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Geschillencommissie Zorgverzekeringen (mr. G.R.J. de Groot, mr. H.A.J. Kroon en mr. M.T.C.J. NautaSluijs)

1.

Partijen
A te B, hierna te noemen: verzoeker, vertegenwoordigd door C te B,
tegen
NV Zorgverzekeraar UMC te Arnhem, hierna te noemen: de ziektekostenverzekeraar.

2.

Verloop van de procedure

2.1.

Op 30 augustus 2020 heeft verzoeker per brief de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (hierna:
de commissie) gevraagd een bindend advies uit te brengen.

2.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft op 6 november 2020 per brief zijn standpunt aan de commissie
uitgelegd. Een kopie van deze brief is op 9 november 2020 aan verzoeker gezonden.

2.3.

Partijen is de mogelijkheid geboden om te worden gehoord. Verzoeker en de
ziektekostenverzekeraar hebben op 17 november 2020 respectievelijk 23 november 2020 verklaard
niet te willen worden gehoord.

2.4.

Op 26 november 2020 heeft het Zorginstituut Nederland (hierna: het Zorginstituut) (zaaknummer:
2020048181) per brief aan de commissie het voorlopig advies uitgebracht. Een afschrift is
op 27 november 2020 aan partijen gestuurd. Daarbij zijn zij in de gelegenheid gesteld om op
het advies van het Zorginstituut te reageren. Verzoeker heeft op 12 december 2020 van de
geboden mogelijkheid gebruik gemaakt. Een kopie van deze reactie is ter kennisname aan de
ziektekostenverzekeraar gezonden.

2.5.

De reactie van verzoeker van 12 december 2020 is op 16 december 2020 aan het Zorginstituut
gestuurd. Op 22 december 2020 heeft het Zorginstituut per brief aan de commissie een definitief
advies uitgebracht. Een kopie van dit advies is ter kennisname aan partijen gestuurd.

3.

Vaststaande feiten

3.1.

Verzoeker was in 2019 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten op grond
van de verzekering UMC Basis (Restitutie) (hierna: de zorgverzekering) en de aanvullende
ziektekostenverzekeringen UMC Extra Zorg 3 en UMC Extra Tand 2 (hierna: de aanvullende
ziektekostenverzekering).

3.2.

Verzoeker lijdt aan maculadegeneratie. In 2018 is voor de behandeling van deze aandoening gestart
met het toedienen van Eylea®-injecties. Omdat verzoeker een deel van het jaar op Curaçao woont,
is hem daar de eerste injectie afgeleverd en toegediend. De andere twee injecties zijn aan verzoeker
afgeleverd door een apotheek in Nederland. Deze zijn door een arts op Curaçao toegediend. De
ziektekostenverzekeraar heeft de drie injecties naar Nederlands tarief vergoed.

3.3.

In 2019 bleek dat verzoeker nog een drietal injecties nodig had. Omdat de kosten van de in 2018 op
Curaçao afgeleverde injectie slechts gedeeltelijk werden vergoed, heeft verzoeker in 2019 ervoor
202000973, pagina 2 van 6

gekozen alle drie de injecties in Nederland af te nemen. Eén van de afgeleverde injecties is op
Curaçao toegediend en de beide andere in Nederland.
Verzoeker heeft de kosten van de betreffende injecties bij de ziektekostenverzekeraar gedeclareerd.
In vervolg hierop heeft de ziektekostenverzekeraar de kosten van de injecties die in Nederland zijn
toegediend volledig vergoed; vergoeding van de injectie die op Curaçao is toegediend is door de
ziektekostenverzekeraar afgewezen.
3.4.

De ziektekostenverzekeraar heeft op 28 november 2019 verzoeker per e-mailbericht gevraagd hem
meer informatie over de afgeleverde injecties te sturen.

3.5.

Verzoeker heeft de ziektekostenverzekeraar om heroverweging van zijn afwijzende beslissing
gevraagd. Hierop heeft verzoeker van de ziektekostenverzekeraar geen reactie ontvangen.

3.6.

