
 

 

Vervolg advies van de ACP aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over de 

beoordeling van vitaminen, mineralen en paracetamol 1000mg; 25 november 2016 

 

 

De Adviescommissie Pakket (ACP) adviseert de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over 

voorgenomen pakketadviezen. Zij toetst deze adviezen aan de pakketcriteria en kijkt of de 

uitkomsten daarvan maatschappelijk wenselijk zijn. Daarbij kijkt zij zowel naar de belangen 

van de patiënten die in aanmerking komen voor vergoeding van een bepaalde interventie, als 

naar de belangen van patiënten met andere aandoeningen (die ook graag willen dat de 

behandeling van hun aandoening wordt vergoed) en van premiebetalers. Zij doet dit vanuit 

het principe dat de basisverzekering maximale gezondheidswinst dient op te leveren voor de 

gehele bevolking. 

 

 

In vervolg op het advies dat de commissie naar aanleiding van haar 

vergadering van 14 oktober 2016 heeft uitgebracht, heeft de 
commissie zich over de vraag gebogen of de vergoeding van vitaminen 

en mineralen waarvoor geen gelijkwaardig product beschikbaar is in de 
vrije verkoop, uit de basisverzekering zou kunnen worden geschrapt 

op basis van het argument van de relatief lage kosten van deze 
middelen. 

 
De commissie adviseert middelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn 

te blijven vergoeden omdat verzekerden niet de mogelijkheid hebben 
om een goedkoper alternatief te vinden voor deze middelen.  

 
De receptregel vergoeding maakt dergelijke middelen echter wel duur. 

De commissie adviseert daarom de receptregel vergoeding te 
heroverwegen, zeker bij goedkope middelen. Zeker bij goedkope 

middelen zou gedacht kunnen worden aan een recept regel vergoeding 

naar rato van de kosten van het middel 
 

Verder adviseert de commissie te onderzoeken of het mogelijk is een 

deel van deze middelen buiten de apotheek beschikbaar te maken 
door de UR (uitsluitend op recept) status op te heffen. Ze worden dan 

wel buiten de apotheek verkrijgbaar en dan kan de vergoeding uit de 
basisverzekering komen te vervallen. 
  
 

 


