MERKLOZE
GENEESMIDDELEN

MERKLOZE GENEESMIDDELEN:
HETZELFDE MEDICIJN IN EEN ANDER DOOSJE
Stad Holland maakt afspraken met huisartsen en apothekers over het gebruik van
merkloze geneesmiddelen. Dit doen we om onnodige kosten in de gezondheidzorg te
voorkomen. Merkloze geneesmiddelen zijn geneesmiddelen met dezelfde werkzame
stof en dezelfde kwaliteit als een merkgeneesmiddel, maar met een lagere prijs.
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HEEFT U NOG VRAGEN?

Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur, kijk op
www.stadholland.nl, stel uw vraag via WhatsApp of neem
contact met ons op via telefoonnummer 010 - 2 466 480.
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