
* PRK – De prk (voorschrijfcode) geeft voor de arts en apotheker aan om welke serie van producten het gaat. De code is met name handig voor uw arts of apotheker.
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Overzicht vergoedingen op maat gemaakte medicijnen

PRK code* Productnaam Vergoed  

in 2015?

Vergoed  

in 2016?

Voorwaarde

118753 Alimemazine drank  5mg/ml Nee Ja

121649 Amfotericine b oogdruppels 1,5mg/ml fl 5ml Nee Ja

123331 Amlodipine capsule 1mg Nee Ja

127256 Amlodipine drank 1mg/ml Nee Ja

93467 Anti decubitus creme Ja Nee

114979 Anti decubitus creme val Ja Nee

108588 Atropine tablet 0,25mg Nee Ja

73679 Azelainezuur creme 200mg/g Nee Ja Ja, mits de patiënt rosacea heeft EN metronidazol niet geholpen heeft

100765 Basis 10 creme Ja Nee

101397 Benzoezuur drank 100mg/ml Nee Ja

109630 Betamethason/fusidinezuur (als na-z) zalf 1/20mg/g Ja Nee

109622 Betamethason/fusidinezuur (na-zout) creme 1/20mg/g Ja Nee

111139 Betamethason/fusidinezuur (na-zout) zalf 1/20mg/g Ja Nee

111155 Betamethason/fusidinezuur creme 1/20mg/g Ja Nee

122572 Betamethasonvaleraat/fusidinezuur creme 1/20mg/g Ja Nee

122718 Betamethasonvaleraat/fusidinezuur zalf 1/20mg/g Ja Nee

42358 Carbimazol tablet 5mg Ja Nee

92126 Cetaceum in cetomacrogolcreme Ja Nee

91731 Cetomacrogol creme/vaseline/glycerine 80/10/10 Ja Nee

92096 Cetomacrogolcreme met glycerol 10% Ja Nee

116807 Cetomacrogolcreme met glycerol 20% Ja Nee

92134 Cetomacrogolcreme met paraffine 10% Ja Nee

58246 Cetomacrogolsmeersel Ja Ja Ja, mits de patiënt nattend eczeem heeft

92282 Cetomacrogolsmeersel (niet fna) Ja Ja Ja, mits de patiënt nattend eczeem heeft
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100633 Cetomacrogolzalf met 25% cetiol v Ja Ja Ja, mits de patiënt nattend eczeem heeft

73814 Clindamycine gel 10mg/g Ja Ja Ja, mits clindamycinelotion gebruikt is en niet werkt OF niet kan worden 
toegepast

20575 Clindamycine opl cutaan 10mg/ml (hcl) Ja Nee

108316 Clobazam tablet  5mg Ja Ja Ja, mits voldaan wordt aan de bijlage 2 voorwaarden**

108324 Clonazepam tablet 0,25mg Ja Ja Ja, mits voldaan wordt aan de bijlage 2 voorwaarden**

108855 Colecalciferol capsule 5600ie Ja Nee

109053 Colecalciferol tablet  5600ie Ja Nee

112593 Dexamethason capsule  4mg Ja Nee

6645 Dexamethason tablet  1,5mg Ja Nee

118915 Dexamethason tablet  2mg Ja Nee

75108 Dexamethason tablet  4mg Ja Nee

126071 Dexamethason/chlooramfenicol/polymyxine oordruppel Ja Ja Ja, mits het voorschrift afkomstig is van een KNO-arts - (ook herhaalrecepten)

106526 Dexamfetamine tablet   1mg Ja Nee

110213 Dexamfetamine tablet   2mg Ja Nee

110221 Dexamfetamine tablet   3mg Ja Nee

106534 Dexamfetamine tablet   5mg Ja Ja

118311 Diclofenac-natrium susp oraal 5mg/ml Nee Ja Ja, mits de patiënt juveniele artritis heeft en niet uitgekomen wordt met 
diclofenac tabletten en ibuprofendrank eerst geprobeerd is

109320 Dimethyl/ethylfumaraat tablet msr  30/75mg Ja Ja Ja, mits de patiënt ernstige therapieresistentie psoriasis heeft en  
het 1ste voorschrift  afkomstig is van een dermatoloog 