Op 26 november 2020 heeft het Zorginstituut per brief het volgende verklaard:
“Beoordeling
De informatie in het dossier is medisch en juridisch beoordeeld.
Aanspraak basisverzekering
Op basis van de beschikbare informatie in het dossier kan niet beoordeeld worden of verzoeker
aanspraak kan maken op vergoeding van aflibercept ten laste van de basisverzekering. Het dossier
bevat geen medische informatie. De vertegenwoordiger van verzoeker geeft aan dat verzoeker
behandeld wordt met aflibercept in verband met maculadegeneratie. Dit kan een indicatie zijn voor
behandeling met aflibercept.
Aflevering door openbare apotheek
Aflibercept zit niet in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) en valt niet onder de
aanspraak farmaceutische zorg. Aflibercept kan daarom niet afgeleverd worden door een openbare
apotheek en achteraf gedeclareerd worden bij een zorgverzekeraar. Alleen een ziekenhuis kan
aflibercept declareren aangezien het geneesmiddel deel uitmaakt van de prestatie geneeskundige
zorg.
Conclusie
Op basis van de beschikbare informatie in het dossier kan niet beoordeeld worden of verzoeker
aanspraak kan maken op aflibercept ten laste van de basisverzekering. Verzoeker heeft aflibercept
echter afgeleverd gekregen door een openbare apotheek en achteraf gedeclareerd bij verweerder.
Aflibercept valt onder de geneeskundige zorg en kan alleen gedeclareerd worden door een
ziekenhuis.
Het advies
Het Zorginstituut kan geen advies uitbrengen voor dit geschil. Op basis van de beschikbare
informatie in het dossier kan niet beoordeeld worden of verzoeker aanspraak kan maken op
aflibercept ten laste van de basisverzekering. Wel merkt het Zorginstituut op dat aflibercept niet op
de juiste manier gedeclareerd is."

4.

Geschil

4.1.

Verzoeker heeft aan de commissie gevraagd te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar is
gehouden de kosten van de in 2019 aan hem afgeleverde Eylea®-injecties volledig te vergoeden.

4.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft verweer gevoerd tegen dit verzoek.
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5.

Bevoegdheid van de commissie

5.1.

De commissie is bevoegd van het geschil kennis te nemen en daarover bindend advies uit
te brengen, zowel ten aanzien van de zorgverzekering als ten aanzien van de aanvullende
ziektekostenverzekering. Dit blijkt uit artikel 10 van de voorwaarden van de zorgverzekering en
artikel 7 van de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering.

6.

Beoordeling

6.1.

De relevante bepalingen uit de Zorgverzekeringswet (Zvw), het Besluit zorgverzekering (Bzv)
en de Regeling zorgverzekering (Rzv) over farmaceutische zorg en medisch specialistische
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.

Verzoeker vraagt om vergoeding van de kosten van het middel Eylea® injectievloeistof 40 mg/ml
flacon 0,1ml. Hij heeft dit middel afgeleverd gekregen door een apotheek en heeft het vervolgens
door een medisch specialist in het ziekenhuis (in Nederland of op Curaçao) laten injecteren. De
aflevering van het geneesmiddel heeft derhalve los van de behandeling plaatsgevonden. Om die
reden moet worden getoetst aan de voorwaarden voor farmaceutische zorg en niet aan die voor
medisch-specialistische zorg, aldus verzoeker.

6.3.

De commissie merkt in de eerste plaats op dat uit het advies van het Zorginstituut blijkt dat
niet vast staat of verzoeker een indicatie heeft voor het gebruik van het in het geding zijnde
middel. Nu de ziektekostenverzekeraar zich echter niet heeft beroepen op het ontbreken van een
(verzekerings)indicatie, kan dit punt verder onbesproken blijven in het kader van de onderhavige
procedure.
De vergoeding van geneesmiddelen is geregeld in artikel 2.8 Bzv. Artikel 19 van de zorgverzekering
is hierop gebaseerd. Op grond van dit artikel bestaat aanspraak op vergoeding van geregistreerde
en niet-geregistreerde geneesmiddelen.

6.4.

