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Geachte meneer of mevrouw,  
 
 
Wij hebben begrepen dat u problemen heeft ondervonden door een wisseling van de fabrikant van uw 
geneesmiddel. Dit vinden wij erg vervelend voor u.  
 
Zoals u wellicht weet proberen de zorgverzekeraars uw medicijnen zo goedkoop mogelijk in te kopen, 
om de zorg betaalbaar te houden. Op zich hebben wij daar natuurlijk geen bezwaren tegen. Wel 
merken we dat men bereid is om van medicijnfabrikant te veranderen. Deze wisseling is dus een 
financiële keuze en vindt niet plaats om medische redenen. Bovendien is deze keuze niet door ons 
genomen en mag zeker geen invloed hebben op uw gezondheid.  
 
Heeft u problemen met een dergelijke wisseling dan vragen wij u contact op te nemen met de medisch 
adviseur van uw zorgverzekeraar. Om u te helpen hebben wij op de achterkant een brief gemaakt die u 
naar uw zorgverzekeraar kunt sturen.  
 
Hopelijk begrijpt u dat dit het maximale is wat we voor u kunnen doen, en we hopen dat uw 
problemen snel door de verzekeraar worden opgelost!  
 
 
Met vriendelijke groet,  
Peldershûs, huisartsen  
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Betreft patiënt:  
 
 
Brief omtrent medische indicaties  
 
 
Burgum,  
 
Geachte medisch adviseur van de zorgverzekeraar van bovengenoemde patiënt,  
 
U heeft gevraagd om een verklaring van mij dat bovenvermelde patiënt een bepaald 
geneesmiddel om medische redenen van een bepaald merk moet hebben.  
 
Wellicht ten overvloede wijs ik u op het standpunt van het KNMG, zoals te vinden via deze link, dat 
ik als huisarts geen verklaringen over eigen patiënten af mag geven.  
 
Ik vraag u dan ook zelf met deze patiënt het gesprek aan te gaan waarom deze dat verzoek aan u 
heeft en mij daarmee te willen ondersteunen bij het behouden van de goede behandelrelatie die 
ik als huisarts nastreef.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
It Peldershûs, huisartsen  
 

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/geneeskundige-verklaring.htm