109258 Dimethyl/ethylfumaraat tablet msr 120/95mg Ja Ja Ja, mits de patiënt ernstige therapieresistentie psoriasis heeft en  
het 1ste voorschrift  afkomstig is van een dermatoloog 

92959 Dimethylfumaraat (psorinovo) tab msr + mga  30mg Ja Ja Ja, mits de patiënt ernstige therapieresistentie psoriasis heeft en  
het 1ste voorschrift  afkomstig is van een dermatoloog 

92967 Dimethylfumaraat (psorinovo) tab msr + mga 120mg Ja Ja Ja, mits de patiënt ernstige therapieresistentie psoriasis heeft en  
het 1ste voorschrift  afkomstig is van een dermatoloog 

108448 Dimethylfumaraat (psorinovo) tab msr + mga 240mg Ja Ja Ja, mits de patiënt ernstige therapieresistentie psoriasis heeft en  
het 1ste voorschrift  afkomstig is van een dermatoloog 
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109010 Dimethylfumaraat tablet msr  120mg Ja Ja Ja, mits de patiënt ernstige therapieresistentie psoriasis heeft en  
het 1ste voorschrift  afkomstig is van een dermatoloog 

109045 Dimethylfumaraat tablet msr  240mg Ja Ja Ja, mits de patiënt ernstige therapieresistentie psoriasis heeft en  
het 1ste voorschrift  afkomstig is van een dermatoloog 

109118 Dimethylfumaraat tablet msr  30mg Ja Ja Ja, mits de patiënt ernstige therapieresistentie psoriasis heeft en  
het 1ste voorschrift  afkomstig is van een dermatoloog 

88447 Estradiol tablet 0,5mg Ja Nee

96342 Ethinylestradiol tablet 10ug Ja Nee

96350 Ethinylestradiol tablet 1mg Ja Nee

92169 Eucerine met water creme Ja Nee

93866 Fenylboterzuur capsule 500mg Ja Nee

128031 Fenylbutazon tablet 200mg Nee Ja

69051 Griseofulvine susp oraal 25mg/ml Ja Ja Ja, mits recept afkomstig is van een dermatoloog

109339 Griseofulvine tablet 125mg Ja Ja Ja, mits recept afkomstig is van een dermatoloog

127248 Haloperidol tablet  2,5mg Nee Ja

111724 Hydrocortison zetpil 100mg Nee Ja

124230 Hydrocortison zetpil 120mg Nee Ja

108014 Hydrocortison/fusidinezuur zalf 10/20mg/g Ja Nee

58114 Hydrocortison/fusidinezuur(0.5-Water) cr 10/20mg/g Ja Nee

108200 Hydrocortison/fusidinezuur(na-zout) cr   10/20mg/g Ja Nee

75388 Hydrocortison/ureum creme 10/100mg/g Ja Nee

107972 Hydrocortison-acetaat cetomacrogolzalf 10mg/g Ja Nee

107824 Hydrocortison-acetaat creme  5mg/g Ja Nee

10146 Hydrocortison-acetaat creme 10mg/g Ja Nee

122556 Hydrocortison-acetaat simplex basiszalf 10mg/g Ja Nee

14478 Hydrocortison-acetaat zalf 10mg/g Ja Nee

83283 Isosorbidedinitraat vaselinecreme 10mg/g Ja Nee
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92231 Koelzalf met vaseline Ja Nee

114774 Koelzalf met vaseline zonder rozenolie Ja Nee

58254 Lanettesmeersel Ja Ja Ja, mits er sprake is van een patiënt met nattend eczeem

92290 Lanettesmeersel (niet fna) Ja Ja Ja, mits er sprake is van een patiënt met nattend eczeem

89613 Levamisol tablet  5mg Ja Nee Nee, tenzij er sprake is van een patiënt met een stereoidgevoelig nefrotisch 
syndroom - machtigingsaanvraag

89621 Levamisol tablet 10mg Ja Nee Nee, tenzij er sprake is van een patiënt met een stereoidgevoelig nefrotisch 
syndroom - machtigingsaanvraag

