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Geschillencommissie Zorgverzekeringen (mr. G.R.J. de Groot, mr. H.A.J. Kroon en mr. L. Ritzema)

1.

Partijen
De heer A te B, hierna te noemen: verzoeker,
tegen
1) OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar U.A., en
2) OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Aanvullende Verzekering Zorgverzekeraar U.A., beide te
Tilburg,
hierna gezamenlijk te noemen: de ziektekostenverzekeraar.

2.

Verloop van de procedure

2.1.

Bij e-mailbericht van 13 juni 2019 heeft verzoeker de Geschillencommissie Zorgverzekeringen
(hierna: de commissie) gevraagd een bindend advies uit te brengen.

2.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft bij brief van 31 juli 2019 zijn standpunt aan de commissie kenbaar
gemaakt. Een afschrift van deze brief is op 2 augustus 2019 aan verzoeker gezonden.

2.3.

Bij brief van 22 augustus 2019 heeft het Zorginstituut Nederland (hierna: het Zorginstituut)
(zaaknummer: 201904167) aan de commissie het voorlopig advies uitgebracht. Een afschrift is op 8
oktober 2019 aan partijen gestuurd.

2.4.

Partijen is de mogelijkheid geboden om te worden gehoord. Verzoeker en de
ziektekostenverzekeraar zijn op 30 oktober 2019 gehoord.

3.

Vaststaande feiten

3.1.

Verzoeker was in 2019 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten op
grond van de PZP Zorg-op-maatpolis (hierna: de zorgverzekering) en de aanvullende
ziektekostenverzekeringen CZ Top Collectief en CZ Uitgebreide Tandarts Collectief (hierna: de
aanvullende ziektekostenverzekering).

3.2.

Verzoeker gebruikt onder andere het middel gliclazide. In december 2018 was gliclazide van
Sandoz niet leverbaar. Om die reden heeft verzoeker van de apotheek gliclazide van Mylan en PCH
geleverd gekregen. Van deze voorkeursmiddelen is verzoeker toen erg ziek geweest. Daarom heeft
verzoeker de ziektekostenverzekeraar verzocht aan hem in de toekomst alleen het spécialité af te
leveren.

3.3.

De ziektekostenverzekeraar heeft bij e-mailbericht van 29 januari 2019 aan verzoeker meegedeeld
dat hij ten aanzien van geneesmiddelen een voorkeursbeleid hanteert. Alleen als het medisch niet
verantwoord is het voorkeursmiddel te gebruiken bestaat aanspraak op een ander geneesmiddel.
De beoordeling of het verantwoord is een generiek geneesmiddel te gebruiken ligt bij de apotheek.

3.4.

De apotheek van verzoeker heeft in januari 2019 onderzocht of er bij de zeven door verzoeker
gebruikte medicijnen een verschil aanwezig is in de gebruikte hulp- en/of grondstoffen. De apotheek
heeft bij geen van de middelen een verschil kunnen vinden.
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3.5.

Op 6 februari 2019 heeft verzoeker van zijn apotheek vier (voorkeurs)middelen afgeleverd gekregen.
Het betrof daarbij de volgende middelen:
- Lisinopril
- Hydrochloorthiazide
- Acetylsalicylzuur
- Atorvastatine
Kort na inname van deze middelen is verzoeker opnieuw ziek geworden, en wel zo erg dat hij twee
maanden uit de running was. Hierdoor heeft hij schade geleden. Volgens opgaaf van verzoeker
bedraagt de schade € 3.779,31, welk bedrag hij bij brief van 11 juli 2019 heeft gespecificeerd.

3.6.

Verzoeker heeft nadien veelvuldig met de ziektekostenverzekeraar gecorrespondeerd. De
ziektekostenverzekeraar heeft in reactie hierop verschillende keren aan verzoeker meegedeeld dat
hij ten aanzien van geneesmiddelen gerechtigd is een voorkeursbeleid te hanteren.

3.7.

Bij brief van 22 augustus 2019 heeft het Zorginstituut de commissie geadviseerd het verzoek, voor
dit betrekking heeft op de zorgverzekering, af te wijzen. Daarbij heeft het Zorginstituut het volgende
verklaard:
"Op basis van de beschikbare informatie in het dossier is niet aangetoond dat er een medische
noodzaak bestaat voor het gebruik van lisinopril van Sandoz, hydrochloorthiazide van Sandoz,
acetylsalicylzuur van Mylan en atorvastatine van Xiromed.
(...)
Het Zorginstituut heeft kennisgenomen van de stukken en beoordeeld of verweerder terecht
het gevraagde heeft afgewezen. De adviestaak van het Zorginstituut is beperkt tot de vraag of
verzoeker aanspraak heeft op een verstrekking of vergoeding op grond van de basisverzekering.
Het advies van het Zorginstituut kan geen betrekking hebben op een schadevergoeding. Gelet op
het bovenstaande concludeert het Zorginstituut dat er geen bijzondere gronden om af te wijken van
het preferentiebeleid van verweerder, nu daar geen medische noodzaak voor is aangetoond."

