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PUBLICATIEBLAD 
 
 
 
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 25ste januari 2013    
tot wijziging van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen juli 20121. 
 

____________ 
 

De Minister van Economische Ontwikkeling, 
 
 

Overwegende; 
 
dat het wenselijk is enige aanpassingen door te voeren in een aantal van de prijzen opgenomen in 
de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen juli 2012 (“Bijlage: Lijst 
maximumprijzen geneesmiddelen November 2012”) en tevens een aantal geneesmiddelen met 
de bijbehorende maximumprijzen toe te voegen aan dan wel te verwijderen uit genoemde lijst; 
 

 
 

Heeft besloten: 
 
 
Artikel I 
 
De bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen juli 2012 behorende “Bijlage: Lijst 
maximumprijzen geneesmiddelen November 2012” wordt vervangen door de bijlage behorende 
bij deze regeling: “Bijlage: Lijst maximumprijzen geneesmiddelen Januari 2013”. 
 
 
Artikel II 
 
Deze regeling wordt met de toelichting in het Publicatieblad geplaatst, met uitzondering van de 
bijlage “Bijlage: Lijst Maximumprijzen geneesmiddelen Januari 2013”, die ter inzage wordt 
gelegd bij het Ministerie van Economische Ontwikkeling. 

 
 

                     
1 P.B. 2012, no. 28, laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2012, no. 77 
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 Artikel III 
 
Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening.  
 

 
 
Gegeven te Willemstad, 25 januari 2013 
De Minister van Economische Ontwikkeling, 

               I.S. MARTINA 
 

 
 
 
Uitgegeven de 28ste  januari 2013 
De Minister van Algemene Zaken, 

          D.R. HODGE 
 



 2 
 

 - 3 - 

 
 
Toelichting behorende bij de ministeriële regeling met algemene werking van de 25ste 
januari 2013 tot wijziging van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen juli 2012 
  
1. Algemeen 
Voor de onderhavige wijzigingen gelden dezelfde beweegredenen zoals opgesomd in de 
toelichting behorende bij de ministeriële regeling met algemene werking van de 22ste november 
2012 tot wijziging van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen juli 20122 
 
In onderstaande tabel is gemakshalve een overzicht opgenomen van de aanpassingen in de 
bijlage die betrekking hebben op prijswijzigingen dan wel toevoeging c.q. verwijdering van 
geneesmiddelen op de lijst.  
Geneesmiddel 

Maximumprijs 
per stuk (NAf) 

Reden 

ACLASTA LIVI 5 MG/100ML 907,641 
Het geneesmiddel is nieuw toegevoegd 
op de lijst 

CANDESARTAN CILEXETIL 
32 MG TABLETS 0,990 Nieuw geneesmiddel 

DEPAKOTE ER 500MG 
TABLETS 0,960 Nieuw geneesmiddel 

EMANERA CAPSULES 40MG 0,921 Nieuw geneesmiddel 

EMANERA CAPSULES 20MG 0,638 Nieuw geneesmiddel 

EXJADE 125 MG TABLETS 25,345 
Het geneesmiddel is nieuw toegevoegd 
op de lijst 

EXJADE 500 MG TABLETS 91,243 
Het geneesmiddel is nieuw toegevoegd 
op de lijst 

HUMIRA 40MG/0,8ML 
INJECTIE 1584,08 

Het geneesmiddel is nieuw toegevoegd 
op de lijst 

LEPONEX 100MG TABLETS 1,295 
Het geneesmiddel is nieuw toegevoegd 
op de lijst 

SZ-ROSUVASTATIN 
TABLETS 40MG 1,934 Nieuw geneesmiddel 
VIZARSIN FILMCOATED 
TABLETS 100MG 
(SILDENAFIL) 9,504 Nieuw geneesmiddel 

VIZARSIN FILMCOATED 
TABLETS 50MG 
(SILDENAFIL) 6,336 Nieuw geneesmiddel 

 

                     
2 P.B. 2012, no. 77 
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 Geneesmiddel Maximumprijs 

per stuk (NAf) 
in de 
minsteriele 
regeling PB 
2012 no 77 "Nieuwe" 

maximumprijs 
per stuk (NAf) 

Reden 

ACIDUM FOLICUM 
TABLETS 0,5 MG 0,06 n.v.t. 

Dit is hetzelfde als FOLIUMZUUR 
0,5MG. Het geneesmiddel is van de 
bijlage verwijderd. De prijs van NAf 
0,06 was de omgerekende svb-prijs. 

ACIDUM FOLICUM 
TABLETS 5MG  0,06 n.v.t. 

Het geneesmiddel is niet geregistreerd 
bij de Inspectie en is daarom van de 
bijlage verwijderd. 

ATENOLOL TABLETS 
100MG 0,06 0,13 

Het geneesmiddel stond er dubbel op. 
Het geneesmiddel met prijs van NAf 
0,06 is verwijderd; dit was de maximale 
prijs gebaseerd op de prijs van de NL-
groothandel lijst.  

