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PUBLICATIEBLAD
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 25ste juli 2013
tot wijziging van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen juli 2012 1
____________
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 April 2013”) 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 April 2013” wordt vervangen door de bijlage behorende bij
deze regeling: “Bijlage: Lijst maximumprijzen geneesmiddelen Juli 2013”.
Artikel II
Deze regeling wordt met de toelichting in het Publicatieblad geplaatst, met uitzondering van de
bijlage “Bijlage: Lijst maximumprijzen geneesmiddelen Juli 2013”, die ter inzage wordt gelegd
bij het Ministerie van Economische Ontwikkeling.
Artikel III
Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening.

Gegeven te Willemstad, 25 juli 2013
De Minister van Economische Ontwikkeling,
S.M. PALM
Uitgegeven de 29ste juli 2013
De Minister van Algemene Zaken,
I.O.O. ASJES
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Toelichting behorende bij de Ministeriële regeling met algemene werking van de 25ste juli
2013 tot wijziging van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen juli 2012
1. Algemeen
Het Ministerie van Economische Ontwikkeling heeft een aantal verzoeken van importeurs van
geneesmiddelen ontvangen voor het berekenen van de maximale prijs van (nieuwe)
geregistreerde geneesmiddelen. In de bijlage van deze ministeriële regeling 2 zijn deze
geneesmiddelen samen met de bijbehorende maximale prijs toegevoegd. Tevens zijn er in de
bijlage bij een aantal geneesmiddelen aanpassingen doorgevoerd, met name de aanpassing van
de maximale prijs door alsnog de af-fabrieksprijs 3 als basis te laten dienen voor de bepaling van
de maximale prijs 4. In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van alle aan de lijst
toegevoegde, gewijzigde en van de lijst verwijderde geneesmiddelen met de bijbehorende
maximumprijs.
Geneesmiddel

2

Maximum
prijs per
stuk (NAf)

Toelichting

ALPHAGAN P
OPHTHALMIC SOLUTION
0.1% 5 ML

19,22

Alphagan P solution 0,15% 5 ml is vervangen door
Alphagan Ophthalmic Solution 0,1% 5 ml; prijs is
hetzelfde gebleven.

ALPHAGAN OOGDR 5ML

17,08

Verwijderd van de lijst. Dit is hetzelfde
geneesmiddel als Alphagan P solution 0,15%, dus
stond dubbel op de lijst echter met andere
omschrijving en prijs. De prijs van NAf 17,08 was
de omgerekende SVB-prijs .

DIOVOL PLUS MINT
350ML

6,945

DIOVOL PLUS MINT TABL

0,135

DIOVOL PLUS FRUIT
TABL

0,186

DIOVOL PLUS TROPICAL
FRUIT 350ML

6,945

Prijs van geneesmiddel is aangepast met als basis
de af-fabrieksprijs. De oude omschrijving en prijs
van het geneesmiddel was Diovol Plus Suspension
350ML met een prijs van NAf 5,07.
Prijs van geneesmiddel is aangepast met als basis
de af-fabrieksprijs. De oude omschrijving en prijs
van het geneesmiddel was Diovol Plus Mint 100
Tabl met een prijs van NAf 0,1.
Prijs van geneesmiddel is aangepast met als basis
de af-fabrieksprijs. De oude omschrijving en prijs
van het geneesmiddel was Diovol Plus Fruit Flavor
Tablets met een prijs van NAf 0,135.
Prijs van geneesmiddel is aangepast met als basis
de af-fabrieksprijs. De oude omschrijving en prijs
van het geneesmiddel was Diovol Plus Fruit
Suspension 350ML met de prijs van NAf 5,07

Bijlage: Lijst maximumprijzen geneesmiddelen Juli 2013.
In plaats van bijvoorbeeld de “omgerekende SVB-prijs”.
4
Waarbij de componenten uit berekeningsmodel A van artikel 3 van P.B. 2012, no. 28 zijn gebruikt voor de
berekening van de maximale prijs.
3
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DICYNONE 500MG TABL

2,007

DOXIUM 500MG CAPS

1,420

FLUCLOXACILLINE
ACTAVIS 500MG CAPS

0,723

INSTILLAGEL GEL

4,137

Maximale prijs van geneesmiddel is aangepast van
NAf 1,10 naar NAf2,007. Prijs van NAf 1,10 is de
"omgerekende SVB-prijs". Prijs is nu aangepast
waarbij de af-fabrieksprijs als basis is gebruikt.
Maximale prijs van geneesmiddel is aangepast van
NAf 1,22 naar NAf 1,420. Prijs van NAf 1,22 is de
"omgerekende SVB-prijs". Prijs is nu aangepast
waarbij de af-fabrieksprijs als basis is gebruikt
Omschrijving en prijs van geneesmiddel is
aangepast. De huidige 5 omschrijving is Flucloxacil
500mg Caps met een prijs van NAf 0,47, welke
gebaseerd is op de prijs van een fabrikant waarbij
het middel niet meer leverbaar is. Prijs is aangepast
naar NAf 0,723 waarbij als basis de af-fabrieksprijs
van de andere fabrikant is gebruikt.
Prijs op de huidige lijst is NAf 41,37; dit is echter
de prijs per 10 stuks. Aangepast naar de prijs per
stuk.

