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PUBLICATIEBLAD 
 
 
 
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 12de mei 2014           
tot wijziging van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen juli 20121 
 

____________ 
 

De Minister van Economische Ontwikkeling, 
 
 

Overwegende: 
 
dat het wenselijk is 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 2014”) en tevens een aantal geneesmiddelen met de 
bijbehorende maximumprijzen toe te voegen aan genoemde lijst;  

 
 

Heeft besloten: 
 
 
Artikel I 
 
De bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen juli 2012 behorende “Bijlage: Lijst 
maximumprijzen geneesmiddelen april 2014” wordt vervangen door de bijlage behorende bij 
deze regeling: “Bijlage: Lijst maximumprijzen geneesmiddelen mei 2014”. 
 
 
Artikel II 
Deze regeling wordt met de toelichting in het Publicatieblad geplaatst, met uitzondering van de 
bijlage “Bijlage: Lijst maximumprijzen geneesmiddelen mei 2014”, die ter inzage wordt gelegd 
bij het Ministerie van Economische Ontwikkeling. 

 
 

                     
1 P.B. 2012, no. 28, laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2014, no. 35  
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 Artikel III 
 
Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening.  
 

 
Gegeven te Willemstad, 12de mei 2014 
De Minister van Economische Ontwikkeling, 

        S.M. PALM 
 

 
 
 
Uitgegeven de 14de mei 2014 
De Minister van Algemene Zaken, 

                             I.O.O. ASJES 
 
 



 40 
 

 - 3 - 

 
 
Toelichting behorende bij de Ministeriële regeling met algemene werking van de 12de mei 
2014 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. De af-fabriekprijs is voor de berekening van deze prijzen als 
basis gebruikt waarbij de percentages genoemd in de toelichting op artikel 3 van de Regeling 
maximumprijzen geneesmiddelen juli 2012 zijn toegepast. 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 reeks geneesmiddelen aanpassingen doorgevoerd, met name 
de aanpassing van de maximale prijs door de af-fabrieksprijs als basis te laten dienen voor  de 
bepaling van de maximale prijs3. In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van alle 
aan de lijst toegevoegde en gewijzigde geneesmiddelen met de bijbehorende maximumprijs. 

 
Geneesmiddel Maximumprijs 

per stuk (NAf) 
Reden 

ACETYLSALICYLZUUR 
CARDIO TABLETS 80 MG 
(APOTEX) 

0,067 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex)..Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,048 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,067, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

ACET CYSTEIN 200MG 
BRUIS TABLET (APOTEX) 

0,421 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,37 is aangepast 
naar NAf 0,421, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

ACET CYSTEIN 600MG 
BRUIS TABLET (APOTEX) 

0,589 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,58 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,589, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

ALLOPURINOL TABLETS 
100MG (APOTEX) 

0,146 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,09 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,146, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 

                     
2 Bijlage: Lijst maximumprijzen geneesmiddelen mei 2014. 
3 Hierbij zijn de componenten in de toelichting op artikel 3 van P.B. 2012, no. 28 gebruikt voor de berekening van 
de maximale prijs. 
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 basis is gebruikt.  

ALLOPURINOL TABLETS 
300MG (APOTEX) 

0,191 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,18 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,191, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

AMILOR COMP 5/50mg 
TABL (APOTEX) 

0,168 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,12 is aangepast 
naar NAf 0,168 waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

AMITRIP HCl 10MG 
FILMOMH TAB (APOTEX) 

0,168 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf  0,07 is aangepast 
naar NAf 0,168, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

AMITRIP HCl 25MG 
FILMOMH TAB (APOTEX) 

0,202 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,08 is aangepast 
naar NAf 0,202, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

AMLODIPINE 10MG 
(APOTEX) 

0,213 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,14 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,213, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

AMLODIPINE 5MG 
(APOTEX) 

0,168 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,11 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,168, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

AMOX/CLAV  625MG 
(APOTEX)      

0,961 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,85 is aangepast 
naar NAf 0,961, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

AMOXICILLINE 500MG 
CAPSULES (APOTEX) 

0,269 Nieuw geneesmiddel. 
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ATEN/CHLOOR 125MG 
FILMOMH TAB (APOTEX) 

0,314 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,26 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,314, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