ATENOLOL TABLETS 25MG  0,03 0,13 

Het geneesmiddel stond er dubbel op, 
Het geneesmiddel met prijs van NAf 
0,03 is verwijderd, dit was de maximale 
prijs gebaseerd op de prijs van de NL-
groothandel lijst.  

ATENOLOL TABLETS 50MG  0,04 0,11 

Het geneesmiddel stond er dubbel op. 
Het geneesmiddel met prijs van NAf 
0,04 is verwijderd; dit was de maximale 
prijs gebaseerd op de prijs van de NL-
groothandel lijst.  

BISACODYL TABLETS 5 MG 0,04 0,06 

Het geneesmiddel stond er dubbel op. 
Het geneesmiddel met prijs van NAf 
0,04 is verwijderd; dit was de maximale 
prijs gebaseerd op de prijs van de NL-
groothandel lijst. 

CANESTEN 1 VAGINAL 
TABLETS 0,5G 10,91 12,39 

Het geneesmiddel stond er dubbel op. 
Het geneesmiddel met prijs van NAf 
10,91 is verwijderd; dit was de 
omgerekende SVB-prijs. De huidige 
omschrijving in bijlage is ‘CANESTEN 
VAG. 0,5’ . 

CANESTEN 3 VAGINAL 
TABLETS 0,2G 3,93 4,45 

Het geneesmiddel stond er dubbel op. 
Het geneesmiddel met prijs van NAf 
3,93 is verwijderd; dit was de 
omgerekende SVB-prijs. De huidige 
omschrijving in bijlage is CANESTEN 
VAG. 0,2 

CANESTEN 7 GR VAGINAL 
CREAM  13,97 8,19 

Het geneesmiddel komt van de 
omgerekende SVB-lijst en is verwijderd. 
Het juiste geneesmiddel is CANESTEN 
CREAM 1% 20G voor Naf. 8,19. 

CANESTEN GYNO 3 -
200MG- 3 VAGINAAL TAB 6,59 n.v.t. 

Het geneesmiddel komt van de NL-
groothandel lijst en is niet geregistreerd, 
Het geneesmiddel is van de bijlage 
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verwijderd. 

CANESTEN VAGINAL 
TABLETS 100MG  1,98 n.v.t. 

Het geneesmiddel is verwijderd. De 
prijs van NAf 1,98 is de omgerekende 
SVB-prijs. De importeur heeft 
bovendien aangegeven het middel niet 
meer te verkopen.  

CANESTEN-6 VAG CR M 
APPL 35GR 15,73 15,727 

Het geneesmiddel stond er dubbel op 
voor dezelfde prijs en is verwijderd. De 
huidige omschrijving in bijlage is 
CANESTEN VAGINAL CREAM 1% 
35G. 

CIMETIDINE TABLETS 200 
MG 0,14 0,17 

Het geneesmiddel stond er dubbel op. 
Het geneesmiddel met prijs van NAf 
0,14 is verwijderd; dit was de maximale 
prijs gebaseerd op de prijs van de NL-
groothandel lijst. 

CIMETIDINE TABLETS 400 
MG  0,08 0,37 

Het geneesmiddel stond er dubbel op. 
Het geneesmiddel met prijs van NAf 
0,08 wordt verwijderd; dit was de 
omgerekende SVB-prijs voor het merk 
APO. Echter, alleen het merk Katwijk is 
geregistreerd bij  de Inspectie en heeft 
als maximum prijs NAf 0,37. 

CIPROFLOXACINE TABLET 
750MG  1,01 1,10 

Het geneesmiddel stond er dubbel op, 
terwijl maar één registratie bij inspectie. 
Het geneesmiddel met prijs van NAf 
1,01 is verwijderd, dit was de maximale 
prijs gebaseerd op de prijs van de NL-
groothandel lijst.  

CIPROFLOXACINE TABLET 
250MG  0,14 0,139 

Het geneesmiddel staat meerdere malen 
vermeld, ook meerdere registraties bij 
inspectie. Het geneesmiddel met prijs 
van NAf 0,14 wordt verwijderd, dit was 
de maximale prijs gebaseerd op de prijs 
van de NL-groothandel lijst.  

CORDARONE 200MG 
TABLETS 0,96 en 1,55 1,55 

Het geneesmiddel stond er dubbel op. 
Het geneesmiddel met de prijs van NAf 
0,96 is verwijderd; dit was de maximale 
prijs gebaseerd op de prijs van de NL-
groothandel lijst.  

DEPAKENE 250MG 
CAPSULES 8,48 n.v.t. 

Het geneesmiddel is verwijderd. De 
importeur heeft aangegeven het middel 
niet meer te verkopen. 

FOLIUMZUUR  5MG 0,05 0,15 

Het geneesmiddel stond er dubbel op. 
Het geneesmiddel met prijs NAf 0,05 is  
verwijderd; dit was de maximale prijs 
gebaseerd op de prijs van de NL-
groothandel lijst.  
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IBUPROFEN TABLETS 
600MG 0,07 0,19 

Het geneesmiddel stond er dubbel op. 
Het geneesmiddel met prijs van NAf 
0,07 is verwijderd; dit was de maximale 
prijs gebaseerd op de prijs van de NL-
groothandel lijst.  