89648 Levamisol tablet 25mg Ja Nee Nee, tenzij er sprake is van een patiënt met een stereoidgevoelig nefrotisch 
syndroom - machtigingsaanvraag

36714 Levamisol tablet 50mg Ja Nee Nee, tenzij er sprake is van een patiënt met een stereoidgevoelig nefrotisch 
syndroom - machtigingsaanvraag

81973 Lidocaine gel 20mg/g (hcl 1-water) Ja Nee

126926 Liothyronine tablet  5ug (als na-zout) Nee Ja

97586 Lithiumcarbonaat capsule 200mg Ja Nee

48011 Lithiumcarbonaat capsule 300mg Ja Nee

97608 Lithiumcarbonaat capsule 400mg Ja Nee

108154 Lorazepam tablet 0,5mg Ja Ja Ja, mits voldaan wordt aan de bijlage 2 voorwaarden**

100641 Magnesiumgluconaat drank 41,5mg/ml Ja Nee

101168 Magnesiumgluconaat drank 45mg/ml (0,1mmol magn/ml) Ja Nee

109916 Melatonine capsule 3mg Nee Nee Nee, tenzij er sprake is van een blinde of slechtziende patiënt met een 
gestoord dag-nacht-ritme - machtigingsaanvraag

96687 Melatonine capsule 5mg Nee Nee Nee, tenzij er sprake is van een blinde of slechtziende patiënt met een 
gestoord dag-nacht-ritme - machtigingsaanvraag

117676 Melatonine tablet 0,5mg Nee Nee Nee, tenzij er sprake is van een blinde of slechtziende patiënt met een 
gestoord dag-nacht-ritme - machtigingsaanvraag

106593 Melatonine tablet 1mg Nee Nee Nee, tenzij er sprake is van een blinde of slechtziende patiënt met een 
gestoord dag-nacht-ritme - machtigingsaanvraag
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106607 Melatonine tablet 3mg Nee Nee Nee, tenzij er sprake is van een blinde of slechtziende patiënt met een 
gestoord dag-nacht-ritme - machtigingsaanvraag

117684 Melatonine tablet 4mg Nee Nee Nee, tenzij er sprake is van een blinde of slechtziende patiënt met een 
gestoord dag-nacht-ritme - machtigingsaanvraag

106615 Melatonine tablet 5mg Nee Nee Nee, tenzij er sprake is van een blinde of slechtziende patiënt met een 
gestoord dag-nacht-ritme - machtigingsaanvraag

111023 Melkzuur creme 0,9mg/g Ja Nee

89877 Methotrexaat injvlst wwsp  7,5mg=0,3ml (25mg/ml) Ja Nee

89885 Methotrexaat injvlst wwsp 10mg=0,4ml (25mg/ml) Ja Nee

89893 Methotrexaat injvlst wwsp 12,5mg=0,5ml (25mg/ml) Ja Nee

89907 Methotrexaat injvlst wwsp 15mg=0,6ml (25mg/ml) Ja Nee

89931 Methotrexaat injvlst wwsp 17,5mg=0,7ml (25mg/ml) Ja Nee

89958 Methotrexaat injvlst wwsp 20mg=0,8ml (25mg/ml) Ja Nee

89966 Methotrexaat injvlst wwsp 22,5mg=0,9ml (25mg/ml) Ja Nee

89990 Methotrexaat injvlst wwsp 25mg=1ml (25mg/ml) Ja Nee

88870 Methotrexaat injvlst wwsp 30mg=1,2ml (25mg/ml) Ja Nee

109819 Methylfenidaat tablet testkit 0/10/15/20mg Ja Nee

109762 Methylfenidaat tablet testkit 0/2,5/5/7,5mg Ja Nee

109770 Methylfenidaat tablet testkit 0/5/10/15mg Ja Nee

109800 Methylfenidaat tablet testkit 0/5/7,5/10mg Ja Nee

74233 Metronidazol gel 10mg/g Ja Nee

97683 Natriumwaterstofcarbonaat tablet 500mg Nee Nee Nee, tenzij er sprake is van chronische nierinsufficientie - 
machtigingsaanvraag

