Hetzelfde medicijn in een ander doosje

Alle vragen die u heeft
over merkloze geneesmiddelen

Merkloze geneesmiddelen: hetzelfde medicijn in een ander doosje
DSW maakt afspraken met huisartsen en apothekers over het gebruik van merkloze
geneesmiddelen. Dit doen we om onnodige kosten in de gezondheidzorg te voorkomen. Merkloze geneesmiddelen zijn geneesmiddelen met dezelfde werkzame
stof en dezelfde kwaliteit als een merkgeneesmiddel, maar met een lagere prijs.
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Wat merk ik van de lagere prijs van het
medicijn?
Merkloze geneesmiddelen zijn vaak veel
goedkoper dan merkgeneesmiddelen. Het
gebruik van merkloze middelen bespaart
miljoenen euro’s in heel Nederland. Daardoor kunnen we zorgen dat de kosten
in de gezondheidszorg niet nog sneller
stijgen. Dit heeft ook invloed op de premie
van uw zorgverzekering. Daarnaast komen

Vragen?
Heeft u nog vragen? Ga naar www.dsw.nl of neem
contact op met één van onze medewerkers van de
afdeling Klantenservice. Zij staan u graag te woord.
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