Aflibercept (de werkzame stof van Eylea®) is niet opgenomen in Bijlage 1 Rzv, de lijst van door de
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangewezen geregistreerde geneesmiddelen, waar
de voorwaarden van de zorgverzekering, onder het subkopje ‘geregistreerde geneesmiddelen’, naar
verwijzen.
Evenmin betreft het hier een (niet-geregistreerd) geneesmiddel dat door de apotheek is bereid
- de zogenoemde ‘magistrale receptuur’ of ‘apotheekbereiding’ - dan wel een middel dat is
voorgeschreven in het kader van de behandeling van een ziekte die in Nederland voorkomt bij
minder dan 1 op de 150.000 inwoners, een zogenoemde ‘orphan drug’ of ‘weesgeneesmiddel’,
zoals bedoeld in de voorwaarden van de zorgverzekering onder het subkopje ‘niet-geregistreerde
geneesmiddelen’.
De conclusie op basis van het voorgaande is dat Eylea® injectievloeistof niet als aanspraak onder
de farmaceutische zorg kan worden vergoed.

6.5.

De werkzame stof van Eylea® (aflibercept) wordt evenwel aangemerkt als een addongeneesmiddel. Add-on geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die apart van de behandeling
(dus naast het DBC-zorgproduct) door een ziekenhuis in rekening kunnen worden gebracht, als
onderdeel van een medisch specialistische behandeling. Omdat verzoeker, als gezegd, het middel
Eylea® in 2019 afgeleverd heeft gekregen door de apotheek, en hij hiervoor van die apotheek
een nota heeft ontvangen, bestaat geen recht op vergoeding onder de noemer van medisch
specialistische zorg.
Dat, zoals door verzoeker is betoogd, vanwege zijn persoonlijke omstandigheden de aflevering
door de apotheek los van de toediening van het middel heeft plaatsgevonden, maakt niet dat
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hierdoor aanspraak op vergoeding is ontstaan, in afwijking van de verzekeringsvoorwaarden en de
onderliggende regelgeving.
6.6.

De commissie is dan ook van oordeel dat Eylea® injectievloeistof 40 mg/ml flacon 0,1ml onder
de gegeven omstandigheden niet door de ziektekostenverzekeraar hoeft te worden vergoed. Dat
verzoeker de kosten in 2018 wél vergoed heeft gekregen, maakt het voorgaande niet anders. Door
de ziektekostenverzekeraar is immers onweersproken gesteld dat ook in 2018 geen aanspraak
bestond.
De stelling van de ziektekostenverzekeraar dat op de ingediende nota's gegevens zoals de
prestatiecode en het zorgtraject ontbreken behoeft, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, geen
bespreking.
Aanvullende ziektekostenverzekering

6.7.

De aanvullende ziektekostenverzekering biedt geen dekking voor Eylea® injectievloeistof.
Verzoeker heeft daarom geen aanspraak op vergoeding hiervan, ten laste van deze verzekering.

6.8.

Dit leidt tot de navolgende beslissing.

7.

Bindend advies

7.1.

De commissie wijst het verzoek af.
Zeist, 6 januari 2021,

G.R.J. de Groot
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BIJLAGEN

1. Polisvoorwaarden
2. Nationale wet- en regelgeving
(bron: https://wetten.overheid.nl/zoeken)
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Zorgverzekeringswet
Artikel 10
Het krachtens de zorgverzekering te verzekeren risico is de behoefte aan:
a. geneeskundige zorg, waaronder de integrale eerstelijnszorg zoals die door huisartsen en
verloskundigen pleegt te geschieden;
b. mondzorg;
c. farmaceutische zorg;
d. hulpmiddelenzorg;
e. verpleging;
f. verzorging, waaronder de kraamzorg;
g. verblijf in verband met geneeskundige zorg;
h. vervoer in verband met het ontvangen van zorg of diensten als bedoeld in de onderdelen a tot
en met g, dan wel in verband met een recht op zorg op grond van de Wet langdurige zorg.

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.

