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Geschillencommissie Zorgverzekeringen (mr. G.R.J. de Groot, mr. drs. J.A.M. Strens-Meulemeester en mr.
H.A.J. Kroon)

1.

Partijen
Mevrouw A te B, hierna te noemen: verzoekster,
tegen
Onderlinge Waarborgmaatschappij DSW Zorgverzekeraar U.A. te Schiedam, hierna te noemen: de
ziektekostenverzekeraar.

2.

Verloop van de procedure

2.1.

Bij brief van 5 mei 2019 heeft verzoekster de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (hierna: de
commissie) gevraagd een bindend advies uit te brengen.

2.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft bij brief van 28 juni 2019 zijn standpunt aan de commissie
kenbaar gemaakt. Een afschrift van deze brief is op 2 juli 2019 aan verzoekster gezonden.

2.3.

Verzoekster heeft bij e-mailbericht van 12 juli 2019 op de brief van de ziektekostenverzekeraar
gereageerd. Een afschrift hiervan is, eveneens op 12 juli 2019, aan de ziektekostenverzekeraar
gestuurd. Deze is daarbij in de gelegenheid gesteld te reageren. Bij brief van 31 juli 2019 heeft de
ziektekostenverzekeraar van de geboden mogelijkheid gebruik gemaakt. Een afschrift van deze
reactie is ter kennisname aan verzoekster gestuurd.

2.4.

Partijen hebben afgezien van de mogelijkheid om te worden gehoord.

3.

Vaststaande feiten

3.1.

Verzoekster was in 2017 en 2018 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten
op grond van de Basisverzekering (hierna: de zorgverzekering) en de aanvullende
ziektekostenverzekering AV-Top (hierna: de aanvullende ziektekostenverzekering). De aanvullende
ziektekostenverzekering is niet in geschil en blijft om die reden verder onbesproken.

3.2.

In verband met een B12 deficiëntie is verzoekster in 2017 en 2018 onder behandeling geweest bij
een zorgaanbieder die niet door de ziektekostenverzekeraar is gecontracteerd. Op 9 november 2017
heeft een intake consult plaatsgevonden. Dit consult is door middel van de factuur van 3 mei 2018
bij verzoekster in rekening gebracht voor een bedrag van € 310,--. Op 22 februari 2018 en 1 juni
2018 hebben herhaalconsulten plaatsgevonden. Deze consulten zijn bij factuur van 13 juli 2018 bij
verzoekster in rekening gebracht voor een bedrag van totaal € 350,--. Verzoekster heeft de facturen
van de zorgaanbieder bij de ziektekostenverzekeraar gedeclareerd.

3.3.

De ziektekostenverzekeraar heeft bij brief van 22 mei 2018 aan verzoekster meegedeeld dat de
factuur van 3 mei 2018 wordt vergoed tot een bedrag van € 175,--. Bij brief van 27 juli 2018 heeft de
ziektekostenverzekeraar meegedeeld dat de factuur van 13 juli 2018 wordt vergoed tot een bedrag
van € 155,--.
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3.4.

Verzoekster heeft de ziektekostenverzekeraar om heroverweging van deze beslissingen gevraagd.
Bij brief van 31 december 2018 heeft de ziektekostenverzekeraar aan verzoekster meegedeeld zijn
beslissingen te handhaven.

3.5.

Nadien heeft verzoekster een factuur van 1 maart 2019, ten bedrage van € 350,--, bij de
ziektekostenverzekeraar gedeclareerd. Deze factuur betreft een herhaalconsult op 5 november
2018. Van het gedeclareerde bedrag heeft de ziektekostenverzekeraar € 155,-- vergoed.

4.

Geschil

4.1.

Verzoekster heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat:
(i) het niet volledig vergoeden van de ingediende declaraties een feitelijke hinderpaal vormt, als
bedoeld in artikel 13, eerste lid, Zorgverzekeringswet;
(ii) de ziektekostenverzekeraar is gehouden een hogere vergoeding toe te kennen, gelijk aan (a) het
in rekening gebrachte tarief minus de extra kosten die de ziektekostenverzekeraar heeft gemaakt
voor de afhandeling van de ingediende declaraties, of (b) het marktconforme tarief, dan wel (c) ten
minste 75% van het marktconforme tarief.

