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Medicamenten en mondzorg 3. Vergoeding en 
bevoegdheid tot voorschrijven

A. Vissink, C. de Baat, F.K.L. Spijkervet, W.G. Brands Onderzoek en wetenschap

Inleiding
De vraag welk medicament bij een bepaalde aandoening in 
en rond de mond te gebruiken, is niet altijd eenvoudig te 
beantwoorden. Daarbij speelt dat het bewijs van de eff ectivi-
teit van binnen de mondzorg gebruikte medicamenten vaak 
beperkt is of (nog) niet op juiste wetenschappelijke gronden 
is vastgesteld (Vissink et al, 2012). Ook worden regelmatig 
(werkzame) medicamenten, al dan niet tijdelijk, van de 
markt genomen. Voorbeelden hiervan, waarvoor lang niet 
altijd een even eff ectief vervangend middel voorhanden is, 
zijn fl uocinonidegel voor orale lichen planus en amfoterici-
ne B-zuigtabletten voor orale candidose (Horikx et al, 2011). 
Voor andere aandoeningen zijn juist nieuwe medicamenten 
beschikbaar gekomen of blijken bestaande medicamenten 
ook eff ectief te zijn voor andere aandoeningen, zoals clona-
zepam bij bepaalde vormen van mondbranden en botuline-
toxine A dat kan worden geïnjecteerd in de speekselklieren 
bij bepaalde vormen van sialorroe (hypersalivatie, kwijlen). 
 Het is veelal niet eenvoudig om een medicament ver-
goed te krijgen wanneer het is voorgeschreven voor een aan-
doening waarvoor dat medicament (nog) niet is geregistreerd. 
Voor een registratie moet een, veelal uitgebreide en langdu-
rige, procedure worden doorlopen bij het College ter Beoor-

Geadviseerd door het Zorginstituut Nederland en de Wetenschap-
pelijke Adviesraad van dit instituut beslist de minister van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport of een medicament wel of niet wordt 
opgenomen in het basispakket van de verplichte zorgverzekering. 
Bij deze beoordeling ligt de nadruk op de therapeutische waarde ten 
opzicht van de in Nederland geldende standaardbehandeling, de 
budgetimpact en de kosteneff ectiviteit. Bij aandoeningen die niet of 
onvoldoende reageren op een standaardbehandeling loopt men ech-
ter tegen de grenzen van dit systeem aan en wordt een noodzakelijke 
behandeling in voorkomende gevallen niet vergoed. Met betrekking 
tot het voorschrijven van medicatie hebben tandartsen receptuurbe-
voegdheid zolang zij in het BIG-register staan ingeschreven; daar-
entegen hebben mondhygiënisten geen receptuurbevoegdheid en 
moeten zich beperken tot het hooguit adviseren van vrij verkrijgbare 
medicamenten. Bij het voorschrijven moeten tandartsen zich uiter-
aard beperken tot die medicamenten waarvan zij de werking overzien 
en waarmee zij voldoende ervaring hebben opgebouwd. Mocht een 
tandarts vinden dat het medicament dat hij wil voorschrijven zijn 
kennis te boven gaat, dan kan het beste met een mond-, kaak- en 
aangezichtschirurg, huisarts of medisch specialist worden overlegd 
of dit medicament kan worden voorgeschreven en zo ja, door wie. 
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deling van Geneesmiddelen (CBG). Het CBG beoordeelt en 
bewaakt werkzaamheid, risico’s en kwaliteit van medica-
menten en verstrekt de benodigde handelsvergunning. Bij 
het voorschrijven van een medicament voor een aandoening 
waarvoor dit medicament niet is geregistreerd speelt daar-
naast het probleem dat de eff ectiviteit van dit medicament 
voor deze aandoening vaak (nog) niet op wetenschappelijke 
gronden is vastgesteld. Het (nog) ontbreken van voldoende 
wetenschappelijke onderbouwing voor eff ectiviteit is de 
hoofdreden dat de verzekeraar dan gewoonlijk niet tot ver-
goeding overgaat. Zeker bij zeldzame aandoeningen of bij 
aandoeningen die onvoldoende of niet reageren op de daar-
voor wel geregistreerde medicatie komt het regelmatig voor 
dat een patiënt dan zelf het medicament moet betalen. Dit 
voelt vaak aan als onrecht. Zorgverleners zoeken vaak naar 
mogelijkheden om het medicament toch vergoed te krijgen, 
maar helaas slagen zij daar veelal niet in. Met andere woor-
den: de zorgverzekeraars zijn er samen met het College voor 
Geneesmiddelen en de wetgever (mede)verantwoordelijk 
voor dat een bepaalde aandoening dan in de ogen van de 
patiënt en/of behandelaar mogelijk niet eff ectief kan wor-
den behandeld, eventueel met gezondheidsschade tot ge-
volg. Deze schade wordt dan veelal wel weer door de 
zorgverzekeraar, vaak met veel hogere kosten, vergoed. De 