4.

Geschil

4.1.

Verzoeker heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar:
(i) geen preferentiebeleid mag voeren, en
(ii) gehouden is hem een schadevergoeding van totaal € 3.779,31 te betalen.

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 daarover bindend advies uit te
brengen. Dit blijkt uit artikel A.22. van de zorgverzekering.

6.

Beoordeling

6.1.

De relevante bepalingen uit de Zorgverzekeringswet (Zvw), het Besluit zorgverzekering (Bzv) en de
Regeling zorgverzekering (Rzv) over farmaceutische zorg zijn vermeld in de bijlage bij dit bindend
advies. Verder zijn hierin de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden alsmede de van belang zijnde
bepalingen uit het Reglement Famarcie 2019 en de lijst met voorkeursgeneesmiddelen opgenomen.
De bijlage maakt deel uit van het bindend advies.
Zorgverzekering

6.2.

De zorgverzekering biedt, op grond van artikel B.15., aanspraak op terhandstelling van (i)
bij ministeriële regeling aangewezen geregistreerde geneesmiddelen, voor zover deze zijn
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aangewezen door de ziektekostenverzekeraar, (ii) niet-geregistreerde geneesmiddelen, mits
het rationele farmacotherapie betreft, en (iii) polymere, oligomere, monomere en modulaire
dieetpreparaten. De middelen in dit geschil betreffen geregistreerde geneesmiddelen die vallen
onder (i). De ziektekostenverzekeraar is gerechtigd voor deze middelen een preferentiebeleid
te voeren. Dit blijkt uit onder meer uit artikel B.15.1.b. van de zorgverzekering, het Reglement
Farmacie 2019 van de ziektekostenverzekeraar en de daaraan ten grondslag liggende regelgeving.
Op basis van het preferentiebeleid is het de ziektekostenverzekeraar toegestaan binnen een groep
onderling vervangbare geneesmiddelen één of meer voorkeursmiddelen aan te wijzen. Het kan zijn
dat de behandeling met een door de ziektekostenverzekeraar aangewezen medicijn aantoonbaar
medisch niet verantwoord is. Alsdan bepaalt artikel 2.3 van het Reglement Farmacie 2019 van de
ziektekostenverzekeraar dat de apotheker samen de voorschrijvend huisarts of medisch specialist
beoordeelt of het medisch nodig is dat betrokkene een ander medicijn uit het GVS gebruikt dan het
voorkeursmiddel.
6.3.

Verzoeker heeft zowel in 2015 als in december 2018 verschillende voorkeursmiddelen gebruikt. Van
deze middelen is hij toen erg ziek geweest. Desondanks heeft verzoeker op 6 februari 2019 opnieuw
voorkeursmiddelen afgeleverd gekregen. Dit keer betrof het de middelen Lisinopril van Aurobindo,
Hydrochloorthiazide van Mylan, Acetylsalicylzuur van Apotex en Atorvastatine van Ranbaxy. Kort na
inname van deze middelen is verzoeker ziek geworden, en wel zo erg dat hij twee maanden uit de
running was. Hierdoor heeft hij schade geleden. Volgens opgaaf van verzoeker bedraagt de schade
totaal € 3.779,31, welk bedrag hij bij brief van 11 juli 2019 heeft gespecificeerd. Uit de overlegde
specificatie volgt dat het materiële schade betreft, die op grond van artikel 15, derde lid, van het
reglement van de commissie in beginsel voor vergoeding in aanmerking kan komen. Hierbij geldt dat
sprake moet zijn van verwijtbaarheid aan de kant van de ziektekostenverzekeraar én een causaal
verband tussen het handelen of nalaten en de geleden schade.

6.4.

