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Antwoorden op 
vragen over merkloze 
medicijnen



Ziet uw medicijn er anders uit dan u  
gewend bent? Herkent u de naam of 
het doosje niet? Dan heeft u mogelijk 
een merkloos medicijn gekregen. 
Misschien vraagt u zich af of u dit 
medicijn veilig kunt gebruiken.  
En of de werking hetzelfde is als van 
merkmedicijnen. In deze folder vindt  
u antwoord op deze vragen.

Zeven van de tien medicijnen die mensen op recept ophalen bij de 
apotheek, zijn merkloos.
(Cijfers Nederland, 2016)  



1 à Wat is een merkloos medicijn?
Een merkloos medicijn is een soort ‘kopie’ van een merkmedicijn. De stof die 
ervoor zorgt dat het medicijn werkt, heet de werkzame stof. In het merkloze 
medicijn zit dezelfde werkzame stof, in dezelfde sterkte. Een merkloos medicijn 
werkt dus hetzelfde als het merkmedicijn. Wel kan het er anders uitzien, een 
andere verpakking hebben, of anders smaken. Andere woorden voor merkloze 
medicijnen zijn ‘generieke medicijnen’, of ‘generieken’.

Een merkloos medicijn is een merkmedicijn in een ander jasje.  
De (hoeveelheid) werkzame stof is gelijk.

Merkmedicijn

Buitenkant  u

Werkzame stof  u

Merkloos medicijn

2 à Kan ik een merkloos medicijn veilig gebruiken?
Ja, een merkloos medicijn is net zo goed als het merkmedicijn. Dat is van 
tevoren uitgebreid onderzocht. In de bijsluiter staat hoe u het medicijn goed 
gebruikt. Bij vragen kunt u contact opnemen met uw arts of apotheker. 

Zelfde kwaliteit en controle
Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) beoordelen het hele registratie- en 
productieproces van alle medicijnen, met of zonder merk. Van de 
grondstoffen tot en met het verpakte medicijn. Ook de controle op 
bijwerkingen is gelijk voor alle medicijnen.
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3 à Waarom krijg ik een merkloos medicijn?
Uw zorgverzekeraar of apotheker kiest meestal voor dit middel omdat het 
goedkoper is. U kunt dit opzoeken in uw verzekeringspolis. Of navragen bij uw 
apotheek. Soms krijgt u een vervangend (merkloos) middel omdat het medicijn 
dat u gewend bent (tijdelijk) niet leverbaar is. 

4 à Waarom is een merkloos medicijn vaak goedkoper  
dan een merkmedicijn? 
De fabrikant van het merkmedicijn onderzoekt bij de ontwikkeling hoe veilig 
de werkzame stof is. Bij welke patiënten werkt het? Wat is de juiste dosis? 
Deze verplichte onderzoeken zijn duur. Veel stoffen blijken niet goed genoeg en 
kunnen niet worden gebruikt als medicijn. De fabrikant die het merkmedicijn 
op de markt brengt, wil al die kosten terugverdienen. 

In merkloze medicijnen zit dezelfde werkzame stof als in het merkmedicijn. 
De werking en veiligheid zijn dus al bekend, zodat minder onderzoek nodig is. 
Dat kost minder tijd en geld. Daarom zijn de merkloze medicijnen goedkoper.

Stap 1 à Ontwikkeling van een nieuw medicijn door  
fabrikant A. Deze fase duurt 7 tot 10 jaar.
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Stap 2 à Fabrikant A mag het merkmedicijn een paar jaar als  
enige verkopen. Dat heet een octrooi.

Stap 3 à Als het octrooi afgelopen is, mogen andere fabrikanten  
het merkmedicijn kopiëren. 
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Stap 4 à De overheid oordeelt over de werkzaamheid  
en veiligheid van de merkloze medicijnen, net als bij  
het merkmedicijn.

Stap 5 à Het merkmedicijn én de merkloze medicijnen zijn te koop. 
Dit is vaak het moment waarop mensen wisselen of ‘overstappen’ van 
merkmedicijn naar merkloos medicijn.
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Stap 6 à Merkloze medicijnen zijn meestal goedkoper.  
Daarmee houden we de gezondheidszorg betaalbaar. 

Merkmedicijn Merkloos medicijn

5 à Hoe herken ik een merkloos medicijn? 
Merkloze medicijnen zijn soms lastig te herkennen. Ze mogen bijvoorbeeld  
niet dezelfde naam hebben als het merkmedicijn. Daarom verschillen de 
namen en de verpakkingen. Vaak (maar niet altijd) verwerkt de fabrikant van 
een merkloos medicijn de naam van de werkzame stof in de productnaam.  
Bij de naam van het product komt dan de naam van de fabrikant.  
Bij medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn, kan dit ook de naam van  
een supermarkt of drogisterij zijn (huismerk). 

Merkmedicijn Merkloos medicijn



6 à Waarom zien merkloze medicijnen er anders uit?
Fabrikanten mogen zelf bepalen hoe bijvoorbeeld een tablet, drankje 
of inhalator eruit ziet. Kleur, vorm en smaak van een merkloos medicijn 
kunnen dus anders zijn dan bij het merkmedicijn. De fabrikant gebruikt daar 
verschillende hulpstoffen voor. Die hulpstoffen mogen geen (negatief) effect 
hebben op de werking. 