4.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft verweer gevoerd tegen dit verzoek.

5.

Bevoegdheid van de commissie

5.1.

De commissie is bevoegd van het geschil kennis te nemen en brengt daarover bindend advies uit.
Dit blijkt uit artikel 14 van de zorgverzekering.

6.

Beoordeling

6.1.

De relevante bepalingen uit de Zorgverzekeringswet (Zvw), het Besluit zorgverzekering (Bzv) en de
Regeling zorgverzekering (Rzv) over de aanspraak op geneeskundige zorg zijn vermeld in de bijlage
bij dit bindend advies. Verder zijn hierin de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden opgenomen. De
bijlage maakt deel uit van het bindend advies.
Zorgverzekering

6.2.

De behandelingen die verzoekster heeft ondergaan zijn gedeclareerd met DBC-code 15C231
met de bijbehorende omschrijving '1 of 2 polikliniekbezoeken bij bloedarmoede of een andere
ziekte van bloed of bloedvormende organen'. Deze behandelingen zijn aan te merken als
medisch specialistische zorg. Op grond van artikel 18a van de zorgverzekering heeft verzoekster
aanspraak op medisch specialistische zorg en kan zij zich hiervoor wenden tot een door de
ziektekostenverzekeraar gecontracteerde zorgaanbieder. Als zij zich tot een niet-gecontracteerde
zorgaanbieder wendt, en er geldt geen wettelijk tarief, dan heeft zij recht op een vergoeding die door
de ziektekostenverzekeraar is vastgesteld, en die is terug te vinden op zijn website. Dit volgt uit de
artikelen 15 en 18a, lid 2.3, van de zorgverzekering.
De ziektekostenverzekeraar heeft de vergoeding van de gedeclareerde DBC voor 2017 vastgesteld
op € 175,-- en voor 2018 op € 155,--. Deze bedragen zijn aan verzoekster uitgekeerd.

6.3.

Verzoekster voert aan dat de aan haar uitgekeerde bedragen te laag zijn en dat om die reden
sprake is van een feitelijke hinderpaal om de zorg bij de door haar gekozen niet-gecontracteerde
zorgaanbieder te betrekken. Er wordt namelijk slechts 46% van het bij haar in rekening gebrachte
tarief door de ziektekostenverzekeraar vergoed.
Verzoekster leidt uit de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 1 februari 2019
(ECLI:NL:RBGEL:2019:380) af dat de ziektekostenverzekeraar op het bij haar in rekening
gebrachte tarief slechts een bedrag in mindering mag brengen gelijk aan de (extra) kosten die de
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ziektekostenverzekeraar moet maken voor de afhandeling van de ingediende declaraties. Het is aan
de ziektekostenverzekeraar deze (extra) kosten inzichtelijk te maken.
Verder voert verzoekster aan dat de vergoedingen die aan haar zijn toegekend niet marktconform
zijn. In dit verband verwijst zij naar de website van de Nederlandse Zorgautoriteit waarop de
gemiddelde 'verkoopprijs' per DBC is vermeld. De gemiddelde 'verkoopprijs' van de DBC die bij
verzoekster in rekening is gebracht bedroeg in 2017 en in 2018 € 275,--. Verzoekster meent dat de
aan haar toegekende vergoeding niet lager mag zijn dan dit bedrag of - voor zover hierop al een
korting mag worden toegepast - dat zij ten minste recht heeft op een vergoeding van 75% hiervan.
6.4.

De ziektekostenverzekeraar betwist dat sprake is van een feitelijke hinderpaal. In dit verband
voert hij aan dat niet het bij verzoekster in rekening gebrachte bedrag als uitgangspunt heeft te
gelden, maar het gewogen gemiddeld gecontracteerde tarief. Dit uitgangstarief bedraagt voor
de behandelingen die verzoekster heeft ondergaan € 242,05. Met dit tarief als uitgangspunt blijft
een bedrag van € 87,05 (€ 242,05 - € 155,--) voor rekening van verzoekster. Over 2018 heeft
verzoekster een tweetal nota's ingediend, zodat zij dit bedrag in dat jaar twee maal moest voldoen.
De ziektekostenverzekeraar is van mening dat deze bedragen niet zodanig hoog zijn dat kan
worden gesproken van een feitelijke hinderpaal. Daarbij tekent hij aan dat de Hoge Raad in het
arrest van 7 juni 2019 (ECLI:NL:HR:2019:853) heeft bevestigd dat ten aanzien van de draagkracht
van verzekerden dient te worden uitgegaan van de gemiddelde ('modale') en niet van de minst
draagkrachtige zorggebruiker.
Verder voert de ziektekostenverzekeraar aan dat op het uitgangstarief niet slechts de extra
(administratie)kosten in mindering mogen worden gebracht die het inroepen van een nietgecontracteerde zorgaanbieder met zich brengen. Ook dit is door de Hoge Raad bevestigd in het
arrest van 7 juni 2019.