Besluit zorgverzekering
Artikel 2.1
1. De zorg en overige diensten, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de wet omvatten de
vormen van zorg of diensten die naar inhoud en omvang zijn omschreven in de artikelen 2.4 tot en
met 2.15, met uitzondering van vormen van zorg of diensten die voor de verzekerden kunnen
worden bekostigd op grond van een wettelijk voorschrift.
2. De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand
van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het
betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten.
3. Onverminderd hetgeen is bepaald in de artikelen 2.4 tot en met 2.15, heeft de verzekerde op een
vorm van zorg of een dienst slechts recht voor zover hij daarop naar inhoud en omvang
redelijkerwijs is aangewezen.
4. Onder de zorg en overige diensten, bedoeld in het eerste lid, valt niet forensische zorg als bedoeld
in artikel 1.1, tweede lid, van de Wet forensische zorg of forensische zorg als aangemerkt in of
krachtens een algemene maatregel van bestuur.
5. In afwijking van het tweede lid vallen onder de zorg en overige diensten, bedoeld in de artikelen
2.4, 2.8 of 2.9, ook de zorg en diensten die bij ministeriële regeling zijn aangewezen onder de
daarbij geregelde voorwaarden en gedurende een daarbij aan te geven termijn van maximaal
zeven jaar, voor zover er sprake is van verantwoorde zorg en diensten.
6. De zorg en diensten, bedoeld in het eerste lid, omvatten niet geestelijke gezondheidszorg als
bedoeld in artikel 10.2, eerste lid, van de Jeugdwet aan jeugdigen als bedoeld in artikel 1.1 van die
wet.

Besluit zorgverzekering
Artikel 2.4
1. Geneeskundige zorg omvat zorg zoals huisartsen, medisch-specialisten, klinisch-psychologen en
verloskundigen die plegen te bieden, zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a, zorg
bij stoppen-met-rokenprogramma als bedoeld in artikel 2.5b, geriatrische revalidatie als bedoeld in
artikel 2.5c en paramedische zorg als bedoeld in artikel 2.6, met dien verstande dat:
a. de zorg niet omvat:
1°. het vaccineren ten behoeve van grieppreventie;
2°. de combinatietest, de niet-invasieve prenatale test en de invasieve diagnostiek voor
zwangere vrouwen die hiervoor geen medische indicatie hebben, met dien verstande dat:
– ingeval van een niet-invasieve prenatale test onder een medische indicatie ook wordt
verstaan het uit een combinatietest blijken van een aanmerkelijke kans op een foetus
met een chromosoomafwijking;
– ingeval van invasieve diagnostiek onder een medische indicatie ook wordt verstaan het
uit een combinatietest of een niet-invasieve prenatale test blijken van een aanmerkelijke
kans op een foetus met een chromosoomafwijking;
3°. de vierde of volgende in-vitrofertilisatiepoging per te realiseren zwangerschap, nadat drie
pogingen zijn geëindigd tussen het moment dat een follikelpunctie is geslaagd en het
moment dat er sprake is van een doorgaande zwangerschap van tien weken te rekenen
vanaf het moment van de follikelpunctie en indien de implantatie van gecryopreserveerde

embryo’s niet heeft geleid tot een doorgaande zwangerschap van negen weken en drie
dagen te rekenen vanaf de implantatie;
4°. de eerste en tweede in-vitrofertilisatiepoging bij een verzekerde jonger dan achtendertig
jaar, indien er meer dan één embryo wordt teruggeplaatst;
5°. vruchtbaarheidsgerelateerde zorg, indien de verzekerde vrouw drieënveertig jaar of ouder
is, behoudens voor zover het een in-vitrofertilisatiepoging betreft die reeds is aangevangen
voordat de verzekerde vrouw de leeftijd van drieënveertig jaar heeft bereikt;
6°. zorg zoals tandarts-specialisten plegen te bieden;
b. behandeling van plastisch-chirurgische aard slechts onder de zorg valt indien die strekt tot
correctie van:
1°. afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke
functiestoornissen;
2°. verminkingen die het gevolg zijn van een ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting;
3°. verlamde of verslapte bovenoogleden, indien de verlamming of verslapping een ernstige
gezichtsveldbeperking tot gevolg heeft dan wel het gevolg is van een aangeboren afwijking
of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening;
4°. de volgende aangeboren misvormingen: lip-, kaak- en gehemeltespleten, misvormingen
van het benig aangezicht, goedaardige woekeringen van bloedvaten, lymfevaten of
bindweefsel, geboortevlekken of misvormingen van urineweg- en geslachtsorganen;
5°. primaire geslachtskenmerken bij een vastgestelde transsexualiteit;
c. transplantaties van weefsels en organen slechts tot de zorg behoren indien de transplantatie is
verricht in een lidstaat van de Europese Unie, in een staat die partij is bij de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte of in een andere staat indien de donor
woonachtig is in die staat en de echtgenoot, de geregistreerde partner of een bloedverwant in
de eerste, tweede of derde graad van de verzekerde is.
2. Bij ministeriële regeling kunnen vormen van zorg worden uitgezonderd.