ATEN/CHLOOR 62,5MG 
FILMOMH TAB (APOTEX) 

0,280 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,23 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,280, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

ATENOLOL 100MG 
FILMOMH TAB (APOTEX) 

0,168 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,13 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,168, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

ATENOLOL 25MG 
FILMOMH TAB (APOTEX) 

0,146 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,13 is aangepast 
naar NAf 0,146, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

ATENOLOL 50MG 
FILMOMH TAB (APOTEX) 

0,118 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,11 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,118, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

BETAHISTINE TABLETS 
16MG (APOTEX) 

0,292 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,21 is aangepast 
naar NAf 0,292, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

BETAHISTINE TABLETS 
8MG (APOTEX) 

0,179 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,15 is aangepast 
naar NAf 0,179, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

BISACODYL MSR 5MG 
FILMOMH TAB (APOTEX) 

0,101 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,06 is aangepast 
naar NAf 0,101, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 
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 BROOMHEXINE 4MG/5ML 
SIROOP 150ML (APOTEX) 

6,728 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 6,00 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 6,728, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

BROOMHEXINE TABLETS 
8MG (APOTEX) 

0,123 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,08 is aangepast 
naar NAf 0,123, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

BROOMHEXINE 8MG/5ML 
SIROOP 150ML (APOTEX) 

7,905 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 7,75 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 7,905, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

CAPTOPRIL TABLETS 
25MG (APOTEX) 

0,224 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,16 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,224, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

CAPTOPRIL TABLETS 
50MG (APOTEX) 

0,280 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,21 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,28, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

CARBAMAZEPINE 
TABLETS 200MG RETARD 
(APOTEX) 

0,320 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,18 is aangepast 
naar NAf 0,320, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

CARBAMAZEPINE 
TABLETS 400MG RETARD 
(APOTEX) 

0,392 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,32 is aangepast 
naar NAf 0,392, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

CARBAMAZEPINE 
TABLETS 100MG (APOTEX) 

0,185 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,16 is aangepast 
naar NAf 0,185, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

CARBAMAZEPINE 
TABLETS  200MG 
(APOTEX) 

0,168 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,15 is aangepast 
naar NAf 0,168, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt.  
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Tevens is de naam van de fabrikant 
toegevoegd. 

CETIRIZINE 10MG TABL. 
(APOTEX) 

0,303 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,28 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,303, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

CHLOORTALID  25MG 
TABL (APOTEX) 

0,157 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,15 is aangepast 
naar NAf 0,157, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

CHLOORTALID  50 MG 
TABL (APOTEX) 

0,269 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,26 is aangepast 
naar NAf 0,269, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

CIMETIDINE 200MG 
FILMOMH TAB (APOTEX) 

0,241 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,17 is aangepast 
naar NAf 0,241, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd.  

CIMETIDINE 400MG 
FILMOMH TAB (APOTEX) 

0,381 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,37 is aangepast 
naar NAf 0,381, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd.  

CINNARIZINE TABLETS 25 
MG (APOTEX) 

0,095 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex).Prijs van 
het geneesmiddel van NAf 0,08 is voor deze 
fabrikant aangepast naar NAf 0,095, waarbij 
de werkelijke af-fabrieksprijs als basis is 
gebruikt.  

CIPROFLOXAC 250MG 
FILMOMH TAB 
(KATWIJK/APOTEX) 

0,421 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,2 is aangepast naar 
NAf 0,421, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de (nieuwe) fabrikant 
toegevoegd. 

CIPROFLOXAC 500MG 
FILMOMH TAB 
(KATWIJK/APOTEX) 

0,463 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,30 is aangepast 
naar NAf 0,463, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de (nieuwe) fabrikant 
toegevoegd. 
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 CIPROFLOXAC 750MG 
FILMOMH TAB 
(KATWIJK/APOTEX) 

2,153 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 1,10 is aangepast 
naar NAf 2,153, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de (nieuwe) fabrikant 
toegevoegd. 