Wat weten we?
Tandartsen moeten zich beperken tot die medicamenten 

waarvan zij de werking overzien en waarmee zij voldoende 

ervaring hebben opgebouwd. Voor andere medicamenten 

kan het beste met een mond-, kaak- en aangezichtschirurg, 

huisarts of medisch specialist worden overlegd of dit medi-

cament kan worden voorgeschreven en zo ja, door wie.

Wat is nieuw?
Het geven van achtergrondinformatie betreff ende het 

vergoedingensysteem (waarom wordt een medicament 

wel of niet vergoed, wat zijn de mogelijkheden als een 

medicament niet wordt vergoed) en de bevoegdheid voor 

het schrijven van recepten.

Praktijktoepassing
Tandartsen moeten zich beperken tot die medicamenten 

waarvan zij de werking kunnen overzien en waarmee zij vol-

doende ervaring hebben opgebouwd. De werkwijze waarbij 

een (tand)arts vooraf blanco receptpapier ondertekent en 

de mondhygiënist, dokters- of tandartsassistent het recept 

vervolgens invult, is onjuist. Praktijkondersteuners mogen 

alleen het voorwerk verrichten, maar niet zelfstandig een 

medicament voorschrijven of een recept uitschrijven.
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precieze afwegingen op basis waarvan een (hulp)middel niet 
(meer) wordt vergoed zijn niet altijd duidelijk. Het CBG en 
de zorgverzekeraars hebben of niet altijd voldoende kennis 
van de gevolgen van het afschaff en van de vergoeding of zij 
accepteren de gevolgen hiervan. Een binnen de mondzorg 
bekend voorbeeld is het niet (meer) vergoeden van een neu-
trale fl uoridegel, een speekselsecretie stimulerend medica-
ment (pilocarpine) of een speekselsubstituut bij patiënten 
met ernstige monddroogheid ten gevolge van radiotherapie 
in het hoofd-halsgebied of van het syndroom van Sjögren. 
Het gevolg kan zijn dat de dentitie in korte tijd verloren gaat 
en dat de patiënt vervolgens een uitgebreide tandheelkun-
dige rehabilitatie nodig heeft , die vervolgens wel wordt ver-
goed vanuit de basisverzekering (op basis van bestaande 
regelgeving voor patiënten die worden behandeld voor een 
oncologische aandoening of een systemische ziekte) en veel 
duurder is (afb . 1). Een ander, vaak gelijktijdig, gevolg kan 
zijn dat de levenskwaliteit van de patiënt (sterk) vermindert.

