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Onderwerp
Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet

U hebt op 21 december 201 2 aan het College voor zorgverzekeringen advies gevraagd
als bedoeld in artikel 11 4, derde lid Zorgverzekeringswet. Verzoeker en verweerder
hebben een geschil over de verstrekking van vergoeding van een herhaalrecept voor het
geneesmiddel Ritalin. Bij uw adviesaanvraag hebt u ons ook een kopie van het dossier
gestuurd.
Het College heeft kennisgenomen van de stukken en beoordeeld of verweerder terecht
het gevraagde heeft afgewezen.
Uit het de stukken maakt het College op dat de aanspraak op het geneesmiddel Ritalin
niet ter discussie staat. In artikel 23 van de overeengekomen zorgverzekering is de
voorwaarde opgenomen dat geneesmiddelen moeten zijn voorgeschreven door o.a. een
huisarts of medisch specialist.
Verweerder vergoedt het geneesmiddel omdat de voorschrijver een geldige BIGregistratie heeft als huisarts1. Maar de kosten van het voorschrijven worden niet vergoedt
omdat verweerder deze kosten als alternatieve geneeskunde beschouwd. De behandeld
arts van verzoeker heeft echter een geldige BIG-registratie. Een van de voorwaarden
hiervoor is het verwerven en onderhouden van kennis van het vak door middel van
nascholing.
De behandelend arts is dus volwaardig huisarts.
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Op basis van de tussen partijen overeengekomen zorgverzekering is het College van
oordeel dat verzoeker wel in aanmerking komt voor het gevraagde vergoeding.
In artikel 23 van de overeengekomen zorgverzekering is de voorwaarde opgenomen dat
geneesmiddelen moeten zijn voorgeschreven dooreen huisarts, medisch specialist.,
tandarts, verloskundige of hiertoe bevoegd verpleegkundige (nadat dit ministerieel is
geregeld). In het onderhavige geval is hieraan voldaan zodat de voorschrijfkosten
vergoed dienen te worden.
Dit komt overeen met hetgeen daarover bij en krachtens de Zorgverzekeringswet is
bepaald.

Hoogachtend,

