
Betreft: Klacht mbt verstrekken medicatie 

Geachte medewerker, 

Onlangs kreeg ik in mijn apotheek een ander medicijn mee dan mijn arts heeft 
voorgeschreven. 

In plaats van kreeg ik het medicijn mee. 

Ik heb dit met mijn arts besproken en hij vindt dat ik het door hem voorgeschreven medicijn moet gebruiken. 
De arts heeft Medische Noodzaak op het recept gezet, met de bedoeling dat ik alsnog het voorgeschreven 
medicijn zou meekrijgen. Helaas is dat niet gebeurd.  

Ik dien een klacht bij u in, omdat ik niet het medicijn krijg dat mijn arts heeft voorgeschreven terwijl ik daar 
wel aanspraak op heb. Daarnaast verzoek ik u ervoor te zorgen dat mijn apotheek mij wel het medicijn 
meegeeft dat mijn arts heeft voorgeschreven.  
Ook de Stichting PHA , die opkomt voor de belangen van mensen met Pulmonale Hypertensie, vindt dat ik het 
medicijn moet krijgen dat mijn arts heeft voorgeschreven. In de bijlage vindt u daarover meer uitleg. 

Ik hoop zo spoedig mogelijk van u een antwoord op mijn verzoek te ontvangen. 

Met vriendelijke groet,



 
 
 
 
Standpunt Stichting PHA over preferentiebeleid*  
 
 
 
De chronische, progressieve longziekte Pulmonale Hypertensie, betekent een leven lang medicijngebruik. Medicijnen die de 
longvaten verwijden, waardoor er meer bloed door de longen gepompt kan worden en er dus meer zuurstof kan worden 
opgenomen in het bloed. Medicijnen die er tevens voor zorgen dat het hart het minder zwaar heeft, waardoor hartfalen zo 
lang mogelijk wordt uitgesteld. Medicijnen waar PH-patiënten dus blindelings op willen vertrouwen.  

 
Preferentiebeleid*: 
Goed ingestelde PH-patiënten laten wisselen van medicatie om niet-medische redenen heeft veel negatieve gevolgen; meer 
bijwerkingen, minder vertrouwen in de medicatie, verwarring, aantoonbare mindere werking van medicatie en daardoor 
verlies van controle over de aandoening.  Verlies van stabiliteit is zeer gevaarlijk bij Pulmonale Hypertensie. De stabiliteit 
van de aandoening is een zeer wankel evenwicht; een kleine verstoring kan al lijden tot progressie van de aandoening, 
waarbij het onmogelijk is het oude niveau opnieuw te bereiken. Dit betekent dat een patiënt achteruit gaat, hartfalen kan 
ontwikkelen en vroegtijdig overlijdt. Daarom moet het wisselen van medicijnen worden vermeden. 
 
Het preferentiebeleid komt er in de praktijk op neer, dat de patiënt vooral de goedkoopste varianten van verschillende 
medicijnen vergoed krijgt. Ergens best logisch, want de kosten van medicijngebruik blijven stijgen. Bovendien is een 
goedkope variant vaak even goed als een duurdere. Vaak is het dan ook geen probleem om geneesmiddelen te vervangen 
door goedkope middelen.   
Maar bij Pulmonale Hypertensie is het een ander verhaal. Als de behandelend arts een juiste combinatie heeft gevonden 
voor een patiënt, dan is het verstandig dit niet te veranderen. 
De werkzame stof kan wel gelijk zijn, de deeltjesgrootte of de hulpstoffen kunnen anders zijn. Sommige hulpstoffen kunnen 
bij bepaalde patiënten een allergische reactie teweeg brengen. De risico’s van preferentiebeleid voor patiënten zijn 
daarmee te groot. Stichting PHA vindt daarom dat voor deze medicatie geen voorkeursbeleid moet worden gevoerd. De 
arts is degene die het best kan bepalen welke combinatie van medicijnen bij de patiënt past.   
  
De stichting PHA vindt de invoering van preferentiebeleid voor medicatie voor Pulmonale Hypertensie een risico voor 
patiënten met deze aandoening. 

  
Keuze aan de arts 
Iedere longpatiënt heeft recht op medicijnen die het best bij hem passen, of ze nou duur of goedkoop zijn. Alleen de 
goedkoopste medicijnen vergoeden, is een risico voor mensen met Pulmonale Hypertensie. Net als alle andere maatregelen 
die bepaalde  medicijnen uitsluiten of ontmoedigen. Zorgverzekeraars willen sturen op de keuze van medicijnen voor 
mensen met een longziekte. Stichting PHA vindt dat zij zich terughoudend moeten opstellen. Het is aan de arts om te 
bepalen welk medicijn iemand met PH gebruikt. Maatwerk is cruciaal, in elke fase van behandeling. Daarom moeten 
behandelaars en patiënten kunnen beschikken over het volledige assortiment medicamenten. Ze moeten daar op kunnen 
vertrouwen. Als er al gewisseld wordt, dan is dat een inschatting van de arts en de patiënt. Bijvoorbeeld over bijwerkingen, 
werking en bewustzijn. Financiële belangen van zorgverzekeraar of apotheker mogen niet de doorslag geven. Kwaliteit van 
zorg heeft voorrang. Doelmatigheid wordt niet bereikt door alleen te sturen op kosten.  
 
 
 
 
  
*bedoeld wordt zowel ‘labelpreferentie/preferentiebeleid’ als ‘laagste prijs garantie’ en ‘pakjesmodel/Idea-contract’ 
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