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Vervallen en gewijzigde vergoeding doorgeleverde apotheekbereidingen 2023
Staat uw medicijn niet in dit overzicht? 
Dan is de vergoeding in 2023 gelijk aan de vergoeding  
in 2022.

Toelichting
Nee = bereiding wordt niet vergoed. Uw arts kan een  
machtigingsverzoek indienen waarin wordt aangegeven  
waarom u juist dit middel moet gebruiken en niet kan  
uitkomen met een alternatief. De zorgverzekeraar beoordeelt 
deze informatie en kan in uitzonderingsgevallen besluiten 
dat u de bereiding toch vergoed krijgt.

Ja = bereiding wordt vergoed. Indien er aanvullende  
voorwaarden van toepassing zijn wordt de bereiding  
vergoed onder genoemde aanvullende voorwaarde.

Naam medicijn Vergoeding en aanvullende voorwaarden 2022 Vergoeding en aanvullende voorwaarden 2023

Alimemazinedrank 5 mg/ml Ja Nee

Azijnzuuroplossing 3% en 5% Ja Nee

Clindamycinehydrochloride oplossing 1% FNA Ja Nee

Kaliumcitraat capsule Ja, voor verzekerden met:
 - niersteenlijden
 - renale tubulaire acidose

Nee

Magnesiumcitraat capsule Ja, voor verzekerden met een eerste recept van een internist, 
MDL-arts of (kinder)nefroloog

Nee

Magnesiumgluconaat tablet Ja, voor verzekerden  
 - met renale hypomagnesiemie en het eerste recept is van een 
internist/MDL-arts of (kinder)nefroloog  

 - met hypomagnesiemie als gevolg van chemotherapie of short 
bowel syndroom

Nee

Magnesiumlactaat tablet Ja, voor verzekerden
 - met renale hypomagnesiemie en het eerste recept is van een 
internist/MDL-arts of (kinder)nefroloog

 - met hypomagnesiemie als gevolg van chemotherapie of short 
bowel syndroom

Nee

Zinksulfaat capsule Ja Nee

Kaliumcitraat drank                 Ja, voor verzekerden:
 - met niersteenlijden
 - met renale tubulaire acidose en bekend met slikproblemen
 - tot 12 jaar

Ja, voor verzekerden tot 7 jaar

Magnesiumgluconaat drank Ja, voor verzekerden  
 - met renale hypomagnesiemie en het eerste recept is van een 
internist/MDL-arts of (kinder)nefroloog

 - met hypomagnesiemie als gevolg van  chemotherapie of short 
bowel syndroom

 - met slikproblemen
 - tot 12 jaar

Ja, voor verzekerden tot 7 jaar

Zinksulfaat drank Ja Ja, voor verzekerden tot 7 jaar

Natriumbutyraat Ja Nee

Vitamine-D-preparaten Ja Nee
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