7 à Kan ik veilig wisselen tussen een merkmedicijn en de 
merkloze varianten?
Meestal kunt u zonder problemen wisselen. Een merkloos medicijn is  
even goed als het merkmedicijn. Wel moet u misschien ‘wennen’ aan een  
andere variant, vooral als u meer medicijnen gebruikt en/of regelmatig  
van medicijnen wisselt. Maakt u zich zorgen? Of heeft u klachten bij het 
gebruik? Vraag dan uw arts of apotheker om hulp of extra uitleg.

Verschil in gebruik
Een andere verpakking mag u natuurlijk niet hinderen bij het gebruik 
van uw medicijn. Controleer daarom bij elke wissel of u uw medicijn 
nog goed kunt gebruiken. Krijgt u het potje goed open? Kunt u de 
inhalator (bij longziekten) of druppelaar (bij oogproblemen) goed 
gebruiken? Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om uitleg en advies. 

8 à Is er verschil in werking tussen het merkloze en het 
merkmedicijn?
Nee, want de werkzame stof van merkloze medicijnen is altijd dezelfde als die 
van het merkmedicijn. De hulpstoffen kunnen wél verschillen (zie ook vraag 
6). Meestal hebben hulpstoffen geen risico’s. Maar bent u allergisch voor 
bijvoorbeeld gluten? Dan is het goed om op te letten, zeker als u van medicijn 
wisselt. Alle hulpstoffen vindt u in de bijsluiter. Hulpstoffen die voor bepaalde 
groepen mensen een risico vormen, staan apart vermeld. Overleg bij twijfel 
met uw arts of apotheker.
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Merkloze medicijnen zien er vaak anders uit. Maar de werking en 
kwaliteit zijn hetzelfde.

Merkmedicijn Merkloos medicijn

Hulpstoffen
Op www.geneesmiddeleninformatiebank.nl staat informatie over 
specifieke hulpstoffen in medicijnen. Handig als u bijvoorbeeld een 
allergie heeft.

9 à Ik ben niet allergisch en neem mijn nieuwe medicijn netjes 
in. Toch heb ik klachten. Hoe kan dat? 
U kunt klachten hebben omdat het gebruik anders is dan u gewend bent 
(zie vraag 7). Het is ook mogelijk dat het wisselen u onzeker maakt. Vooral 
als u meer medicijnen gebruikt en/of regelmatig van medicijnen wisselt. 
Soms krijgt u klachten omdat u heel precies bent ingesteld op een medicijn. 
Veranderingen, hoe klein ook, kunnen dan grote gevolgen hebben. 
Bijvoorbeeld voor patiënten die schildkliermedicijnen gebruiken. Overleg bij 
klachten met uw arts of apotheker. Als het echt nodig is, kan uw arts besluiten 
dat u weer uw vorige (merk)medicijn krijgt.
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10 à Wat moet ik doen als ik last heb van een bijwerking bij het 
gebruik van mijn merkloze medicijn?
Neem contact op met uw arts of apotheker als u last hebt van bijwerkingen. 
Samen met u wordt dan naar een oplossing op maat gezocht. 

Ook merkloze medicijnen 
kunnen bijwerkingen hebben.

Meld bijwerkingen op  
www.mijnbijwerking.nl

Melden van bijwerkingen 
Het Bijwerkingencentrum Lareb verzamelt en analyseert de bijwerkingen 
van alle medicijnen in Nederland. Als u bij Lareb een bijwerking 
meldt, wordt deze doorgegeven aan het College ter Beoordeling van 
Geneesmiddelen (CBG). Het CBG onderzoekt alle bijwerkingen, ook 
wereldwijd, en komt in actie als dat nodig is. Bijvoorbeeld door de 
bijwerking op te nemen in de bijsluiter.
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Meer informatie
Voor meer informatie over merkloze medicijnen kunt u terecht op de website 
van het CBG: www.cbg-meb.nl

Wie maken merkloze medicijnen? 
In Nederland is een aantal fabrikanten dat vooral merkloze medicijnen 
produceert. Staat de naam van één van deze fabrikanten op uw 
medicijn, dan is het vaak een merkloos product. Deze fabrikanten staan 
op de website van hun belangenorganisatie, de Bogin: www.bogin.nl. 
Er zijn ook andere fabrikanten die merkloze medicijnen produceren.

www.geneesmiddeleninformatiebank.nl:

11

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/nl/


Iedereen die een medicijn gebruikt moet daarop kunnen vertrouwen. Dit is waar het  
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen elke dag aan werkt, in Nederland en in Europa.  
Goede medicijnen goed gebruikt.

Deze folder is opgesteld in samenwerking met: 

• BijnierNET
• Consumentenbond
• Dutch Brain Council
• Longfonds 
• Oogvereniging
• Patiëntenfederatie Nederland

• Nationale Vereniging ReumaZorg 
Nederland  

• Nederlandse Hypofyse Stichting
• Schildklier Organisatie Nederland
• Stichting Borderline

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Postbus 8275 
3503 RG Utrecht

088 - 224 80 00
www.cbg-meb.nl
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