121452 Nifedipine capsule  0,5mg Nee Ja

101427 Nifedipine capsule  1mg Nee Ja

121460 Nifedipine capsule  2mg Nee Ja

107433 Nitrazepam tablet 2,5mg Ja Ja Ja, mits voldaan wordt aan de bijlage 2 voorwaarden**

107409 Oxazepam tablet  5mg Ja Ja Ja, mits voldaan wordt aan de bijlage 2 voorwaarden**
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95648 Oxybutynine blaasspoeling 0,1mg/ml zak 50ml Nee Nee Nee, tenzij er sprake is van een patiënt met een aandoening waarvoor 
intermitterende katheterisatie noodzakelijk is en bewezen niet uitgekomen 
kan worden met orale therapie - machtigingsaanvraag

95656 Oxybutynine blaasspoeling 0,2mg/ml zak 50ml Nee Nee Nee, tenzij er sprake is van een patiënt met een aandoening waarvoor 
intermitterende katheterisatie noodzakelijk is en bewezen niet uitgekomen 
kan worden met orale therapie - machtigingsaanvraag

122971 Oxybutynine blaasspoeling 1mg/ml fl 100ml Nee Nee Nee, tenzij er sprake is van een patiënt met een aandoening waarvoor 
intermitterende katheterisatie noodzakelijk is en bewezen niet uitgekomen 
kan worden met orale therapie - machtigingsaanvraag

98523 Oxybutynine hcl blaassp wwsp  1mg=1ml (1mg/ml) Nee Nee Nee, tenzij er sprake is van een patiënt met een aandoening waarvoor 
intermitterende katheterisatie noodzakelijk is en bewezen niet uitgekomen 
kan worden met orale therapie - machtigingsaanvraag

95605 Oxybutynine hcl blaassp wwsp  3,5mg=3,5ml (1mg/ml) Nee Nee Nee, tenzij er sprake is van een patiënt met een aandoening waarvoor 
intermitterende katheterisatie noodzakelijk is en bewezen niet uitgekomen 
kan worden met orale therapie - machtigingsaanvraag

95591 Oxybutynine hcl blaassp wwsp  3mg=3ml (1mg/ml) Nee Nee Nee, tenzij er sprake is van een patiënt met een aandoening waarvoor 
intermitterende katheterisatie noodzakelijk is en bewezen niet uitgekomen 
kan worden met orale therapie - machtigingsaanvraag

98515 Oxybutynine hcl blaassp wwsp  4mg=4ml (1mg/ml) Nee Nee Nee, tenzij er sprake is van een patiënt met een aandoening waarvoor 
intermitterende katheterisatie noodzakelijk is en bewezen niet uitgekomen 
kan worden met orale therapie - machtigingsaanvraag

95575 Oxybutynine hcl blaassp wwsp  5mg=50ml (0,1mg/ml) Nee Nee Nee, tenzij er sprake is van een patiënt met een aandoening waarvoor 
intermitterende katheterisatie noodzakelijk is en bewezen niet uitgekomen 
kan worden met orale therapie - machtigingsaanvraag

95613 Oxybutynine hcl blaassp wwsp  5mg=5ml (1mg/ml) Nee Nee Nee, tenzij er sprake is van een patiënt met een aandoening waarvoor 
intermitterende katheterisatie noodzakelijk is en bewezen niet uitgekomen 
kan worden met orale therapie - machtigingsaanvraag

98507 Oxybutynine hcl blaassp wwsp  6,5mg=6,5ml (1mg/ml) Nee Nee Nee, tenzij er sprake is van een patiënt met een aandoening waarvoor 
intermitterende katheterisatie noodzakelijk is en bewezen niet uitgekomen 
kan worden met orale therapie - machtigingsaanvraag

95621 Oxybutynine hcl blaassp wwsp 10mg=10ml (1mg/ml) Nee Nee Nee, tenzij er sprake is van een patiënt met een aandoening waarvoor 
intermitterende katheterisatie noodzakelijk is en bewezen niet uitgekomen 
kan worden met orale therapie - machtigingsaanvraag
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95583 Oxybutynine hcl blaassp wwsp 10mg=50ml (0,2mg/ml) Nee Nee Nee, tenzij er sprake is van een patiënt met een aandoening waarvoor 
intermitterende katheterisatie noodzakelijk is en bewezen niet uitgekomen 
kan worden met orale therapie - machtigingsaanvraag

