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KBO-Brabant: Medische Noodzaak op recept medicijn wordt
genegeerd

KBO-Brabant krijgt de laatste tijd steeds meer klachten binnen van medicijngebruikers
dat het opschrift Medische Noodzaak op een recept voor medicijnen niet gehonoreerd
wordt door apothekers. Een gevolg is dat de medicijngebruiker het medicijn zelf moet
betalen. Volgens KBO-Brabant is het niet acceptabel dat het voorschrift van een arts
genegeerd wordt.
Als patiënt en arts vinden dat het voorkeursmiddel niet het meest geschikte medicijn is,
kan de arts een ander geneesmiddel voorschrijven. Meestal wordt daarbij aangegeven
dat hiervoor een ‘medische noodzaak’ is. De afkorting daarvoor is ‘MN’. Echter, de laatste
tijd meldden veel medicijngebruikers dat het opschrift medische noodzaak niet wordt
gerespecteerd. Er zit dan niets anders op om het geneesmiddel zelf te betalen, maar niet
iedereen kan dat. Leo Bisschops, voorzitter KBO-Brabant: ‘Het is een geldkwestie en
vaak gaat het nergens over. Medicijngebruikers die een bepaald medicijn echt nodig
hebben, zijn de dupe van de strijd tussen zorgverzekeraars en apothekers. Het gaat wel
om hun gezondheid.’
KBO-Brabant vindt dat een recept met medische noodzaak altijd gehonoreerd moet
worden en dat er eenduidige bindende afspraken moeten zijn. Zorgverzekeraars mogen
geen extra voorwaarden stellen aan de uitvoering van ‘medische noodzaak’. Het is niet
op zijn plaats dat apothekers lagere receptvergoedingen ontvangen als zij recepten met
medische noodzaak verstrekken.
Een ander punt is de wisseling van medicijnen ten gevolge van preferentiebeleid
(voorkeursbeleid) van zorgverzekeraars. Bijna alle zorgverzekeraars kiezen een
voorkeursmedicijn (preferent middel) binnen een groep medicijnen met dezelfde
werkzame stoffen. Dat is vaak het goedkoopste medicijn. Jaarlijks wisselt rond een
miljoen patiënten in de apotheek één of meerdere keren van het medicijn dat hun
voorschrijver op het recept zette naar een ander merk medicijn. Voor ouderen kan
wisselen van medicijnen ongewenst en niet fijn zijn. In een aantal gevallen leidt een
verkeerde inname van een medicijn tot ernstige problemen, zoals een ziekenhuisopname.
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KBO-Brabant vindt dat demissionair minister Van Ark in deze slepende kwestie de regie
moet nemen en op korte termijn met een oplossing moet komen. In het debat over
medicijngebruik op 16 juni zegt de minister dat ze het belang van duidelijkheid
onderschrijft over medische noodzaak en wisselen, maar dat ze aanpassing van de wet
niet aan een demissionair minister vindt en zo duurt de kwestie voort.

Voetnoot voor de redactie:
KBO-Brabant telt circa 125.000 leden die in 284 lokale Afdelingen zijn vertegenwoordigd.
De KBO werd meer dan 70 jaar geleden in Brabant opgericht en KBO-Brabant behoort tot
de drie grootste seniorenverenigingen in Nederland. Daarnaast is het de grootste
vereniging in de provincie Noord-Brabant.
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met:
- Marieke Hageman, communicatiemedewerker, e-mail: mhageman@kbo-brabant.nl
- Ellen Willemsen, beleidsmedewerker, e-mail: ewillemsen@kbo-brabant.nl
Beiden zijn bereikbaar op telefoonnummer: (073) 644 40 66.