Vergoeding door zorgverzekeraars
Het Zorginstituut Nederland beoordeelt of een medicament 
in aanmerking komt voor opname in het basispakket van de 
verplichte zorgverzekering (Zorginstituut Nederland, 2016). 
Het Zorginstituut Nederland wordt hierbij geadviseerd door 
haar Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). Noch de WAR 
noch het Zorginstituut Nederland is echter beslissingsbe-
voegd. De beslissingsbevoegdheid of een medicament wel of 
niet wordt opgenomen in het basispakket ligt bij de minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 
 De medicamenten die tandartsen voorschrijven vallen 
onder de zogenoemde extramurale medicamenten. Dit zijn 
medicamenten die ook buiten een ziekenhuis of een woon-
zorgcentrum worden gebruikt. De nadruk bij de beoordeling 
van de vergoeding van extramurale medicamenten ligt op 
de therapeutische waarde ten opzichte van de in Nederland 
geldende standaardbehandeling, de impact die het heeft  op 
het budget van de totale zorgverzekering en de kosteneff ec-
tiviteit (Zorginstituut Nederland, 2016). Bij aandoeningen 
die niet of onvoldoende reageren op een standaardbehande-

ling lopen zorgverleners al snel tegen de grenzen van dit be-
oordelingssysteem aan met als gevolg dat in voorkomende 
gevallen een noodzakelijke behandeling niet wordt vergoed.
 Voor niet-geregistreerde indicaties van medicamenten 
bestaat de mogelijkheid voor zorgverzekeraars, zorgverle-
ners en patiëntenverenigingen om een verzoek in te dienen 
tot beoordeling van niet-geregistreerde indicaties van me-
dicamenten. In bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering 
wordt aangegeven voor welke indicaties een bepaald niet-
geregistreerd medicament wel wordt vergoed (Ministerie 
van VWS, 2005). Als het medicament met een positief ad-
vies in deze lijst is opgenomen, is dat een uitkomst voor de 
behandeling van die specifi eke aandoening, maar helaas zijn 
zowel het Zorginstituut Nederland als de zorgverzekeraars 
niet eenvoudig te overtuigen van het belang van vergoeding 
van een bepaald medicament voor een bepaalde therapiere-
sistente aandoening.

Bevoegdheid
De medicamenten die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn 
worden UR-medicamenten genoemd, waarbij UR staat voor 
‘uitsluitend recept’. De Wet op de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg (Wet BIG) bepaalt dat alleen artsen, tand-
artsen en verloskundigen bevoegd zijn om UR-medicamen-
ten voor te schrijven (art 36 lid 14 ). Zij mogen binnen hun 
deskundigheidsgebied en voor zover zij bekwaam zijn dus 
medicamenten voorschrijven. Zodra iemand uitgeschreven 
is uit het BIG-register mag hij zich geen arts, tandarts of ver-
loskundige meer noemen en vervalt daarmee ook zijn be-
voegdheid geneesmiddelen voor te schrijven (KNMG, 2016).
 In 2012 hebben de groepen verpleegkundig specialis-
ten en huisartsverpleegkundigen (‘physician assistants’) 
bij wijze van experiment voor een periode van 5 jaar ook 
de bevoegdheid gekregen medicatie voor te schrijven. Aan 
deze bevoegdheid is een aantal voorwaarden gesteld. Beide 
groepen mogen medicamenten voorschrijven die vallen bin-
nen hun deskundigheidsgebied en voor zover het om min-
der complexe, routinematige medicamenten gaat waarvan 
de risico’s zijn te overzien. Eerst moet een arts een diagnose 
hebben gesteld en de geldende richtlijnen, standaarden en 
protocollen moeten worden gevolgd. Met andere woorden: 
het gaat hierbij niet om een brede voorschrijfb evoegdheid, 
maar om het voorschrijven van een beperkt aantal medi-
camenten. Diabetesverpleegkundigen mogen bijvoorbeeld 
medicamenten voorschrijven die de glycolyse reguleren, 
maar geen inhalatiemedicatie; longverpleegkundigen mo-
gen geen glycolyse-regulerende medicamenten voorschrij-
ven, maar wel inhalatiemedicatie. 
 Doktersassistenten en praktijkondersteuners mogen 
dus geen recepten schrijven, ook niet in opdracht van een 
arts of tandarts (KNMG, 2016). Wel mogen zij zogenoemd 
voorwerk verrichten door het recept te schrijven waarna de 
arts het recept controleert en vervolgens autoriseert. Een 
dergelijke werkwijze wordt vaak gebruikt bij herhalingsre-
cepten. De werkwijze waarbij de arts vooraf blanco recept-
papier ondertekent en een doktersassistent het recept 
vervolgens invult, wordt als onjuist beschouwd (afb . 2). 
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Afb . 1 Een binnen de mondzorg bekend voorbeeld is het niet (meer) vergoeden van 

