
Let op! Regenboog Apotheek heeft geen contract met de zorgverzekeraars van VGZ en Zilveren Kruis. 

Overzicht vergoedingen apotheekbereidingen Regenboog Apotheek  
 

ADHD-medicatie 
Betreft: 

• Methylfenidaat retard 

• Dexamfetamine (kortwerkend) 

• Dexamfetamine retard 

• Dexmethylfenidaat retard 

De zorgverzekeraars van DSW vergoeden de apotheekbereide ADHD-medicatie. 

Alle andere zorgverzekeraars vergoeden deze medicatie niet. 

Voor een overzicht van de geregistreerde ADHD-medicatie en de apotheekbereide ADHD-medicatie kijk 

op www.regenboogapotheek.nl in het paarse kader of onder het kopje Zorgverzekeraars. 
 

Afbouwmedicatie / Taperingstrips 
Afbouwmedicatie is medicatie in lagere dosering dan er op de markt is zodat de patiënt geleidelijk af kan 

bouwen als medicatiegebruik niet meer nodig is en er ontrekkingsverschijnselen (kunnen) optreden: 

• Antidepressiva 

• Anti-epileptica 

• Antipsychotica 

• Slaapmiddelen 

• Pijnstillers  

Er is een rechterlijke uitspraak dat de afbouwmedicatie vergoed dient te worden uit het basispakket.  

Uw zorgverzekeraar beslist of ze zich hier aan houden. De apotheek kan alleen de opgelegde 

contractvoorwaarden beoordelen en uitvoeren. 
 

De zorgverzekeraars van DSW vergoeden de afbouwmedicatie van alle bovengenoemde groepen. 

De zorgverzekeraars van ENO vergoeden de afbouwmedicatie voor de antidepressiva. 

De zorgverzekeraars van Menzis, Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis vergoeden alleen de afbouw van 

venlafaxine van 37,5mg naar 0mg in 28 dagen.  

Alle overige zorgverzekeraars vergoeden de afbouwmedicatie niet, of het is ons niet gecommuniceerd. 

Voor meer informatie: www.taperingstrip.nl  en www.regenboogapotheek.nl onder Zorgverzekeraars. 
 

Disulfiram 
Disulfiram is de werkende grondstof van Refusal en Antabus welke gebruikt worden tegen 

alcoholafhankelijkheid.  

De zorgverzekeraars van DSW, VGZ, Menzis, ASR, ONVZ, Caresq en ENO vergoeden deze medicatie. 

Alle overige zorgverzekeraars vergoeden deze medicatie niet. 
 

Fluoxetine op maat | medicatie op maat (alle medicatie van afbouwmedicatie) 
Fluoxetine op maat (psychofarmaca op maat) wordt gebruikt voor patiënten voor wie de juiste dosering 

niet op de markt is, zoals bijv. kinderen/vrouwen/mensen met ander metabolisme/allergie. 

De zorgverzekeraars van DSW vergoeden de op maat gemaakte doseringen voor alle groepen. 

De zorgverzekeraars van ENO vergoeden de op maat gemaakte doseringen voor antidepressiva. 

De overige zorgverzekeraars vergoeden de op maat gemaakte doseringen niet. 
 

Als uw zorgverzekeraar de medicatie vergoedt declareren we bij hen conform de contractafspraken. 

Als uw zorgverzekeraar de medicatie niet vergoedt factureren wij passantentarief aan de patiënt. 

Voor meer informatie:  dupon@regenboogapotheek.nl 
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