Verzoeker stelt dat hij al ver vóór 6 februari 2019 bij de ziektekostenverzekeraar heeft gemeld
dat hij ziek wordt van het gebruik van de voorkeursmiddelen. In reactie hierop heeft de
ziektekostenverzekeraar hem bij e-mailbericht van 19 december 2018 geadviseerd contact op te
nemen met de apotheek of voorschrijver. Vervolgens heeft verzoeker een en ander besproken met
zijn apotheek. Deze heeft hierop de zeven door verzoeker gebruikte voorkeursmiddelen onderzocht
en zijn bevindingen op 24 januari 2019 in een e-mailbericht aan verzoeker uiteengezet. Uit dit emailbericht blijkt dat de apotheek per voorkeursmiddel is nagegaan of verzoeker de hulpstoffen
al eerder had gebruikt. De conclusie van de betreffende apotheek was dat verzoeker sommige
hulpstoffen nog niet eerder had gebruikt, maar dat hij te allen tijde een voorkeursmiddel moest
gebruiken. "Dit is allemaal in opdracht van CZ", aldus de apotheker.
Gelet op het bepaalde in artikel 2.3 van het Reglement Farmacie 2019 van de
ziektekostenverzekeraar is deze handelwijze niet juist. Op grond van dit artikel kan de apotheker
contact opnemen met de voorschrijver van de geneesmiddelen. Gelet op het feit dat verzoeker een
groot aantal medicijnen gebruikt in combinatie met het gegeven dat hij zowel in 2015 als in 2018
ziek is geworden, had het op de weg van de apotheker gelegen het gebruik van voorkeursmiddelen
af te stemmen met de voorschrijver en deze niet zonder meer af te leveren. De apotheker heeft
zulks echter nagelaten en dit kan worden toegerekend aan de ziektekostenverzekeraar. Hiermee is
aan het eerste vereiste om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding voldaan.

6.5.

Rest de vraag naar het causale verband tussen de tekortkoming in de nakoming door de
ziektekostenverzekeraar en de geleden schade. Verzoeker stelt dat hij door het gebruik van
voorkeursmiddelen ernstig ziek is geworden. Zo heeft hij ernstige hoofdpijnen, maagpijnen en
diarree gehad met als gevolg een verpeste vakantie in Zeeland, bezoeken aan de huisarts en
vele onderzoeken in het ziekenhuis. Uit deze onderzoeken komt volgens verzoeker duidelijk naar
voren gekomen dat de oorzaak van de klachten het gebruik van de op 6 februari 2019 verstrekte
voorkeursmiddelen is. Ondanks daartoe door de commissie in de gelegenheid te zijn gesteld, heeft
verzoeker geen verklaring van een deskundige of ander bewijs overgelegd die dit ondersteunt.
De enige verklaring die verzoeker heeft aangeleverd betreft een verslag van een uitgevoerde
gastroscopie en deze laat geen bijzonderheden zien. Hoewel de commissie de klachten van
verzoeker niet wil bagatelliseren, is niet komen vast te staan dat deze inderdaad zijn veroorzaakt
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door het gebruik van de op 6 februari 2019 aan hem afgeleverde voorkeursmiddelen. Mede gelet
op het advies van het Zorginstituut van 22 augustus 2019 is het vereiste causale verband tussen
de geleden schade en de tekortkoming in de nakoming door de ziektekostenverzekeraar niet
aannemelijk gemaakt. Tot schadevergoeding bestaat daarom geen grond.
6.6.

Dit leidt tot de navolgende beslissing.

7.

Bindend advies

7.1.

De commissie wijst de verzoeken af.
Zeist, 20 november 2019,

G.R.J. de Groot
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Zorgverzekeringswet
Artikel 10
Het krachtens de zorgverzekering te verzekeren risico is de behoefte aan:
(…)
c. farmaceutische zorg;
(…)

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.
(…)

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 in Nederland zijn bereid door
een fabrikant als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder mm, van die wet,
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 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,
4°. artikel 40, derde lid, onder c, van de Geneesmiddelenwet, die in de handel zijn in een
andere lidstaat van de Europese Unie of in een derde land en binnen het grondgebied van
Nederland zijn gebracht, indien het geneesmiddel dient ter vervanging van een
geregistreerd geneesmiddel als bedoeld onder a dat tijdelijk niet of niet in voldoende
aantallen afgeleverd kan worden door de houder of houders van de handelsvergunning of
parallelhandelsvergunning, verleend krachtens de Geneesmiddelenwet dan wel krachtens
de verordening, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder fff, van die wet, of
5°. artikel 52, eerste lid, van de Geneesmiddelenwet, indien het geneesmiddel dient ter
vervanging van een geregistreerd geneesmiddel als bedoeld onder a dat tijdelijk niet of niet
in voldoende aantallen afgeleverd kan worden door de houder of houders van de
handelsvergunning of parallelhandelsvergunning, verleend krachtens de
Geneesmiddelenwet dan wel krachtens de verordening, bedoeld in artikel 1, eerste lid,
onder fff, van die wet;
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.

Burgerlijk Wetboek Boek 6
Artikel 74
1. Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die
de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden
toegerekend.
2. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, vindt lid 1 slechts toepassing met
inachtneming van hetgeen is bepaald in de tweede paragraaf betreffende het verzuim van de
schuldenaar.

