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Bijlage 2 bij de Regeling Medische zorg Asielzoekers 

Geneesmiddelen  
 

Voor de geneesmiddelen opgenomen in deze bijlage gelden de volgende voorwaarden. 

Alleen als aan die voorwaarden voldaan is, is er recht op vergoeding van het betreffende 

geneesmiddel: 

• de voorwaarden die de Minister heeft opgenomen in bijlage 2 van de Regeling 

zorgverzekering; en 

• het geneesmiddel moet zijn voorgeschreven door een medisch specialist met 

specifieke deskundigheid voor dit geneesmiddel zoals aangegeven op de 

artsenverklaring die van toepassing is; en 

• het geneesmiddel moet op basis van de landelijke artsenverklaring door de 

farmaceutisch zorgaanbieder ter hand worden gesteld. 

 

De artsenverklaring is te vinden op www.znformulieren.nl   

 

nr Middel cf Bijlage 2 Rzv 01012018 Actie 

1 Dieetpreparaten Verklaring  + apotheekcontrole per 01012018 

28 Ambrisentan, bosentan Artsenverklaring + apotheekcontrole 

28 Epoprostenol i.v. Beoordeling zorgverzekeraar. De behandelend medisch 

specialist met aantoonbare specifieke deskundigheid 

op het gebied van behandeling van pulmonale 

arteriële hypertensie klasse III of IV dient schriftelijke 

toestemming vooraf bij zorgverzekeraar te vragen via  

machtigingen@administratierma.nl .   

28 Iloprost voor inhalatie Beoordeling zorgverzekeraar. De behandelend medisch 

specialist met aantoonbare specifieke deskundigheid 

op het gebied van behandeling van pulmonale 

arteriële hypertensie klasse III of IV dient schriftelijke 

toestemming vooraf bij zorgverzekeraar te vragen via  

machtigingen@administratierma.nl .   

28 Macitentan Artsenverklaring + apotheekcontrole 

28 Riociguat Artsenverklaring + apotheekcontrole 

28 Selexipag Artsenverklaring + apotheekcontrole 

28 Sildenafil, tadalafil Artsenverklaring + apotheekcontrole 

28 Treprostinil subcutaan en iv Beoordeling zorgverzekeraar. De behandelend medisch 

specialist met aantoonbare specifieke deskundigheid 

op het gebied van behandeling van pulmonale 

arteriële hypertensie klasse III of IV dient schriftelijke 

toestemming vooraf bij zorgverzekeraar te vragen via  

machtigingen@administratierma.nl .   

58 Exenatide, liraglutide Artsenverklaring + apotheekcontrole 

64 Anticonceptiva Beoordeling zorgverzekeraar 

70 Ticagrelor Artsenverklaring + apotheekcontrole 

74 Everolimus Artsenverklaring + apotheekcontrole 

76 Fingolimod Artsenverklaring + apotheekcontrole 

85 Albiglutide Artsenverklaring + apotheekcontrole 

85 Dulaglutide Artsenverklaring + apotheekcontrole 

85 Lixisenatide Artsenverklaring + apotheekcontrole 

90 Pirfenidon Artsenverklaring + apotheekcontrole 
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98 Febuxostat Artsenverklaring + apotheekcontrole 

100 Ivacaftor Artsenverklaring + apotheekcontrole 

102 Linaclotide Artsenverklaring + apotheekcontrole 

104 Nintedanib Artsenverklaring + apotheekcontrole 

106 Evolocumab Artsenverklaring + apotheekcontrole 

107 Fampyra Artsenverklaring + apotheekcontrole 

109 Sacubitril / valsartan (Entresto) Artsenverklaring + apotheekcontrole 

110 Alirocumab Artsenverklaring + apotheekcontrole 

111 Rifaximine Artsenverklaring + apotheekcontrole 

112 Combinatie basale insuline - glp1-

agonist 

Artsenverklaring + apotheekcontrole 

113 Tolvaptan Artsenverklaring + apotheekcontrole 

114 lumacaftor / ivacaftor Artsenverklaring + apotheekcontrole 

 


