
Wie Strattera nodig heeft om goed te functioneren met ADHD kan 
tot nu toe van verschillende verzekeraars via een aanvullende 
polis volledige vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage van zijn 
geneesmiddel. In 2018 wordt het een stuk moeilijker om vergoeding 
te krijgen. Impuls & Woortblind* geeft aan op haar site bij welke 
verzekeraars in 2018 u het beste af bent. In feite is er in 2018 maar 
één verzekeraar die volledige vergoeding aanbiedt tegen redelijke 
poliskosten en geen medische selectie hanteert.

Het ‘Top collectief pakket’ van CZ biedt een vergoeding van 100% 
van de eigen bijdrage voor ADHD-geneesmiddelen zonder medische 
selectie. De premie is € 35,73 per maand. 

Via de site van Impuls & Woortblind (www.impulsenwoortblind.nl/
beste-verzekering-adhd-medicatie-tips-impuls-woortblind) kunt u 
deze polis afsluiten. 
* Vereniging voor en door mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie

Hoe krijg ik volledige 
vergoeding van mijn kosten 
voor Strattera in 2018?

Belangrijk: U heeft de mogelijkheid om uw (basis- en aanvullende) 
zorg verzekering op te zeggen t/m 31 december 2017. Het is aan te 
raden om voor 1 januari 2018 van zorgverzekering over te stappen, 
uw oude zorgverzekering wordt dan automatisch opgezegd door uw 
nieuwe zorgverzekeraar. Als u langer wilt wachten met overstappen 
heeft u tot 1 februari 2018 de tijd om een nieuwe (basis- en 
aanvullende) zorgverzekering te kiezen. Deze gaat met terug werkende 
kracht in per 1 januari. In de regel moet u dan wel zelf uw oude 
zorgverzekering opzeggen.

Op de achterzijde van deze kaart vindt u het stappen-
plan om snel de vergoeding voor 2018 te regelen!



Stappenplan om u te helpen om 
deze verzekeringspolis af te sluiten

Deze informatie is bestemd voor patiënten die reeds zijn ingesteld op Strattera en is derhalve niet bedoeld voor promotionele doeleinden. 
Dit overzicht is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen wijzigingen en veranderingen zich voordoen. Aan dit overzicht kunnen derhalve 
geen rechten worden ontleend. U dient in alle gevallen de polisvoorwaarden van de betreffende zorgverzekeraar te raadplegen. 

Dit is een uitgave van Eli Lilly Nederland BV
Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, www.lilly.nl (december 2017)

Via de link op de site van Impuls & Woortblind  
(www.impulsenwoortblind.nl/beste-verzekering-adhd-medicatie-
tips-impuls-woortblind) komt u op de site van CZ en Geijsel Kroon 
 
Klik op ‘KLIK HIER voor het afsluiten van dit CZ-collectief’
 
Klik dan op 
 
Vul de gevraagde gegevens in en vergeet daarbij evt. niet uw kinderen 
mee te verzekeren  (kinderen tot 18 jaar worden gratis meeverzekerd)
 
Kies eerst uw basisverzekering  
en een eigen risico
 
Kies vervolgens een aanvullende verzekering, 
selecteer dan ‘Aanvullend Top Collectief’ 
door te klikken op ‘Vergelijk met een andere 
aanvullende verzekering’
 
Scroll naar beneden en  klik op 

    en klik daarna op

 
 
Scroll nu naar beneden en  selecteer  
‘Medicijnen, wettelijke eigen bijdrage’
 
Als u alles heeft ingevuld op deze pagina klikt u op 
 
Hierna kunt u verder gaan met het invullen van uw gegevens10
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