INVEGA SUSTENNA IM
INJECTION 50MG

544,924

Nieuw geneesmiddel

INVEGA SUSTENNA IM
INJECTION 75MG

811,050

Nieuw geneesmiddel

INVEGA SUSTENNA IM
INJECTION 100MG

1039,158

Nieuw geneesmiddel

INVEGA SUSTENNA IM
INJECTION 150MG

1039,158

Nieuw geneesmiddel

LASTACAFT
OPHTHALMIC SOLUTION
0.25% 3ML
LUMIGAN OPHTHALMIC
SOLUTION 0.01% 2,5ML

29,147

Nieuw geneesmiddel

LUMIGAN OOGDRUPPEL
0,3MG/ML 3 ML

30,37

MEDOFLORAN 250MG
TABLETS

1,413

MEDOVIR 5% CREAM

10,933

34,17
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Lumigan solution 2,5 ml ( van 0,03%) is vervangen
door een nieuwe presentatie van 0,01%, namelijk
Lumigan Ophthalmic Solution 0.01% 2,5ML. De
prijs van NAf 34,17 is hetzelfde gebleven.
Verwijderd van de lijst. Dit is hetzelfde
geneesmiddel als Lumigan Opthalmic solution 2,5
ml, dus stond dubbel op de lijst echter met een
andere omschrijving. De prijs op de lijst van april
2013 van NAf 30,37 was de omgerekende SVBprijs.
Nieuw geneesmiddel
Nieuw geneesmiddel

“Huidige” wil in deze regeling zeggen het geneesmiddel en de prijs zoals die vermeld staat in de laatste bijlage
behorende bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen juli 2012, namelijk de bijlage: “Lijst maximumprijzen
geneesmiddelen April 2013”.

-4-

78
MYFORTIC TABLETS
360MG

6,759

Maximale prijs is aangepast. Myfortic 360mg staat
al op lijst echter voor NAf 9,56 wat de maximale
prijs is gebaseerd op de prijs van de Nederlandse
groothandel lijst. Prijs wordt aangepast naar NAf
6,759.

MYFORTIC TABLETS
180MG

3,379

Maximale prijs is aangepast, Myfortic 180mg staat
al op lijst echter voor NAf 4,70 wat de maximale
prijs is gebaseerd op de prijs van de Nederlandse
groothandel lijst. Prijs wordt aangepast naar NAf
3,379.

SASTID SOAP

6,970

STELARA INJECTION
45MG/0.5ML

9377,768

Maximale prijs is aangepast. Prijs van het
geneesmiddel van NAf 5,92 is aangepast naar NAf
6,970 waarbij de af-fabrieksprijs als basis is
gebruikt.
Nieuw geneesmiddel

SIMPONI INJECTION
50MG/0.5ML

2838,676

Nieuw geneesmiddel

TICEVIS 10MG TABLETS

0,202

Nieuw geneesmiddel

TIMOLOL CF 5MG/ML EYE
DROP

4,710

Generieke middel niet leverbaar bij de importeur
van de huidige maximale prijs van NAf 4,632. Prijs
is aangepast waarbij de af-fabrieksprijs van een
andere fabrikant/importeur als basis is gebruikt.
Huidige omschrijving van geneesmiddel is Timolol
Oogdruppels 5mg/ml 5ml met prijs NAf 4,632; is
gewijzigd in TIMOLOL CF 5mg/ml EYE DROP
5ML met een prijs van NAf 4,710.

VOLTAREN GEL 1% 50 GR

13,180

Toegevoegd in verband met nieuwe
verpakkingsgrootte van 50 gram , In de huidige lijst
staat thans slechts het geneesmiddel met de
verpakkingsgrootte van 20 gram erop met als
omschrijving Voltaren Gel 1% en een prijs van NAf
5,82.
In de huidige lijst is achter Voltaren gel 1% met de
prijs van NAf 5,82 het aantal gram van de
verpakking toegevoegd, namelijk 20 GR.
Beschrijving is nu Voltaren gel 1% 20GR.

VOLTAREN GEL 1%

5,82

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 met name het toevoegen van (nieuwe)
geneesmiddelen, waarbij de maximale prijs is berekend op grond van de werkelijke affabrieksprijs van de importeur 6 .
6

welke wordt vermenigvuldigd met de vastgestelde percentages voor de componenten (vracht- en assurantiekosten,
invoerrechten, opslagpercentage en valutakoers) zoals genoemd in de toelichting op artikel 3 in P.B. 2012, no 28.
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Conform de realisatiecijfers tot en met april van it jaar zijn de kosten geneesmiddelen gedaald
met circa 17% of wel circa 8 miljoen ten opzichte van de realisatiecijfers tot en met april 2012.
Indien deze trend zich voortzet zal de beoogde besparing voor dit jaar van Naf 19.6 miljoen
ruimschoots worden gehaald.

De Minister van Economische Ontwikkeling,
S.M. PALM