65064 Pilocarpine oogdr 20mg/ml benz fl 10ml Ja Nee

65137 Pilocarpine oogdr 20mg/ml benz fl 5ml Ja Nee

107476 Prasteron tablet 25mg Nee Nee Nee, tenzij er sprake is van een patiënt met M.Addison en 
bijnierschorsinsufficiëntie of panhypopituarisme - machtigingsaanvraag

116920 Probenecide capsule 125mg Nee Nee Nee, tenzij er sprake is van een patiënt met jicht en er niet uitgekomen kan 
worden met de reguliere medicatie - machtigingsaanvraag 

116939 Probenecide capsule 250mg Nee Nee Nee, tenzij er sprake is van een patiënt met jicht en er niet uitgekomen kan 
worden met de reguliere medicatie - machtigingsaanvraag 

117080 Promethazine capsule 12,5mg Ja Nee

107840 Ranitidine drank 15mg/ml alcoholvrij Ja Ja Ja, mits de patiënt een leeftijd heeft < 3 jaar of lichter is dan 30 kg

101370 Sildenafil susp oraal 1mg/ml Nee Ja Ja, mits voldaan wordt aan de bijlage 2 voorwaarden

101486 Tacrolimus susp oraal 0,5mg/ml Nee Nee

108715 Tolbutamide tablet  250mg Ja Nee

37834 Tranylcypromine tablet 10mg Ja Nee Nee, tenzij er sprake is van een patiënt met therapieresistente depressie en 1e 
recept afkomstig is van psychiater - machtigingsaanvraag

106399 Triamcinolonacetonide creme 0,5mg/g Nee Ja Ja, mits de patiënt een leeftijd heeft < 7 jaar

110051 Triamcinolonacetonide creme 0,5mg/g cetomacrogol Nee Ja Ja, mits de patiënt een leeftijd heeft < 7 jaar

14516 Triamcinolonacetonide zalf 1mg/g Ja Nee

108367 Triamcinolonacetonide zalf 1mg/g pharmaline Ja Nee

111848 Triamcinolonacetonide/azelainezuur creme 1/200mg/g Nee Ja Ja, mits er sprake is van een patiënt met rosacea EN metronidazol niet 
geholpen heeft

90972 Ureum creme  50mg/g Nee Ja

110027 Ureum creme  50mg/g cetomacrogol Nee Ja

128503 Ureum creme  50mg/g koelzalf zonder rozenolie Nee Ja

74047 Ureum creme  50mg/g lanette i Nee Ja
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91006 Ureum creme  50mg/g vaselinecetomacrogol Nee Ja

74020 Ureum creme  50mg/g vaselinelanette Nee Ja

90980 Ureum creme 100mg/g cetomacrogol Nee Ja

91782 Ureum creme 100mg/g fagron Nee Ja

106429 Ureum creme 100mg/g koelzalf zonder rozenolie Nee Ja

74055 Ureum creme 100mg/g lanette i Nee Ja

92843 Ureum creme 100mg/g spruyt hillen Nee Ja

90999 Ureum creme 100mg/g vaselinecetomacrogol Nee Ja

74039 Ureum creme 100mg/g vaselinelanette Nee Ja

90964 Ureum zalf  50mg/g Nee Ja

22632 Ureum zalf 100mg/g Nee Ja Ja, met uitzondering van tubes in doos

109592 Vaseline 20% lenienszalf                       dgo Ja Nee

92525 Vaseline zalf met wolvet 10% Ja Nee

100579 Vaseline/paraffine creme 250/250mg/g Ja Nee

93807 Vaselinecarbomeercreme cetomacrogol Ja Nee

93793 Vaselinecarbomeercreme lanette Ja Nee

111260 Wolvet/vaseline zalf 100/900mg/g Ja Nee

108898 Zolpidem tablet 5mg Ja Ja Ja, mits voldaan wordt aan de bijlage 2 voorwaarden**

109029 Zopiclon tablet 3,75mg Ja Ja Ja, mits voldaan wordt aan de bijlage 2 voorwaarden**