CYPROT/ETHINYLESTRAD 
(APOTEX) 

0,347 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,15 is aangepast 
naar NAf 0,347, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

DIAZEPAM TABL 10MG 
(APOTEX) 

0,465 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,45 is aangepast 
naar NAf 0,465, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

DIAZEPAM TABL 2MG 
(APOTEX) 

0,095 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,09 is aangepast 
naar NAf 0,095, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

DIAZEPAM TABL 5MG 
(APOTEX) 

0,235 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,23 is aangepast 
naar NAf 0,235, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

DICLO NA MSR 50MG TABL 
(APOTEX) 

0,135 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,09 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,135, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

DICLOFENAC NA 100MG 
ZETPIL (APOTEX) 

0,572 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,53 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,572, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

DICLOFENAC NA 50MG 
ZETPIL (APOTEX) 

0,538 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,47 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,538, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

DILTIAZ RET 120MG TABL 
(APOTEX) 

0,477 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,42 is aangepast 
naar NAf 0,477, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 
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DILTIAZ RET 90MG TABL 
(APOTEX) 

0,454 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,37 is aangepast 
naar NAf 0,454, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

DILTIAZEM 60MG TABL 
(APOTEX) 

0,288 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,28 is aangepast 
naar NAf 0,288, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd.  

DIPHANTOINE-Z 100MG 
TABL (APOTEX) 

0,124 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,11 is aangepast 
naar NAf 0,124, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

DIPHANTOINE-Z 25MG 
TABL (APOTEX) 

0,101 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,07 is aangepast 
naar NAf 0,101, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

DIPHANTOINE-Z 50MG 
TABL (APOTEX) 

0,108 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,08 is aangepast 
naar NAf 0,108, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

DIPHANTOINE-Z 75MG 
TABL (APOTEX) 

0,111 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,09 is aangepast 
naar NAf 0,111, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

ENALAPRIL HCT  32,5MG 
TABL (APOTEX) 

0,449 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,19 is aangepast 
naar NAf 0,449, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

FAMOTIDINE TABLETS 
40MG (APOTEX) 

1,682 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 2,10 is aangepast 
naar NAf 1,682, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

FERROFUMAR 200MG 
FILMOMH TAB (APOTEX) 

0,064 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,05 is aangepast 
naar NAf 0,064, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

FOLIUMZUUR  0,5MG TABL 
(APOTEX) 

0,219 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,15 is aangepast 
naar NAf 0,219, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 
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 FUROSEMIDE TABLETS 
40MG (APOTEX) 

0,073 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,06 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,073, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

GABAPENTINE CAPSULES 
300 MG (APOTEX) 

0,976 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,95 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,976, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

IBUPROFEN DRAGEES 
200MG (APOTEX) 

0,146 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,08 is aangepast 
naar NAf 0,146, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

IBUPROFEN DRAGEES 
400MG (APOTEX) 

0,135 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,11 is aangepast 
naar NAf 0,135, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

IBUPROFEN 600MG 
FILMOMH TAB (APOTEX) 

0,202 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,19 is aangepast 
naar NAf 0,202, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

INDOMETACINE 100MG 
ZETP (APOTEX) 

1,009 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,58 is aangepast 
naar NAf 1,009, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

INDOMETACINE 50MG 
ZETP (APOTEX) 

0,841 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,75 is aangepast 
naar NAf 0,841, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

ISOS.MONORET 60MG 
TABLET (APOTEX) 

0,617 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,37 is aangepast 
naar NAf 0,617, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

ISOSORB RET 20MG 
TABLET (APOTEX) 

0,168 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,16 is aangepast 
naar NAf 0,168, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 
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LACTULOSE SYRUP 670 
MG/ML 300ML (APOTEX) 

7,737 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 7,00 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 7,737, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

LISINOPR. HCT 32,5MG 
TABL (APOTEX) 

0,673 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,63 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,673, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

LISINOPRIL 10MG 
(APOTEX)    

0,404 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,39 is aangepast 
naar NAf 0,404, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd.  

LISINOPRIL 20MG 
(APOTEX) 

0,555 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,54 is aangepast 
naar NAf 0,555, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

LOPERAMIDE 2MG CAPS 
(APOTEX) 

0,168 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,13 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,168, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

LORATADINE 10MG 
(APOTEX) 

0,314 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,26 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,314, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

MEBENDAZOL TABLET 100 
MG (APOTEX) 

1,514 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,95 is aangepast 
naar NAf 1,514, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

MEDIHONEY 3/4 x 12 
IMPREGNATED ALGINATE 

23,963 Nieuw geneesmiddel. 
 

