Informatie voor verzekerden van Menzis en Anderzorg

Menzis voert per 1 juli 2017 preferentiebeleid op methotrexaatinjecties
Menzis wil dat goede zorg voor iedereen betaalbaar blijft. We kiezen daarom voor een
beleid waarmee de kosten voor de zorg minder worden. Terwijl de kwaliteit gelijk blijft. Dit
doen we bijvoorbeeld door van een flink aantal medicijnen alleen de goedkopere variant te
betalen. Dit noemen we het preferentiebeleid. Per 1 juli 2017 geldt het preferentiebeleid
ook voor methotrexaatinjecties. Hieronder leggen we dat verder uit.

INJEXATE® als preferent middel
Methotrexaatinjecties worden onderhuids geïnjecteerd bij mensen met ontstekingsziekten
zoals reuma, psoriasis of de ziekte van Crohn.
Menzis heeft gekozen voor het product INJEXATE® van de firma Accord Healthcare. De
aanwijzing geldt voor alle geregistreerde sterktes van respectievelijk 7½, 10, 12½, 15, 17½, 20,
22½, 25, 27½ en 30 mg. Dit middel is preferent gedurende de periode 1 juli 2017 tot 1 januari
2020. De prijs van deze injectie zakt door deze aanwijzing met ongeveer 40%.
Wat betekent dit voor u?
Het betekent dat u bij het eerstvolgende recept een ander merk methotrexaatinjectie krijgt
afgeleverd dan u gewend was. De apotheker of specialist/verpleegkundige zal uitleggen hoe
u de injectie op de juiste wijze veilig kan gebruiken. De injectie bevat een concentratie van 50
mg/ml. Mogelijk gebruikt u nu van een andere leverancier een variant, die 25 mg/ml bevat.
De hoeveelheid vloeistof die u injecteert is dan groter. Alle injecties bevatten echter de
hoeveelheid methotrexaat die u nodig heeft.
Wat is er anders aan dit product?
Deze injectiespuit heeft als bijzonderheid dat na de toediening van de methotrexaat de naald
in de injectiespuit wordt ingetrokken. Dit is veilig voor u, voor mantelzorgers of voor de
wijkverpleegkundige als die betrokken zijn bij de injectie.

Is deze vorm van injectie net zo veilig?
Ja, daarin zit geen verschil. De werkzame stof methotrexaat is bij elk merk injectie precies
hetzelfde. Dit geldt ook voor de hulpstoffen. Op grond hiervan zijn er dus geen bijwerkingen te
verwachten. Het verschil zit hem in de toedieningsvorm . Injexate® is er alleen in de vorm van
een spuit met één bepaalde naald. Er is dus geen pen beschikbaar.

Wat nu als de arts toch een andere injectie voor mij nodig vindt?
De aanwijzing van één voorkeursmiddel is het principe van het preferentiebeleid. Het gebruik
van het product Injexate® geldt na 1 juli voor alle Menzis verzekerden die
methotrexaatinjecties moeten krijgen. Als de voorschrijver/specialist echter vindt dat er een
medische noodzaak is om een andere injectie te gebruiken, dan kan hij/zij dit met de letters
MN op het recept aangeven . In dat geval wordt een ander product ook vergoed. Als u zelf
een andere variant wil gebruiken, maar er is geen sprake van medische noodzaak, dan betaalt
u zelf de volledige kosten.
Goede instructie
We gaan er bij het preferentiebeleid wel van uit dat het preferente product eerst geprobeerd
wordt. Een goede instructie hierbij is erg belangrijk. Apothekers en specialisten zijn
geïnformeerd over deze maatregel. Menzis is ook in gesprek geweest met de
beroepsorganisaties van apothekers en reumatologen. Er is een speciale instructiefolder voor
patiënten beschikbaar. Het kan zijn dat aan de instructie door de apotheker extra kosten zijn
verbonden. De prijsdaling op de injecties is echter zodanig dat u toch minder kosten hebt in
totaal. Een goede instructie is wel van belang, omdat u daarmee goed en veilig uw
geneesmiddel kunt gebruiken.
Gebruik van een injectiepen bij prikangst of bij jonge methotrexaatgebruikers
Een pen werkt inderdaad anders dan een spuit. Een pen schiet het medicijn naar binnen, bij
een spuit moet je zelf de regie nemen. Het kan zijn dat u zichzelf niet durft te injecteren en
dan afhankelijk bent van anderen. Dit kan met name ook bij jonge gebruikers spelen. Menzis
gaat ervan uit dat het gebruik van pen of injectie altijd in goed overleg plaatsvindt met uw
specialist. Bij een weloverwogen keuze voor een pen, kan de specialist MN (medische
noodzaak) op het recept vermelden.
Meer over het preferentiebeleid
Het preferentiebeleid is ingevoerd om de medicijnprijzen omlaag te krijgen (en in dit geval dus
de prijs van methotrexaatinjecties). Het preferentiebeleid werkt goed. Sinds de start een
aantal jaren geleden zijn een aantal veelgebruikte medicijnen goedkoper geworden. Sommige
met meer dan 85%. Omdat de kosten voor medicijnen meetellen in het eigen risico, merkt u
de gevolgen van ons preferentiebeleid direct. De medicijnen kosten minder, dus u betaalt ook
minder eigen risico per medicijn. Daarnaast heeft het preferentiebeleid een gunstig effect op
de kosten voor de zorg. En dus op uw zorgpremie. Op onze website kunt u meer lezen over
ons preferentiebeleid: www.menzis.nl/preferentiebeleid.