Besluit zorgverzekering
Artikel 2.8
1. Farmaceutische zorg omvat terhandstelling van of advies en begeleiding zoals apothekers die
plegen te bieden ten behoeve van medicatiebeoordeling en verantwoord gebruik van:
a. de bij ministeriële regeling aangewezen geregistreerde geneesmiddelen voor zover deze zijn
aangewezen door de zorgverzekeraar;
b. mits het rationele farmacotherapie betreft, geneesmiddelen als bedoeld in:
1°. artikel 40, derde lid, onder a, van de Geneesmiddelenwet,
2°. artikel 40, derde lid, onder c, van de Geneesmiddelenwet, die op verzoek van een arts als
bedoeld in die bepaling, in Nederland zijn bereid door een fabrikant als bedoeld in artikel 1,
eerste lid, onder mm, van die wet, of
3°. artikel 40, derde lid, onder c, van de Geneesmiddelenwet, die in de handel zijn in een
andere lidstaat of in een derde land en op verzoek van een arts als bedoeld in die bepaling,
binnen het grondgebied van Nederland worden gebracht en bestemd zijn voor een patiënt
van hem die aan een ziekte lijdt die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de
150.000 inwoners;
c. polymere, oligomere, monomere en modulaire dieetpreparaten.
2. Farmaceutische zorg omvat geen:
a. farmaceutische zorg in bij ministeriële regeling aangegeven gevallen;
b. geneesmiddelen in geval van ziekterisico bij reizen;
c. geneesmiddelen voor onderzoek als bedoeld in artikel 40, derde lid, onder b, van de
Geneesmiddelenwet;
d. geneesmiddelen die gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig zijn aan enig niet aangewezen,
geregistreerd geneesmiddel;
e. geneesmiddelen als bedoeld in artikel 40, derde lid, onder e, van de Geneesmiddelenwet.
3. De aanwijzing door de zorgverzekeraar geschiedt zodanig dat van alle werkzame stoffen die
voorkomen in de bij ministeriële regeling aangewezen geneesmiddelen ten minste een
geneesmiddel voor de verzekerde beschikbaar is.
4. Farmaceutische zorg omvat ook een ander bij ministeriële regeling aangewezen geneesmiddel
dan het door de zorgverzekeraar aangewezen geneesmiddel, voor zover behandeling met het
door de zorgverzekeraar aangewezen geneesmiddel voor de verzekerde medisch niet
verantwoord is.
5. Bij de ministeriële regeling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, worden de aangewezen
geneesmiddelen zoveel mogelijk ingedeeld in groepen van onderling vervangbare
geneesmiddelen.
In die ministeriële regeling wordt tevens de aanvraagprocedure voor de aanwijzing geregeld,
worden regels gesteld met betrekking tot de systematiek van de indeling in groepen van onderling
vervangbare geneesmiddelen en worden regels gesteld met betrekking tot de vaststelling van een
vergoedingslimiet voor elke groep van onderling vervangbare geneesmiddelen.
6. In afwijking van het vijfde lid kan bij ministeriële regeling worden bepaald dat voor bij die regeling
aangewezen groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen de vergoedinglimiet kan worden
herberekend of buiten werking kan worden gesteld.

Regeling zorgverzekering
Artikel 2.5
1. In bijlage 1 bij deze regeling worden genoemd:
a. de op grond van artikel 2.8, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit zorgverzekering
aangewezen geregistreerde geneesmiddelen;
b. de op grond van artikel 2.1, vijfde lid, van het Besluit zorgverzekering aangewezen
geneesmiddelen.
2. In bijlage 2 bij deze regeling worden vermeld:
a. categorieën van geneesmiddelen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, waarvoor de
farmaceutische zorg slechts aflevering van dat geneesmiddel omvat indien voldaan is aan de
bij die categorieën vermelde criteria;
b. de voorwaarden waaronder en de termijn gedurende welke de farmaceutische zorg, bedoeld in
de aanhef van artikel 2.8, eerste lid, van het Besluit zorgverzekering de geneesmiddelen,
bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, omvat.
3. Polymere, oligomere, monomere en modulaire dieetpreparaten behoren slechts tot de
farmaceutische zorg indien voldaan is aan onderdeel 1 van bijlage 2 van deze regeling.