MEDIHONEY 2 x 2 
IMPREGNATED ALGINATE 

10,121 Nieuw geneesmiddel. 
 

MEDIHONEY 4 x 5 
IMPREGNATED ALGINATE 

28,286 Nieuw geneesmiddel. 
 

MEDIHONEY 2 x 2 
HONEYCOLLOID  

6,458 Nieuw geneesmiddel. 
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 MEDIHONEY 4 x 5 
HONEYCOLLOID  

23,999 Nieuw geneesmiddel. 
 

MEDIHONEY 2 x 2 
ADEHESIVE HONEY 
COLLOID  

14,331 Nieuw geneesmiddel. 
 

MEDIHONEY 4.5 x 4.5 
ADEHESIVE HONEY 
COLLOID  

38,675 Nieuw geneesmiddel. 
 

MEDIHONEY TUBE 1.5 oz 32,877 Nieuw geneesmiddel. 
 

METOPROLOL TABLET 100 
MG (APOTEX) 

0,258 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,17 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,258, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

METOPROLOL TABLET 50 
MG (APOTEX) 

0,151 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,12 is aangepast 
naar NAf 0,151, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

NAPROXEN 250MG 
TABLETS (APOTEX) 

0,230 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,2 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,230, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

NAPROXEN 500MG 
TABLETS (APOTEX) 

0,336 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,25 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,336, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

NA-VALPR MSR 150MG 
FILMOMH TAB (APOTEX) 

0,278 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,27 is aangepast 
naar NAf 0,278, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd.  

NA-VALPR MSR 300MG 
FILMOMH TAB (APOTEX) 

0,387 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,38 is aangepast 
naar NAf 0,387, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd.  

NA-VALPR MSR 600MG 
FILMOMH TAB (APOTEX) 

0,572 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,56 is aangepast 
naar NAf 0,572, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 
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NIFEDIP RET 20MG 
FILMOMH TAB (APOTEX) 

0,280 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,14 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,280, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

NITRAZEPAM 5MG 
(APOTEX) 

0,191 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,13 is aangepast 
naar NAf 0,191, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

NITROFUR MC 100MG 
CAPS (APOTEX) 

0,505 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,58 is aangepast 
naar NAf 0,505, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

NITROFUR MC 50MG CAPS 
(APOTEX) 

0,336 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,32 is aangepast 
naar NAf 0,336, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

OMEPRAZ MSR 20MG CAPS 
(APOTEX) 

0,308 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,19 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,308, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

OMEPRAZ MSR 40MG CAPS 
(APOTEX) 

0,449 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,32 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,449, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

OXAZEPAM 10MG 
(APOTEX) 

0,146 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,15 is aangepast 
naar NAf 0,146, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

OXAZEPAM 50MG 
(APOTEX) 

0,280 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,23 is aangepast 
naar NAf 0,280, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

PARACET COMP 550MG 
TABLET (APOTEX) 

0,078 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,06 is aangepast 
naar NAf 0,078, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 
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 PARACETAMOL  1000 MG 
ZETPIL (APOTEX) 

0,505 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,42 is aangepast 
naar NAf 0,505, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

PARACETAMOL 120 MG 
TABLET (APOTEX) 

0,118 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,09 is aangepast 
naar NAf 0,118, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

PARACETAMOL  120MG 
ZETPIL (APOTEX) 

0,219 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,20 is aangepast 
naar NAf 0,219, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

PARACETAMOL  240MG 
ZETPIL (APOTEX) 

0,252 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,24 is aangepast 
naar NAf 0,252, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd.  

PARACETAMOL 500 MG 
TABLET (APOTEX) 

0,056 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,05 is aangepast 
naar NAf 0,056, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

PARACETAMOL  500MG 
ZETPIL (APOTEX) 

0,269 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,26 is aangepast 
naar NAf 0,269, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

PAROXETINE 20MG 
FILMOMH TAB (APOTEX) 

1,177 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 1,16 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 1,177, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

PREDNISON 5MG (APOTEX) 0,090 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,08 is aangepast 
naar NAf 0,090, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

RANITIDINE 150MG 
FILMOMH TAB (APOTEX) 

0,392 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,37 is aangepast 
naar NAf 0,392, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 
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SIMVASTATINE 10MG 
FILMOMH TAB (APOTEX) 