een speekselsecretie stimulerend medicament (pilocarpine) (door Loko Cartoons).

Het gevolg kan zijn dat de dentitie verloren gaat...

we hadden u al

verwacht meneer jansen...

pilocarpine mochten wij 

niet voorschrijven...

...maar

gelukkig 

wordt een 

kunstgebit 

wel vergoed!
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goed. Sinds 1 maart 2015 worden echter ongeveer 400 
medicamenten, die buiten de basispakketvergoeding val-
len, niet meer vergoed omdat de zorgverzekeraars deze 
volgens Zorgverzekeraars Nederland niet meer mogen ver-
goeden. Zorgverzekeraars Nederland is een vereniging die 
de belangen van alle zorgverzekeraars behartigt met als 
overkoepelend doel het realiseren van goede, betaalbare en 
toegankelijke zorg voor alle verzekerden, gericht op het be-
vorderen van gezondheid en levenskwaliteit. De beweegre-
denen voor het afschaff en van de vergoeding zijn niet 
helder; vermoedelijk speelt een niet bewezen eff ectiviteit 
alsmede het niet geregistreerd zijn een rol, maar het kan 
ook voornamelijk een bezuinigingsmaatregel zijn. Het gaat 
het om medicamenten specifi ek voor bijvoorbeeld kinde-
ren of ouderen en/of om medicamenten die een aangepas-
te dosering of toedieningsvorm hebben (Nationale 
Zorggids, 2015). Door deze maatregel moeten de patiënten 
in sommige gevallen honderden euro’s per maand zelf be-
talen. Veel zorgverzekeraars hebben, vooral omdat deze 
maatregel vrij plotseling is ingevoerd, een overgangsrege-
ling ingesteld. Veel van deze regelingen zijn inmiddels ver-
lopen of verlopen in de loop van 2016.
 Ook vergoeden zorgverzekeraars gewoonlijk geen niet-
geregistreerde of voor een bepaalde aandoening niet-gere-
gistreerde medicamenten. Vergoeding van deze middelen 
is alleen in bijzondere omstandigheden mogelijk. Voor de 
desbetreff ende aandoening moet dan in Nederland geen 
andere behandeling meer mogelijk zijn, betreft  het een 
zeldzame ziekte (minder dan 1 op 150.000 inwoners) en/
of er is geen andere gelijkwaardig medicament dat wel is 
geregistreerd (Rijksoverheid, 2016). 
 Daarnaast speelt er nog een ander probleem. Vanaf 1 
januari 2016 mogen alle zorgverzekeraars samen bepalen 
of en onder welke voorwaarden zij een op maat gemaakt 
medicament (apotheekbereiding) vergoeden (VGZ, 2016a). 
De voorwaarde voor vergoeding van een dergelijk medica-
ment is dat wetenschappelijk moet zijn aangetoond dat het 
medicament werkt. Bovendien mag dit medicament niet 
duurder zijn dan een vergelijkbaar medicament dat wel 

Een soortgelijke regel geldt ook voor mondhygiënisten, 
preventieassistenten en tandartsassistenten. Ook zij mo-
gen alleen voorwerk verrichten, maar niet zelfstandig een 
medicament voorschrijven en een recept uitschrijven. 