6.5.

Alvorens te beoordelen of sprake is van een feitelijke hinderpaal, is het volgens de commissie van
belang een toelichting te geven op het zorgverzekeringstelsel en de onderscheiden polissen.

6.6.

De commissie overweegt dat zorgverzekeraars op grond van artikel 11 Zvw een zorgplicht
hebben jegens hun verzekerden. De invulling van deze zorgplicht is afhankelijk van de gekozen
verzekeringsvorm. De naturapolis geeft recht op de zorg en overige diensten waaraan de
verzekerde behoefte heeft (artikel 11, eerste lid, sub a, Zvw) en de restitutiepolis geeft recht
op vergoeding van de kosten van deze zorg of overige diensten en desgevraagd activiteiten
gericht op het verkrijgen van deze zorg of overige diensten (artikel 11, eerste lid, sub b, Zvw). Een
combinatie van beide verzekeringsvormen in één polis is ook mogelijk. Dit wordt een combinatiepolis
genoemd.
Binnen deze combinatiepolissen zijn twee varianten te onderscheiden, zoals blijkt uit de toelichting
op de Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten (TH/NR-010)
van de Nederlandse zorgautoriteit. De eerste variant is die waarbij voor sommige aanspraken wordt
uitgegaan van een recht op zorg (natura) en voor andere van een recht op vergoeding (restitutie).
De tweede variant geeft recht op vergoeding van de kosten van zorg en andere diensten als bedoeld
in artikel 11, eerste lid, onder b, Zvw, maar hierbij wordt ervan uitgegaan dat gebruik wordt gemaakt
van een gecontracteerde zorgaanbieder. Anders dan bij een 'zuivere' restitutiepolis wordt het recht
op vergoeding bij deze combinatiepolissen niet bepaald door artikel 2.2 Bzv, maar door artikel 13
Zvw. Eerdergenoemd hinderpaalcriterium is niet opgenomen in de wet zelf, maar in de Memorie
van Toelichting bij artikel 13 Zvw en behoort volgens de Hoge Raad tot het nationale recht. De door
verzoekster afgesloten zorgverzekering valt onder de tweede variant van de combinatiepolissen.

6.7.

Voor deze variant geldt dat de ziektekostenverzekeraar de hoogte van de vergoeding mag bepalen
indien gebruik wordt gemaakt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Voorwaarde is dat de
vergoeding geen feitelijke hinderpaal mag vormen. Voor de beoordeling hiervan zoekt de commissie
aansluiting bij de door partijen aangehaalde uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 1 februari
2019 en het arrest van de Hoge Raad van 7 juni 2019.

6.8.

De rechtbank kwam, aan de hand van de parlementaire geschiedenis bij de totstandkoming van
de Zvw, tot de conclusie dat een zorgverzekeraar bij het bepalen van de bedoelde vergoeding
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als uitgangspunt het gewogen gemiddeld gecontracteerde tarief mag nemen, voor zover dit het
gewogen gemiddelde is van het daadwerkelijk gedeclareerde tarief voor een bepaalde zorgvorm. Dit
is eerder genoemd uitgangstarief.
6.9.

