
Vanaf 2019 eigen bijdrage voor 
medicijnen maximaal 250 euro 
Wat is een eigen bijdrage?
Veel medicijnen worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Soms moet u een deel zelf betalen. 
Dit is omdat vergelijkbare medicijnen in prijs verschillen. De overheid stelt dan een maximale 
vergoeding vast. Kiest u voor een relatief goedkoop medicijn, dan valt dat volledig onder de 
basisverzekering. Kiest u voor een duurder medicijn, dan moet u zelf bijbetalen. Dit noemen 
we de eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage loopt soms hoog op. Vanaf 2019 verandert dat. 
Goed nieuws als u medicijnen nodig heeft waarvoor een hoge eigen bijdrage geldt. 

Wat verandert er vanaf 1 januari 2019? 
• U betaalt maximaal 250 euro per persoon per jaar aan eigen bijdrage voor medicijnen. 

Vóór 2019 gold er geen maximum. 
• U betaalt uw eigen bijdrage niet meer in de apotheek. De apotheek stuurt de rekening naar 

uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar int vervolgens de eigen bijdrage achteraf bij u.

Het kan zijn dat u toch meer dan 250 euro moet betalen
Er zijn namelijk drie reden mogelijk waarom u (mee)betaalt voor uw medicijnen.
Deze kosten worden bij elkaar opgeteld.
• U betaalt helemaal zelf voor medicijnen die niet verzekerd zijn, bijvoorbeeld neusspray.
• Sommige medicijnen worden gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. U betaalt dan 

een eigen bijdrage van maximaal 250 euro.
• Daarnaast betaalt u een eigen risico voor verzekerde zorg. Dit geldt ook voor medicijnen.  

Het eigen risico is maximaal 385 euro per jaar voor volwassenen (of meer als u zelf gekozen 
heeft voor een vrijwillig eigen risico).Voor kinderen geldt geen eigen risico.

Heeft u vragen?
• Vraag uw apotheker of er een eigen bijdrage geldt voor het medicijn dat u gebruikt.   

Dan komt u achteraf niet voor verrassingen te staan. 
• Raadpleeg bij vragen over uw persoonlijke verzekeringssituatie (de website van) uw 

zorgverzekeraar. Die weet welke zorgverzekering u heeft, of u een aanvullende verzekering 
heeft, welke medicijnen de verzekeraar vergoedt en hoeveel u al heeft betaald aan eigen 
bijdragen voor medicijnen en eigen risico.

• Kijk voor algemene informatie en de antwoorden op veel gestelde vragen op 
 www.ikregelmijnzorggoed.nl.

http://www.ikregelmijnzorggoed.nl