Adviezen bij voorschrijven van een medicament
Een tandarts die van plan is een medicament voor een be-
paalde indicatie voor te schrijven moet op de hoogte zijn 
van de contra-indicaties, acties, interacties en bijwerkin-
gen van alle medicamenten die de patiënt al gebruikt. Ook 
mondhygiënisten en preventieassistenten moeten, als zij 
patiënten adviseren een bepaald mondverzorgingsproduct 
te gebruiken, zich ervan overtuigen dat dit product geen 
interactie kan aangaan met de medicamenten of middelen 
die de patiënt gebruikt voor andere aandoeningen. Bij eni-
ge twijfel moeten zij hiervoor een tandarts consulteren. 
Wanneer zij vinden dat een bepaald medicament zou moe-
ten worden gebruikt, dan kan dit alleen op voorschrift  van 
een (tand)arts.
 In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de medi-
catie die een tandarts voorschrijft  bij normaal gebruik en 
bij gezonde personen zelden tot problemen zal leiden. Be-
langrijke uitzonderingen hierop vormen de allergische re-
acties, een risico dat door het correct en volledig afnemen 
van een medische anamnese tot een minimum kan worden 
beperkt, en interacties die het voorgeschreven medicament 
kan aangaan met eventuele andere medicamenten die de 
patiënt gebruikt. Een bekend voorbeeld van een derge-
lijke interactie is de versterking van het eff ect van orale 
anticoagulantia bij gebruik van antimycotica (bijvoorbeeld 
miconazol in combinatie met een cumarinederivaat, zoals 
acenocoumarol of fenprocoumon).
 Bij het voorschrijven van medicatie moet rekening ge-
houden worden met de volgende aspecten: 
• Het voorschrijven van medicatie mag nooit gebeuren 

zonder gezondheidsanamnese, inclusief gebruik van 
medicamenten en andere (huis)middelen; 

• De indicatie voor een medicament moet bestrijding van 
oorzaak of symptomen zijn; 

• Bij twijfel of onvoldoende kennis van het voor te schrij-
ven medicament of van de eventuele interacties met an-
dere medicamenten die de patiënt gebruikt, is overleg 
met de huisarts en/of apotheker noodzakelijk; 

• Bij langdurige medicamenteuze therapie is samenwer-
king met de huisarts of andere zorgverleners gewenst; 

• Medicatie (en dosering) moet worden voorgeschreven 
op basis van een rationele keuze, zie hiervoor ook het 
'Farmacotherapeutisch kompas' (www.farmacothera-
peutischkompas.nl). 

Mogelijkheden bij niet vergoed medicament
Medicamenten die worden voorgeschreven door een tand-
arts, huisarts of medisch specialist worden gewoonlijk ver-
goed uit het basispakket van de verplichte zorgverzekering 
(Rijksoverheid, 2016). Soms moet voor een bepaald medi-
cament een eigen bijdrage worden betaald of wordt alleen 
de goedkoopste variant van het medicament volledig ver-

Onderzoek en wetenschap

Afb . 2. Het vooraf blanco receptpapier ondertekenen en een doktersassistent het 

recept laten invullen, wordt als onjuist beschouwd (door Loko Cartoons).

assistenten mogen geen recepten voorschrijven...

dus jij schrijft nog steeds 

alle recepten zelf voor?

klopt. ik zet nog steeds vooraf 

mijn handtekening op blanco

receptpapier...
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wordt vergoed. In samenspraak met andere zorgverzeke-
raars en in overleg met artsen, patiëntenorganisaties en 
apothekers is een lijst opgesteld van op maat gemaakte 
medicamenten die wel door de zorgverzekeraars worden 
vergoed. Alle zorgverzekeraars gebruiken dezelfde lijst 
(bijvoorbeeld VGZ, 2016b). Als een beoogd medicament 
niet op deze lijst staat, dan is er volgens de zorgverzeke-
raars in (bijna) alle gevallen wel een alternatief medica-
ment dat wel wordt vergoed. Mocht een dergelijk alternatief 
echter niet beschikbaar zijn (of niet werkzaam zijn voor de 
desbetreff ende patiënt), dan kan door patiënt en arts wor-
den getracht door het invullen van een specifi ek toestem-
mingsformulier toch vergoeding te krijgen.