Uit de wetsgeschiedenis volgt verder dat een zorgverzekeraar voor de extra kosten die nietgecontracteerde zorg met zich brengt een korting mag toepassen op het uitgangstarief, omdat de
zorgverzekeraar er bij het contracteren van zorgaanbieders van is uitgegaan dat al de verzekerden
waarvoor hij zorg inkoopt aanspraak maken op deze (gecontracteerde) zorg of overige diensten,
in plaats van vergoeding (restitutie) hiervan te wensen. Hierop zijn de contracten naar omvang
en de inhoud dan ook afgestemd.De Hoge Raad oordeelde dat bedoelde korting niet is beperkt
tot de (gemiddelde) extra (administratie)kosten die zijn gemoeid met de afwikkeling van de nietgecontracteerde zorg in kwestie. Volgens de Hoge Raad zou deze opvatting afbreuk doen aan het
door de wetgever gewenste stelsel van naturapolissen met een onderscheid tussen wel en nietgecontracteerde zorg, en aan de daarmee verband houdende regierol van de zorgverzekeraars bij
de inkoop van zorg teneinde de kosten van de gezondheidszorg te beheersen. Aanvaarding van die
opvatting zou immers meebrengen dat ook bij gebruik van niet-gecontracteerde zorg in feite recht
bestaat op een nagenoeg volledige vergoeding.
Verder oordeelde de Hoge Raad dat bij het vaststellen van de bedoelde korting moet worden
uitgegaan van de gemiddelde ('modale') zorggebruiker. Volgens de Hoge Raad berust het stelsel
van de Zvw op het uitgangspunt dat het niet-volledig vergoeden van niet-gecontracteerde zorg
dient als prikkel voor iedere zorggebruiker om te kiezen voor een restitutiepolis of - ingeval is
gekozen voor een naturapolis - gebruik te maken van gecontracteerde zorg. Indien de hoogte
van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg zou worden bepaald door de gemiddeld minst
draagkrachtige zorggebruiker, zou voor zorggebruikers die niet behoren tot deze categorie de prikkel
voor een belangrijk deel wegvallen. Daarmee zou het stelsel van de Zvw op onaanvaardbare wijze
worden ondergraven.

6.10.

Gelet op het voorgaande dient - anders dan verzoekster aanvoert - niet het tarief dat bij haar door
de zorgaanbieder in rekening is gebracht of het marktconforme tarief, maar het gewogen gemiddeld
gecontracteerde tarief als uitgangspunt te worden genomen om te bepalen op welke vergoeding
zij recht heeft. Op dit uitgangstarief mag nog een bepaald bedrag in mindering worden gebracht.
Zoals uit het hiervoor aangehaalde arrest van de Hoge Raad volgt, blijft deze korting niet beperkt
tot de extra (administratie)kosten die samenhangen met het inschakelen van niet-gecontracteerde
zorg. Hetgeen verzoekster in dit verband heeft aangevoerd, treft om die reden geen doel. Pas als
het bedrag dat in mindering wordt gebracht op het uitgangstarief zodanig hoog is dat dit ertoe leidt
dat de gemiddelde ('modale') zorggebruiker hierdoor de zorg niet langer kan betrekken bij een nietgecontracteerde zorgaanbieder is sprake van een feitelijke hinderpaal.

6.11.

De ziektekostenverzekeraar heeft verklaard dat het gewogen gemiddeld tarief voor de zorg die
verzoekster heeft ontvangen € 242,05 bedraagt. Aangezien de ziektekostenverzekeraar hierbij
geen onderscheid heeft gemaakt voor respectievelijk 2017 en 2018, neemt de commissie dit tarief
voor beide jaren als uitgangstarief. De vergoeding die de ziektekostenverzekeraar aan verzoekster
heeft toegekend, bedraagt respectievelijk € 175,-- voor de zorg die in 2017 heeft plaatsgevonden
en € 155,-- voor de zorg die in 2018 is verleend. Dit betekent dat de ziektekostenverzekeraar een
korting van respectievelijk € 67,05 (€ 242,05 minus € 175,--) en € 87,05 (€ 242,05 minus € 155,--)
heeft toegepast.
De commissie is van oordeel dat deze korting niet dusdanig is dat de kosten die hierdoor voor
rekening blijven van verzoekster zo hoog zijn dat deze door de gemiddelde ('modale') zorggebruiker
niet kunnen worden gedragen. Om die reden kan niet worden gesproken van een feitelijke
hinderpaal. Daarbij hecht de commissie tevens waarde aan het feit dat de betreffende kosten niet
in één keer, maar over een periode van tien maanden bij verzoekster in rekening zijn gebracht, te
weten op 22 mei 2018, 13 juli 2018 en 11 maart 2019.

