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Geachte mevrouw, geachte heer, 

 

 

In de G-Standaard van september 2009 zijn van de firma’s  Pharmachemie, ratiopharm en Sandoz 

productverpakkingen opgenomen met de werkzame stof 

 

TOPIRAMAAT 
 

In alle gevallen is de farmaceutische vorm een filmomhulde tablet met de sterktes 25mg en 100mg,  

tweemaal de sterktes 50mg en 200mg en eenmaal de sterkte 15mg. 

 

Het octrooi op het originele product loopt echter pas in de loop van september 2009 af. In verband 

hiermee hebben de genoemde firma’s uitdrukkelijk aangegeven dat ze Topiramaat niet vóór 25 

september 2009 zullen verhandelen. 

 

 

Het Ministerie van VWS heeft ons meegedeeld dat de producten 

 

GREPID TABLET FILMOMHULD 75MG 
CLOPIDOGREL RP TABLET FILMOMHULD 75MG  
 
van de firma’s Combiphar en ratiopharm zijn opgenomen op bijlage 1A van de Regeling 

Farmaceutische Hulp 1996 en derhalve volledig worden vergoed. 

 

Het overzicht met de aanpassingen treft u aan op de achterzijde van deze brief. 

 

 
In de G-Standaard van september 2009 is abusievelijk bij de registratie van Grepid 75mg tablet 

filmomhuld de firma Sanofi Pharma Bristol Meyers Squibb SNC als registratiehouder weergegeven. 

Dit moet zijn Pharmathen SA. 

Overigens staat de productverantwoordelijke wel juist weergegeven. 

 

 

Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Voorlichting & Databeheer van  

Z-Index. Het telefoonnummer is 070-3737437. 



 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

B.M. van der Meer 

Productmanager wet- en regelgeving 

 

 

 

 Clopidogrel rp tablet 

filmomhuld 75mg  30st  

Grepid tablet filmomhuld 75mg 

28st 

HPKODE (handelsproductcode) 2047373 2047519 

NMMEMO (memocode) CLOPT7 GREPT7 

ATKODE (artikelcode = ZI-nr) 15508617 15508854 

Wijzigingen was wordt was wordt 

GVSVGL (GVS-vergoedingslimiet) 0,00 56,4129 0,00 52,6520 

GVSKOD (GVS-code) blanco 0B01ACDO  V blanco 0B01ACDO  V 

HPRZVV (rzv verstrekking ) N G N G 

 Grepid tablet filmomhuld 75mg  

30st  

HPKODE (handelsproductcode) 2047519 

NMMEMO (memocode) GREPT7 

ATKODE (artikelcode = ZI-nr) 15508862 

Wijzigingen was wordt 

GVSVGL (GVS-vergoedingslimiet) 0,00 56,4129 

GVSKOD (GVS-code) blanco 0B01ACDO  V 

HPRZVV (rzv verstrekking ) N G 

 


