 
 

Reactie KNMP  
Deze combinatie wordt toegepast voor kortdurende behandeling van schimmelinfecties van 
de huid die erg jeukt, rood ziet of pijn doet. Dit preparaat is vergelijkbaar met het vergoede 
middel Daktacort creme/zalf. 
 
 
Tretinoïnecrème (diverse sterkten) crème/lotion 
Argumentatie verzekeraars: Wordt gebruikt voor hyperpigmentatie en acne. 
 

Reactie KNMP  
Lokale retinoïden zijn eerste keus bij acne met overwegend comedonen, maar zijn ook 
effectief bij papels en pustels. Tretinoïne is in Nederland al langer bekend, adapaleen is een 
nieuw retinoïde dat even effectief lijkt en mogelijk een iets gunstiger bijwerkingenprofiel 
heeft. De voorkeur gaat uit naar tretinoïne omdat daarmee meer ervaring is opgedaan (NHG-
standaard Acne). Terecht worden Differin (adapaleen) alsook Acid A vit creme (tretinoïne 
creme 0,05%) wel vergoed.  
 
 
Triamcinolacetonide (vaseline)crème 0,1% 
Argumentatie verzekeraars: Deze ontbreekt. 
 



 

Reactie KNMP 
Triamcinolonacetonide wordt cutaan toegepast bij inflammatoire aandoeningen. Voor de 
werking is de basis van even groot belang als de keuze van de werkzame stof. Het is 
onduidelijk waarom triamcinolonacetonide in een andere basis (vergelijkbaar met de 
triamcinolonacetonidevaselinecreme) niet vergoed wordt. 
 
 
Ureumcreme (diverse sterkten en basiscrèmes) 
Argumentatie verzekeraars: Alle producten op N. Veel crèmes en zalven met ureum zijn OTC. 
 

Reactie KNMP 
Calmurid (10% ureum) is geregistreerd voor ichthyosis, hyperkeratotische huid en in 
huidpreparaten ter verbetering van de penetratie van corticosteroïden. Calmurid (HC) creme 
wordt vergoed. Ureum 5% wordt toegepast bij kinderen. Voor de werking is de basis van 
even groot belang als de keuze van de werkzame stof. Dit verklaart de verschillende 
basisprepraten die worden gebruikt. Ureum 40%-preparaten worden toegepast bij de 
behandeling van zwarte haartong. 
 
 
Nystatine crème 100.000 IE/G crème/zalf 
Argumentatie verzekeraars: Deze ontbreekt. 
 

Reactie KNMP 
Nystatine cutaan is tweede keus bij de behandeling van candida albicans indien een 
imidazoolpreparaat niet effectief is.  
 
 
Podofylline collodium 5%; 20%; 25% 
Argumentatie verzekeraars: Intramuraal. 
 

Reactie KNMP 
Podofylline collodium wordt toegepast bij genitale wratten. De behandeling kan zowel in het 
ziekenhuis als in de eerste lijn plaatsvinden.  
 
 

ANALOGIE BIJLAGE 2 
 
Docusaat klysma 1 mg/ml 
Argumentatie verzekeraars: Analoog aan Klyx = OTC. 
 

Reactie KNMP 
Preparaten die naar analogie onder dezelfde voorwaarde van bijlage 2 vallen als de 
geregistreerde geneesmiddelen (35. Laxantia, docusaat klysma) moeten op dezelfde worden 
behandeld. 
 
 

THERAPIE OVERIGE 
 
Temazepam druppels 30 mg/ml 
Argumentatie verzekeraars: De gelcapsules kunnen ook rectaal worden ingebracht in de 
terminale fase. De druppels zijn niet rationeel. 
 



 

Reactie KNMP  
In de laatste levensfase is het rectaal toedienen van de geneesmiddel zeer belastend 
waardoor rectaal inbrengen afgeraden is. Daarnaast bestaat er voor het rectaal toedienen 
van gelcapsules geen onderbouwing. De laatste, kleine, studies dateren uit 1996. Hieruit 
werd geconcludeerd dat “the commercially available liquid-filled capsule is less suitable for 
rectal administration”. (Pharmacy World & Science 1996; 18:114-9).  
 
 
Dehydroepiandrosteron tablet 25 mg 
Argumentatie verzekeraars: Wordt uitsluitend vergoed door een zorgverzekeraar na 
toestemming/machtiging. 
 

Reactie KNMP 
Dehydroepiandrosteron (prasteron) wordt ter versterking van het immuunsysteem bij lupus 
erythematodes, HIV-infectie en aids toegepast. In plaats van een N moet er een code voor 
machtiging komen.  
 
 
Kaliumjodide 
Argumentatie verzekeraars: Is gezien de indicatie (ter voorbereiding van strumectomie, 
thyrotoxische crisis, schildklierblokkade) bij therapie met radioactief jodium tweedelijns 
middel. 
 

Reactie KNMP 
Voorafgaand aan de strumectomie moet de patiënt 50 tot 250 mg driemaal per dag, 
gedurende 10–14 dagen nemen. De patiënt neemt deze tabletten wel degelijk in de 
thuissituatie en dus niet in het ziekenhuis.  
 
 
Prednison tablet 2,5 mg; 20 mg; 30 mg; 50 mg 
Argumentatie verzekeraars: Er kan worden uitgeweken naar prednisolon tablet. 
 

Reactie KNMP 
Prednisolon en prednison zijn gelijkwaardige producten. Het is aan de voorschrijver of 
prednison meerwaarde heeft ten opzichte van prednisolon. 
 
 
Salicylzuur (diverse sterkten en basiscrème/zalf) 
Argumentatie verzekeraars: OTC-middelen, salicylzuur zit in veel zelfzorgmiddelen 
 

Reactie KNMP 
De vergoedingsstatus wordt bepaald door de indicatie. Veel preparaten met salicylzuur 
worden toegepast bij psoriasis. Zie NHG Standaard Psoriasis, stap 0. Psoriasis is geen 
zelfzorgaandoening.  
 
 

HULPSTOFFEN/ HALFFABRIKATEN 
 
Solutio Natrii hydroxidi diluta 2N 
Argumentatie verzekeraars: Alleen hulpstof. 
 



 

Reactie KNMP 
Wanneer een hulpstof niet wordt vergoed, worden ook preparaten waarin deze hulpstof is 
verwerkt, niet meer vergoed. Solutio Natrii hydroxidi diluta 2N wordt gebruikt bij de bereiding 
van theofyllineklysma FNA. 
 
 
Hypromellose-benzalkoniumoplossing FNA  
Argumentatie verzekeraars: Deze ontbreekt. 
 

Reactie KNMP 
Hypromellose-benzalkoniumoplossing wordt toegevoegd als hulpstof in oogdruppels, voor 
verlengde verblijftijd in oog. Wanneer dit bestanddeel niet wordt vergoed, worden 
oogdruppels die vanwege een verlengde verblijftijd in deze oplossing worden 
voorgeschreven, ook niet meer vergoed. 
 
 