6.12.

Dit leidt tot de navolgende beslissing.
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7.

Bindend advies

7.1.

De commissie wijst de verzoeken af.
Zeist, 14 augustus 2019,

J.A.M. Strens-Meulemeester
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Zorgverzekeringswet
Artikel 11
1. De zorgverzekeraar heeft jegens zijn verzekerden een zorgplicht die zodanig wordt vormgegeven,
dat de verzekerde bij wie het verzekerde risico zich voordoet, krachtens de zorgverzekering recht
heeft op prestaties bestaande uit:
a. de zorg of de overige diensten waaraan hij behoefte heeft, of
b. vergoeding van de kosten van deze zorg of overige diensten alsmede, desgevraagd,
activiteiten gericht op het verkrijgen van deze zorg of diensten.
2. In de zorgverzekering kunnen combinaties van verzekerde prestaties als bedoeld in het eerste lid,
onderdeel a of b, worden opgenomen.
3. Bij algemene maatregel van bestuur worden de inhoud en omvang van de in het eerste lid
bedoelde prestaties nader geregeld en kan voor bij die maatregel aan te wijzen vormen van zorg
of overige diensten worden bepaald dat een deel van de kosten voor rekening van de verzekerde
komt.
4. In de algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat bij ministeriële regeling:
a. vormen van zorg of overige diensten kunnen worden uitgezonderd van de in het eerste lid
bedoelde of in de maatregel nader omschreven prestaties;
b. de inhoud en omvang van de prestaties bestaande uit zorg als bedoeld in artikel 10,
onderdelen a, c en d, nader wordt geregeld;
c. nadere regels kunnen worden gesteld over het deel van de kosten dat voor rekening van de
verzekerde komt.
5. Een zorgverzekeraar kan modelovereenkomsten aanbieden waarin, in geringe afwijking van het
bepaalde bij of krachtens het eerste en derde lid, bepaalde om ethische of levensbeschouwelijke
redenen controversiële prestaties buiten de dekking van de zorgverzekering blijven.
Artikel 13
1. Indien een verzekerde krachtens zijn zorgverzekering een bepaalde vorm van zorg of een andere
dienst dient te betrekken van een aanbieder met wie zijn zorgverzekeraar een overeenkomst over
deze zorg of dienst en de daarvoor in rekening te brengen prijs heeft gesloten of van een
aanbieder die bij zijn zorgverzekeraar in dienst is, en hij deze zorg of andere dienst desalniettemin
betrekt van een andere aanbieder, heeft hij recht op een door de zorgverzekeraar te bepalen
vergoeding van de voor deze zorg of dienst gemaakte kosten.
2. De zorgverzekeraar neemt de wijze waarop hij de vergoeding berekent in de modelovereenkomst
op.
3. Indien bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 11, is bepaald dat
een deel van de kosten van een bepaalde vorm van zorg of van een bepaalde andere dienst voor
rekening van de verzekerde komt, verwerkt de zorgverzekeraar dit in de wijze waarop hij de
vergoeding voor de desbetreffende vorm van zorg of dienst berekent.
4. De wijze waarop de vergoeding wordt berekend is voor alle verzekerden, bedoeld in het eerste lid,
die in een zelfde situatie een zelfde vorm van zorg of dienst behoeven, gelijk.
5. Indien een overeenkomst tussen een zorgverzekeraar en een aanbieder als bedoeld in het eerste
lid wordt beëindigd, houdt een verzekerde die op het moment van beëindiging van de
overeenkomst zorg ontvangt van deze aanbieder, recht op zorgverlening door die aanbieder voor
rekening van deze zorgverzekeraar.

Besluit zorgverzekering
Artikel 2.2
1. De vergoeding van kosten, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de wet, omvat de
kosten die de verzekerde heeft gemaakt voor zorg of overige diensten zoals die naar inhoud en
omvang zijn omschreven in de artikelen 2.4 tot en met 2.15.
2. Bij het bepalen van de vergoeding worden in mindering gebracht:
a. hetgeen de verzekerde als eigen bijdrage had moeten betalen indien hij krachtens de
zorgverzekering recht zou hebben op prestaties bestaande uit zorg of overige diensten;
b. de kosten die hoger zijn dan in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend
is te achten.
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