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Er zijn vaak veel medicijnen mogelijk voor één aandoening. Dit document helpt 
om het overzicht te bewaren en de juiste vragen te stellen aan de arts.  
 

1. Het overzicht 
Medicijnplein heeft op haar website alle medicijnen gegroepeerd in groepen en 
werkzame stoffen. Een ziekte kan op diverse manieren bestreden worden. De 
groepen geven de verschillende werkingsmechanismen van medicijnen weer.  
Bespreek eerst de medicijn-groepen met uw arts. Dat zijn er meestal niet zo 
veel. Houd vervolgens de groepen over waarvoor u eventueel in aanmerking 
zou komen. Bespreek daarna de werkzame stoffen van deze groepen. Houd 
alleen de werkzame stoffen over waarvoor u in aanmerking komt.  Beslis samen 
met de arts welk medicijn of, in het geval van meerdere medicijnen bij 
eenzelfde werkzame stof, welke werkzame stof voor u het meest geschikt is.  

 
De zorgverzekeraar bepaalt welk medicijn met dezelfde werkzame stof vergoed 
wordt.  
 
Onderstaand schema is een voorbeeld van hoe medicijnen gegroepeerd kunnen 
worden in werkzame stoffen en in een groep.  

 

medicijn

werkzame stof

medicijn-groep
Pijnstillers met een ontstekingsremmende 

werking (NSAID's)

Ibuprofen

Advil Brufen

Naproxen

Aleve Naproxen
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2. De juiste vragen 
 
Voorbereiding thuis 
Print pagina 3 van dit document net zo veel keer uit als het aantal medicijn-
groepen dat u wilt bespreken. Vul vervolgens per blad de medicijn-groep, de 
bijbehorende werkzame stoffen, de naam van de arts en de datum alvast in.  
 
De vragen, die u kan stellen, staan op pagina 3. 
Noteer de antwoorden tijdens het gesprek en probeer er samen met de arts 
achter te komen welk medicijn of welke werkzame stof voor u het meest 
geschikt is.  
 
Bewaar de ingevulde pagina’s zorgvuldig, zodat u thuis rustig kunt nalezen wat 
er besproken is. Neem de tijd om mee te denken en mee te beslissen over uw 
medicijn-behandeling.  
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Is deze medicijn-groep voor mij geschikt?

Wat zijn de voordelen / nadelen?

Indien de groep geschikt is:

Wat is uw mening over de bijbehorende 
werkzame stoffen?

Medicijn-groep  : 
Werkzame stoffen : 
 
 
 
 
Naam arts   : 
Datum   : 
 

 