Epiloog
Wanneer tandartsen een patiënt met een bepaalde spe-
cifi eke zorgvraag hebben voor wie een medicamenteuze 
behandeling is geïndiceerd, bijvoorbeeld een patiënt met 
ernstige monddroogheid die een neutrale natriumfl uoride-
gel nodig heeft , dan lopen zij direct tegen de grenzen aan 
van het vergoedingensysteem van de zorgverzekeraars. 
De medisch noodzakelijke, veelal relatief goedkope medi-
catie, wordt dan gewoonlijk niet vergoed. De kosten van 
het behandelen van de gevolgen van het niet gebruiken 
van een dergelijk medicament, die veelal veel hoger uitval-
len, vallen echter wel binnen het vergoedingensysteem. 
Iets soortgelijks geldt voor (bijzondere) aandoeningen van 
bijvoorbeeld het mondslijmvlies, zoals therapieresistente 
lichen planus en graft -versus-host-disease. Zodra de stan-
daardmedicatie niet volstaat, moet de patiënt veelal zelf 
de kosten dragen voor preparaten die bij deze patiënt wel 
eff ectief zijn. Aangezien dit om vaak kleine patiëntengroe-
pen gaat, is de eff ectiviteit van deze behandeling veelal niet 
wetenschappelijk vastgesteld in grote gerandomiseerde, 
placebogecontroleerde klinische onderzoeken. Ook wegen 
voor kleine patiëntengroepen vaak de kosten van onder-
zoek niet op tegen de fi nanciële baten van de investeerder, 
veelal de farmaceut. Het gevolg is dat dit medicament dus 
geen registratie verkrijgt van het CBG en het door de zorg-
verzekeraars niet wordt vergoed. Dit geldt zeker voor wei-
nig frequente mondproblemen. Met andere woorden, het 
vergoedingensysteem voldoet voor de gemiddelde patiënt, 
maar voor specifi eke mondproblemen worden medica-
menten regelmatig niet vergoed omdat de eff ectiviteit niet 
is bewezen in gerandomiseerde, placebogecontroleerde 
klinische onderzoeken. 
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Summary

Medicines and oral healthcare 3. Insurance coverage and qualifi -

cation to prescribe

On the advice of the National Health Care Institute in the Netherlands and 

the institute’s Board of Scientifi c Advisors, the minister of Health, Welfare 

and Sport decides whether a certain drug will or will not be included in the 

list of drugs covered by the basic health insurance plan mandated for all 

Dutch citizens. In making this decision emphasis is placed on the therapeutic 

value of that particular drug compared to that of the standard drug for that 

disorder, the impact that the inclusion of the drug would have on the budget 

and the drug’s cost-eff ectiveness. In the case of disorders that do not respond 

or respond insuffi  ciently to the standard treatment, however, one comes up 

against the limitations of this system and in some cases a necessary treat-

ment is not reimbursed. With respect to prescribing medications, dentists 

are qualifi ed to prescribe, provided they are enrolled in the so-called BIG 

register [that recognises the qualifi cations of healthcare professionals in the 

Netherlands]. Dental hygienists, by contrast, are not qualifi ed to prescribe 

and have to limit themselves to at most recommending over-the-counter 

medicines. In prescribing medicines, dentists are of course limited to those 

about which they have comprehensive knowledge and suffi  cient experience. If 

a dentist wants to prescibe a drug that is outside his or her own experience, 

then he or she should consult with an oral and maxillofacial surgeon, general 

practitioner or medical specialist to determine whether the medication can be 

prescribed and if so, by whom.
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