METOPROLOLSUCC  50 RET  0,08 0,12 

Het geneesmiddel stond er dubbel op. 
Het geneesmiddel met prijs van NAf 
0,08 is verwijderd; dit was de maximale 
prijs gebaseerd op de prijs van de NL-
groothandel lijst. De huidige 
omschrijving in bijlage is 
‘METOPROLOL TABLET 50MG’ . 

METOPROLOLSUCC 100 
RET  0,10 0,17 

Het geneesmiddel stond er dubbel op. 
Het geneesmiddel met prijs van NAf 
0,10 is verwijderd, dit was de maximale 
prijs gebaseerd op de prijs van de NL-
groothandel lijst. De huidige 
omschrijving in bijlage is 
‘METOPROLOL TABLET 100MG’. 

METOPROLOLSUCC  25 RET 
   0,07 n.v.t. 

Het geneesmiddel komt van de NL-
groothandel lijst, is niet geregistreerd en 
is daarom verwijderd. 

METOPROLOLSUCC 200 
RET 0,17 n.v.t. 

Het geneesmiddel komt van de NL-
groothandel lijst, is niet geregistreerd en 
is daarom verwijderd. 

METOPROLOLSUCC/HCT 
95/12,5 0,81 n.v.t. 

Het geneesmiddel komt van de NL-
groothandel lijst, is niet geregistreerd en 
is daarom verwijderd. 

MK METRODINAZOLE 
250mg 

                         
7,82  9,2 

Het geneesmiddel stond er dubbel op. 
Het geneesmiddel met prijs NAf 7,82 is 
verwijderd; dit was de maximale prijs 
gebaseerd op de prijs van de NL-
groothandel lijst. De huidige 
omschrijving is ‘METRODINAZOLE 
MK 205MG 5ML’  

PRIMPERAN INJECTION 10 
MG/2 ML 8,04 1,34 

De prijs was van een verpakking met 6 
ampullen; het wordt nu per stuk 
aangegeven. 

XYLOMET. HCL NEUSSP 
0.05% MG/ML VOLW 2,90 2,78 

De omschrijving van het geneesmiddel 
is fout; Het geneesmiddel met de juiste 
beschrijving : ‘XYLOMET. HCL 
NEUSSP. 1,0 MG/ML volw’ staat wel op 
de lijst . De prijs is door de importeur 
verlaagd naar NAf 2,78.  

XYLOMET HCI 0,05% SPr. 5,25 3,00 

Het geneesmiddel staat er dubbel op. 
Het geneesmiddel met prijs NAf 5,25 is 
verwijderd. De huidige omschrijving 
van het geneesmiddel is ‘Xylomet.HCL 
Neussp 0,5 MG/ML kind’. 
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XYLOMET HCI 0,1% Drp. 3,05 2,95 

Het geneesmiddel staat er dubbel op. 
Het geneesmiddel met prijs NAf 3,05 is 
verwijderd. De huidige omschrijving 
van het geneesmiddel is ‘Xylomet.HCL 
Neusdr 1,0 MG/ML volw’. 

XYLOMET HCI 0,1% SPR. 5,25 2,78 

Het geneesmiddel staat er dubbel op. 
Het geneesmiddel met prijs NAf 5,25 is 
verwijderd. De huidige omschrijving  
van het geneesmiddel is ‘XYLOMET. 
HCL NEUSSP. 1,0 MG/ML volw’. De 
importeur biedt het geneesmiddel aan 
voor NAf 2,78.  

 
 
 
2. Budgettaire gevolgen 
Met de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen juli 2012 is primair beoogd een besparing 
voor de publieke verzekeraars van NAf 19.6 miljoen op jaarbasis te bereiken.  
De huidige wijzigingen in de bijlage betreffen voornamelijk het toevoegen van (nieuwe) 
geneesmiddelen en het verwijderen van dubbel vermelde geneesmiddelen, waarbij de maximale 
prijs, die in de bijlage is blijven staan, in de meeste gevallen is berekend op basis van de 
werkelijke af-fabrieksprijs van de importeur. Doordat onder andere de korting per medicijn kan 
verschillen, de hoeveelheden medicijnen niet bekend zijn en het tevens gaat om nieuwe 
geneesmiddelen die op de lijst zijn toegevoegd, is het niet mogelijk om de financiële effecten 
van de wijzigingen in de Ministeriële Regeling te kwantificeren.  
Halverwege dit jaar (2013) zal een financiële evaluatie plaatsvinden en dan zal de besparing 
gemeten worden. De onderhavige wijzigingen van de Regeling maximumprijzen 
geneesmiddelen juli 2012 geven echter vooralsnog geen reden om af te wijken van de beoogde 
jaarlijkse besparing van NAf 19.6 miljoen. 
 
 
 

De Minister van Economische Ontwikkeling, 
   I.S. MARTINA 
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