
A° 2013 N° 99 
 
 
 
 

PUBLICATIEBLAD 
 
 
 
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 29ste oktober 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 juli 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 juli 2013” wordt vervangen door de bijlage behorende bij deze 
regeling: “Bijlage: Lijst maximumprijzen geneesmiddelen oktober 2013”. 
 
Artikel II 
Deze regeling wordt met de toelichting in het Publicatieblad geplaatst, met uitzondering van de 
bijlage “Bijlage: Lijst maximumprijzen geneesmiddelen oktober 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, 29 oktober 2013 
       De Minister van Economische Ontwikkeling, 
                              S.M. PALM 
 
       Uitgegeven de 5de november 2013 
       De Minister van Algemene Zaken, 
                         I.O.O. ASJES 
 

                     
1 P.B. 2012, no. 28, laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2013, no. 78 
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Toelichting behorende bij de Ministeriële regeling met algemene werking van de 29ste 
oktober 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 regeling2 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-fabrieksprijs3 als basis te laten dienen voor  de bepaling van de maximale prijs4.  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 Maximumprijs 

per stuk (NAf) 
Reden 

CLOBEZAN OINTMENT 
0,05% 25GR 

7,604 Geneesmiddel is toegevoegd op de lijst. Momenteel 
stond alleen de crème op de lijst. Prijs is berekend 
met als basis de werkelijke af-fabrieksprijs.  

CLOBEZAN CREAM 
0,05% 25GR 

6,387 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 8,30 is aangepast naar NAf 
6,387, waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als basis 
is gebruikt. NAf 8,30 was de "omgerekende SVB-
prijs".  

CUTAMYCON CREMA 
VAGINAL 1% 20GR 3 
AMP 

4,562 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 5,28 is aangepast naar NAf 
4,562, waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als basis 
is gebruikt. NAf 5,28 was de "omgerekende SVB-
prijs".  

CUTAMYCON CREMA 
VAGINAL 1% 40GR 7 
AMP 

8,364 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 9,68 is aangepast naar NAf 
8,364, waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als basis 
is gebruikt. NAf 9,68 was de "omgerekende SVB-
prijs".  

DOLO NEUROBION DC 
INJECTION  

12,292 Nieuw geneesmiddel. 

ESCITALOPRAM 
SANDOZ  TABLETS 
10MG 

1,739 Nieuw geneesmiddel. 

GARDASIL VACCINE 
INJECTION PREFILLED 
SYRINGE 0,5ML 

304,144 Momenteel staat dit geneesmiddel op de lijst, echter 
alleen de vial vorm (zie onderstaand). De prijs van de 
prefilled syringe is echter hetzelfde als de vial. Voor 
verdere toelichting zie de omschrijving van de vial. 

                     
2 Bijlage: Lijst maximumprijzen geneesmiddelen Oktober 2013. 
3 In plaats van bijvoorbeeld de “omgerekende SVB-prijs” of de maximale prijs gebaseerd op de “Nederlandse 
groothandel lijst”. 
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. 
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GARDASIL VACCINE 
INJECTION VIAL 0,5ML 

304,144 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 258,52 is aangepast  naar 
NAf 304,144, waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs 
als basis is gebruikt. Geneesmiddel is een tijd niet 
verkrijgbaar geweest bij de voormalige importeur. 

MYCOFENOLAAT 
MOFETIL 500MG 

1,18 Verwijderd van de lijst. Dit is hetzelfde 
geneesmiddel als MICOFELONATO 500MG, dus 
stond dubbel op de lijst echter met een andere 
omschrijving en prijs. De prijs van NAf 1,18 was de 
maximale prijs gebaseerd op de Nederlandse 
groothandellijst. De naam van het geneesmiddel 
MICOFELONATO 500MG met een maximale prijs 
van NAf 2,535 is echter aangepast  naar 
MYCOPHENOLATE MOFETIL 500 MG.   

NEORAL SANDIMMUM 
100MG CAPS 

7,69 Verwijderd van de lijst. Dit is hetzelfde 
geneesmiddel als SANDIMMUM NEORAL 100MG 
met een prijs van NAf 8,60 dus stond dubbel op de 
lijst echter met een andere omschrijving en prijs. De 
prijs van NAf 7,69 was de "omgerekende SVB-prijs". 

NEORAL SANDIMMUM 
25MG CAPS 

1,14 Verwijderd van de lijst. Dit is hetzelfde 
geneesmiddel als SANDIMMUM NEORAL 25MG 
met een prijs van NAf 1,86 dus stond dubbel op de 
lijst echter met een andere omschrijving en prijs. De 
prijs van NAf 1,14 was de maximale prijs gebaseerd 
op de prijs van de Nederlandse groothandellijst.  

SOFRADEX EYE/EAR 
DROPS 8 ML 

12,597 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 4,97 is aangepast naar NAf 
12,597 waarbij de af-fabrieksprijs als basis is 
gebruikt. 

STIEVA-A CREAM 0,1% 
30GR 

20,023 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 17,02 is aangepast naar NAf 
20,023 waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

STIEVA-A CREAM 0,05% 
30GR 

20,023 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 17,02 is aangepast naar NAf 
20,023 waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  
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 TRITACE TABLETS 
10MG 

1,901 Maximale prijs is aangepast.  Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,36 is aangepast naar NAf 
1,901  waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als basis 
is gebruikt. De prijs van NAf 0,36 was de maximale 
prijs gebaseerd op de prijs van de Nederlandse 
groothandellijst. De af-fabrieksprijs is overigens met 
meer dan 15% gedaald ten opzichte van de prijs vóór 
de introductie van de Ministeriële regeling.  

QLAIRA TABLETS 0,768 Maximale prijs is aangepast.  Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 1,31 is aangepast naar NAf 
0,768, waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als basis 
is gebruikt. NAf 1,31 was de prijs gebaseerd op de 
prijs van de Nederlandse groothandellijst.  

 
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 af-fabrieksprijs 
van de importeur5 . 
 
 
De effecten van de Ministeriële regeling maximumprijzen zijn door diverse redenen moeilijk 
kwantificeerbaar. De aspecten die onder andere een rol spelen zijn : 

- onjuiste declaraties van apotheken over de afgelopen maanden, hetgeen de controle en het 
verwerkingsproces bemoeilijken en vertragen; 

- het effect van een (eventuele) kostenreductie door betere controle/compliance door SVB-
systemen en de SVB verstrekkingsregels die thans voor alle fondsen(waaronder voorheen 
niet SVB-fondsen) gelden; 

- een consumptie dempend effect door de eigen bijdrage van NAf 1,- per receptregel door de 
verzekerde.  

 
Het voorgaande in acht nemende en op basis van de realisatiecijfers over de afgelopen maanden is 
het de verwachting dat de beoogde besparing voor dit jaar van NAf 19.6 miljoen  wordt gehaald.   
 
        
       De Minister van Economische Ontwikkeling, 
                              S.M. PALM 
 

                     
5 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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