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Amstelveen, november 2022 
 
 
Betreft:  TerugBetaalRegeling Intuniv® 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
 
TBR Nederland brengt u hierbij op de hoogte dat zij een vergoedingsregeling verzorgt. Het betreft 
hier het medicijn Intuniv® 1, 2, 3, 4 mg.  
 
De eigen bijdragen voor geneesmiddelen uit het GVS (Geneesmiddelenvergoedingssysteem) zijn 
gemaximeerd op € 250,- per verzekerde per jaar. Op het moment dat de limiet ter hoogte van 
€ 250,- is bereikt, komen de kosten van de geneesmiddelen geheel ten laste van de zorgverzekering. 
De door u betaalde eigen bijdrage telt niet mee in het eigen risico behorend bij uw zorgverzekering. 
 
Intuniv® is in verschillende doseringen verkrijgbaar. Voor alle doseringen geldt er een eigen 
bijdrage. De fabrikant heeft ervoor gekozen de eigen bijdrage terug te laten betalen aan de patiënt, 
door middel van een zogenoemde terugbetaalregeling (TBR). De TBR beperkt zich alleen tot de 
bovengenoemde doseringen.  
 
De TBR voor Intuniv® zal alleen door patiënten zelf te declareren zijn.  
Let op: voor het indienen van een declaratie heeft u het gespecificeerde overzicht van uw 
zorgverzekeraar nodig. Hiervoor logt u met uw DigiD in op de website van uw zorgverzekeraar.  
 
De factuur voor het medicijn wordt automatisch door de apotheek doorgestuurd naar uw 
zorgverzekeraar. Nadat u een rekening van uw zorgverzekeraar heeft ontvangen kunt u deze digitaal 
indienen bij TBR Nederland. Digitaal indienen kan via de website van TBR Nederland: 
http://www.tbrnederland.nl/login-app. Dit kan via uw mobiele telefoon, tablet of computer.  
 
TBR Nederland zorgt er dan voor dat dit bedrag maximaal 15 dagen na goedkeuring van uw declaratie 
op uw rekening wordt gestort. TBR Nederland streeft ernaar om dit zelfs binnen 5 werkdagen af te 
handelen. 
 
Kortom, uw aangetoonde eigen bijdrage voor Intuniv® wordt volledig vergoed met een maximum 
van € 250,- per jaar middels deze TBR. De overige kosten worden vergoed via de zorgverzekering. 
 
Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan kunt u ons bereiken onder 
telefoonnummer 088 - 00 26 759. Voor meer informatie kunt u ook de website raadplegen: 
www.terugbetaalregeling.nl  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
TBR Nederland 
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