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Utrecht, 15 januari 2018 
 

 

Onderwerp: vergoeding Mg supplementen, NaHCO3 en kaliumcitraat voor nefrologische indicaties. 
 
 
Al enige jaren is er discussie over de vergoeding van magnesiumsupplementen, natriumbicarbonaat tabletten 
en kaliumcitraat tabletten voor patiënten met een nierziekte die afhankelijk zijn van deze medicijnen. Tot nu 
toe werd dit niet vergoed of zoals bij natriumbicarbonaat bij nierfalen slechts na afgeven van een machtiging 
door een internist-nefroloog of kindernefroloog.   
 
Op verzoek van de beleidsadviesraad van Nefrovisie is er nu per 1-1-2018 vergoeding tot stand gekomen van 
magnesium supplementen, natriumbicarbonaat en kaliumcitraat voor patiënten met een nierziekte die afhan-
kelijk zijn van deze medicijnen. Hierbij is de voorwaarde dat een internist-nefroloog of kindernefroloog het eer-
ste recept voorschrijft. Er is geen machtiging meer nodig en de kosten worden volledig vergoed.  
   
In de bijlage staat in de 2e kolom de vergoedingsstatus van 2017 vermeld en in de 3e kolom de gewijzigde 
vergoedingsstatus per 1 januari 2018. 
  
De meest recente informatie over de vergoeding van geneesmiddelenbereidingen is te vinden op de website 
van de KNMP: 
https://www.knmp.nl/patientenzorg/geneesmiddelen/apotheekbereidingen/vergoeding-apotheekbereidingen 
  
De informatie en complete tabel van geneesmiddelenbereidingen is te vinden op de website van Zorgverzeke-
raars Nederland:  
https://znformulieren.nl/337936417/Formulieren?folderid=698155008&title=Apotheekbereidingen 
 
 
Mede namens de adviserend internist-nefrologen in dit traject; Tom Nijenhuis (RadboudUMC, Ewout Hoorn 
(ErasmusMC), Marc Vervloet (VUMC) en Jos Barendregt (Gelre ziekenhuis), 
 
Marc Hemmelder, uitvoerend bestuurder Nefrovisie 
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GENEESMIDDELEN NEFROLOGIE 
Verschillijst vergoeding doorgeleverde bereidingen 2017-2018 
Van middelen die niet in dit overzicht staan, blijft de vergoeding in 2018 ongewijzigd ten opzichte van de vergoeding in 2017. 

NB: de aanspraakstatus in deze lijst geldt alleen voor ongeregistreerde geneesmiddelen en niet voor geneesmiddelen die uit de basisverzekering worden vergoed. 

 
Toelichting 

 
 

PRK omschrijving Vergoeding 

2017 

Vergoeding vanaf 1-1-2018 Aanvullende voorwaarde per 1-1-2018 

    

MAGNESIUMGLUCONAAT CAPSULE 250MG Nee Ja, onder aanvullende voorwaarde Uitsluitend indien het 1ste recept afkomstig is 

van een internist/MDL-arts of (kinder)nefro-

loog en de patient bekend is met een renale 

hypomagnesiemie OF hypomagnesiemie t.g.v. 

chemotherapie of short bowel syndroom 

MAGNESIUMGLUCONAAT TABLET 500MG Ja, onder 

aanvullende 

voorwaarde 

Ja, onder aanvullende voorwaarde Uitsluitend indien het 1ste recept afkomstig is 

van een internist/MDL-arts of (kinder)nefro-

loog en de patient bekend is met een renale 

hypomagnesiemie OF hypomagnesiemie t.g.v. 

chemotherapie of short bowel syndroom 

 

 
Rood =  bereiding komt niet in aanmerking voor vergoeding; 

de zorgverzekeraar kan in uitzonderingsgevallen op basis van 

een gemotiveerde aanvraag van de behandelaar via een 

machtigingsprocedure toch besluiten tot vergoeding over te 

Blauw = bereiding komt alleen onder genoemde aanvullende 

voorwaarde in aanmerking voor vergoeding. 
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MAGNESIUMGLUCONAAT DRANK 41,5MG/ML Nee Ja, onder aanvullende voorwaarde Uitsluitend indien het 1ste recept afkomstig is 

van een internist/MDL-arts of (kinder)nefro-

loog en de patient bekend is met een renale 

hypomagnesiemie OF hypomagnesiemie t.g.v. 

chemotherapie of short bowel syndroom EN 

de patient bekend is met slikproblemen OF 

voor kinderen onder de 12 jaar 

MAGNESIUMGLUCONAAT DRANK 45MG/ML (0,1MMOL 

MAGN/ML) 

Nee Ja, onder aanvullende voorwaarde Uitsluitend indien het 1ste recept afkomstig is 

van een internist/MDL-arts of (kinder)nefro-

loog en de patient bekend is met een renale 

hypomagnesiemie OF hypomagnesiemie t.g.v. 

chemotherapie of short bowel syndroom EN 

de patient bekend is met slikproblemen OF 

voor kinderen onder de 12 jaar 

    

 

NATRIUMBICARBONAAT CAPSULE 500MG 

 

Ja, onder 

aanvullende 

voorwaarde 

 

Ja, onder aanvullende voorwaarde 

 

Uitsluitend indien het 1ste voorschrift 

afkomstig is van een internist of (kin-

der)nefroloog 

NATRIUMWATERSTOFCARBONAAT TABLET 500MG Ja, onder 

aanvullende 

voorwaarde 

Ja, onder aanvullende voorwaarde Uitsluitend indien het 1ste voorschrift 

afkomstig is van een internist of (kin-

der)nefroloog 

 

 

 

 
MAGNESIUMCITRAAT CAPSULE 376MG (2,5MMOL MG) Nee Ja, onder aanvullende voorwaarde Uitsluitend indien het 1ste voorschrift 

afkomstig is van een internist of  

(kinder)nefroloog 

 
MAGNESIUMLACTAAT TABLET 350MG Nee Ja, onder aanvullende voorwaarde Uitsluitend indien het 1ste voorschrift 

afkomstig is van een internist of  

(kinder)nefroloog 
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KALIUMCITRAAT CAPSULE 500MG Ja, onder 

aanvullende 

voorwaarde 

Ja, onder aanvullende voorwaarde Uitsluitend indien de patient bekend is met 

niersteenlijden OF renale tubulaire acidose 

    

KALIUMCITRAAT CAPSULE 1000MG Ja, onder 

aanvullende 

voorwaarde 

Ja, onder aanvullende voorwaarde Uitsluitend indien de patient bekend is met 

niersteenlijden OF renale tubulaire acidose 

KALIUMCITRAAT DRANK 144MG/ML Ja Ja, onder aanvullende voorwaarde Uitsluitend indien de patient bekend is met 

niersteenlijden OF renale tubulaire acidose EN 

de patient bekend is met slikproblemen OF 

voor kinderen onder de 12 jaar 

KALIUMCITRAAT DRANK 254MG/ML Ja Ja, onder aanvullende voorwaarde Uitsluitend indien de patient bekend is met 

niersteenlijden OF renale tubulaire acidose EN 

de patient bekend is met slikproblemen OF 

voor kinderen onder de 12 jaar 

 

 

 