0,224 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,16 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,224, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

SIMVASTATINE 20MG 
FILMOMH TAB (APOTEX) 

0,336 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,23 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,336, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

SIMVASTATINE 40MG 
FILMOMH TAB (APOTEX) 

0,449 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,37 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,449, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

SOTALOL HCL TABLET 160 
MG (APOTEX) 

0,421 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,32 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,421, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

SOTALOL HCL 80MG TABL 
(APOTEX) 

0,224 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,16 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,224, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

SPIRONOLACT 25MG 
FILMOMH TAB (APOTEX) 

0,336 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,21 is aangepast 
naar NAf 0,336, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

TEMAZEPAM TABLET 10 
MG (APOTEX) 

0,202 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,20 is aangepast 
naar NAf 0,202, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

TEMAZEPAM  TABLET 20 
MG (APOTEX) 

0,359 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,35 is aangepast 
naar NAf 0,359, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 
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 TRAMADOL 50MG CAPS 
(APOTEX) 

0,247 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,29 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,247, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

TRIAM/HClth 75MG 
TABLETS (APOTEX) 

0,146 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,16 is aangepast 
naar NAf 0,146, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

VERAPAMIL TABLET 120 
MG (APOTEX) 

0,336 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,26 is aangepast 
naar NAf 0,336, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

VERAPAMIL TABLET 40 
MG (APOTEX) 

0,168 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,15 is aangepast 
naar NAf 0,168, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

VERAPAMIL TABLET 80 
MG (APOTEX) 

0,269 Maximale prijs is aangepast. Prijs van het 
geneesmiddel van NAf 0,27 is aangepast 
naar NAf 0,269, waarbij de werkelijke af-
fabrieksprijs als basis is gebruikt. Tevens is 
de naam van de fabrikant toegevoegd. 

ZOPICLON TABLET 7,5MG 
(APOTEX) 

0,336 Het geneesmiddel wordt extra aan de lijst 
toegevoegd met daarbij de vermelding van 
de naam van de fabrikant (Apotex). Prijs 
van het geneesmiddel van NAf 0,19 is voor 
deze fabrikant aangepast naar NAf 0,336, 
waarbij de werkelijke af-fabrieksprijs als 
basis is gebruikt.  

 
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. Eén van de 
prijsmaatregelen die bijdragen aan het verlagen van de kosten geneesmiddelen, is het, waar 
mogelijk, vervangen van spécialités door generieke geneesmiddelen. 
  
Het merendeel van de huidige wijzigingen in de bijlage betreffen met name aanpassingen van de 
prijzen van generieke geneesmiddelen. Om te voorkomen dat een aantal generieke 
geneesmiddelen niet meer worden geïmporteerd, zijn een aantal prijzen naar boven aangepast, 
met als basis de huidige werkelijke af-fabrieksprijzen. Dit is gebeurd na overleg en afstemming 
met onder andere het ministerie van Financiën, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het 
ministerie van Gezondheid Milieu en Natuur.  
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Het niet leveren van generieke geneesmiddelen door de importeur heeft meestal tot gevolg dat de 
apotheken zelf gaan importeren. In dit geval is de maximale prijs niet van toepassing en kunnen 
de prijzen veelal hoger dan deze maximale prijs uitvallen. Dit is een niet gewenste situatie. 
 
Ondanks de wijzigingen van deze prijzen generieke geneesmiddelen is er bij het overgrote deel 
van de producten nog steeds sprake van een aanzienlijke daling ten opzichte van de prijzen die 
golden vóór de introductie van de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen juli 2012, terwijl 
de levering voor de komende periode gegarandeerd is.  
 
Vooralsnog zijn de financiële consequenties van de huidige wijzigingen van de prijzen van 
generieke geneesmiddelen niet kwantificeerbaar omdat onder andere niet bekend is wat de 
gevolgen zijn voor het volume van de geneesmiddelen. Evenmin is aan te geven in welke mate 
substitutie plaatsvindt en in hoeverre de importeur het geneesmiddel nog in assortiment houdt. 
Aan SVB is reeds gevraagd om van de belangrijkste generieke geneesmiddelen (bijvoorbeeld die 
met een hoog volume) de effecten te berekenen.  
 
 

De Minister van Economische Ontwikkeling, 
       S.M. PALM 
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