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1.

Partijen
A te B, hierna te noemen: verzoekster,
tegen
OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar UA te Tilburg, hierna te noemen: de
zorgverzekeraar,

2.

Verloop van de procedure

2.1.

Op 25 juni 2020 heeft verzoekster per brief de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (hierna: de
commissie) gevraagd een bindend advies uit te brengen.

2.2.

De zorgverzekeraar heeft op 1 september 2020 per brief zijn standpunt aan de commissie uitgelegd.
Een kopie van deze brief is op 2 september 2020 aan verzoekster gezonden.

2.3.

Op 24 september 2020 heeft het Zorginstituut Nederland (hierna: het Zorginstituut) (zaaknummer:
2020038102) per brief aan de commissie een voorlopig advies uitgebracht. Een kopie hiervan is op
30 september 2020 aan partijen gestuurd.

2.4.

Verzoekster is op 21 oktober 2020 gehoord. De zorgverzekeraar heeft afgezien van deelname aan
de hoorzitting.

2.5.

Tijdens de hoorzitting is afgesproken dat verzoekster binnen veertien dagen een verklaring van haar
huisarts over mag leggen, waaruit volgt dat er een medische noodzaak bestaat de onderhavige
middelen voor te schrijven - dus waarom door haar specifiek deze varianten van de middelen
moeten worden gebruikt - en hoe dit is vastgesteld.
Verzoekster heeft op 30 oktober 2020 een verklaring van de huisarts en een overzicht met de
aan haar voorgeschreven medicatie aan de commissie gezonden. Op 4 november 2020 zijn van
voornoemde stukken kopieën gestuurd naar de zorgverzekeraar. Deze is hierbij in de gelegenheid
gesteld hierop binnen veertien dagen te reageren. De zorgverzekeraar heeft hiervan geen gebruik
gemaakt.

2.6.

De aantekeningen van de hoorzitting en kopieën van de nagekomen stukken zijn op 24 november
2020 aan het Zorginstituut gestuurd. Op 4 december 2020 heeft het Zorginstituut per brief de
commissie meegedeeld dat het voorlopig advies als definitief kan worden beschouwd.
Een kopie van voornoemde brief is op 7 december 2020 aan partijen gestuurd, waarbij zij de
gelegenheid hebben gekregen om binnen tien dagen te reageren op het definitieve advies van het
Zorginstituut.
Verzoekster heeft op 14 december 2020 per e-mail gereageerd op bovenstaand advies. Een kopie
hiervan is op 21 december 2020 ter informatie aan de zorgverzekeraar gezonden.
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3.

Vaststaande feiten

3.1.

Verzoekster was in 2020 bij de zorgverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten op basis van de CZ
Zorg-op-maatpolis (natura) (hierna: de zorgverzekering).

3.2.

Verzoekster gebruikt sinds enige tijd de geneesmiddelen metformine (500 mg), simvastatine (40
mg) en esomeprazol (20 mg). De apotheek wil de niet-preferente varianten van laatst genoemde
middelen niet meer afleveren. Voor de voorgeschreven variant van metformine bestaat een
goedkoper alternatief.

3.3.

De huisarts heeft op 27 maart 2020 per brief over verzoekster verklaard:
"Graag wil ik me aansluiten bij de klacht van mijn patiënte, vanwege het feit dat CZ en haar
apotheker elkaar herhaaldelijk tegenspreken. Dit is een fenomeen dat wij huisartsen vaak
tegenkomen. Ik heb hierover overleg gehad met haar huidige apotheker. Schijnbaar vergoed[t] u niet
de medicatie ondanks het predicaat medische noodzaak door de huisarts. Terwijl uw medewerker dit
wel telefonisch aangeeft. Patiënte heeft een anafylactische reactie gehad op furabid en is sindsdien
zeer angstig voor veranderingen in medicatie. Is het mogelijk dit probleem nu op te lossen voor haar.
Bij voorbaat dank.
Relevante medische problematiek:
11-2001 Stoornissen maagfunctie
02-2009 Diabetes Mellitus type 2
08-2019 Anafylactische shock op nitrofurantoine
(...)"

D87
T90.02
A12.01

3.4.

Verzoekster heeft de zorgverzekeraar om heroverweging van de afwijzende beslissing, haar
meegedeeld bij monde van de apotheek, gevraagd. Op 4 april 2020 heeft de zorgverzekeraar per email aan verzoekster bericht dat hij deze beslissing handhaaft.

3.5.

De huisarts heeft op 17 juli 2020 per brief over verzoekster verklaard:
“Ivm zeer herhaaldelijk voorgekomen intoleranties en overgevoeligheidsreacties op alternatieve
medicatie (zowel generiek als spécialité), zelfs met een levensbedreigende anafylactische shock op
nitrofurantoine, geldt bij mijn genoemde patiënte het adagium: Voorkomen is beter dan genezen!.
Wat is het waard om de proef op de som te blijven nemen en af te wijken van chronische medicatie
die bewezen heeft geen problemen uit te lokken in haar geval. Binnen dit kader, en op basis van het
vertrouwen dat de minister heeft in de huisarts, blijft van kracht: Recept is Recept.”

3.6.

Op 1 september 2020 heeft de ziektekostenverzekeraar het advies van zijn adviserend apotheker
aan de commissie gezonden. Dit luidt, voor zover hier van belang:
"Ik heb naar het dossier gekeken en het draait hier om een casus waarin de medische noodzaak
van 3 middelen centraal staat: metformine, simvastatine en esomeprazol.
Wat ik sowieso belangrijk vind om op te merken is dat de verzekerde in het verleden een ernstige
allergische reactie heeft gehad op nitrofurantoïne. Dit staat los van de huidige zaak, maar kan wel
een grondslag zijn voor een angst voor het wisselen van medicatie. Ik zie overigens in de brief van
de huisarts dit ook bevestigd worden, mevrouw is door de ernstige allergische reactie angstig voor
veranderingen in medicatie. Echter we moeten uitgaan uit van medisch onverantwoord gebruik wat
objectief wordt vastgesteld door zowel arts als apotheker.
Verzekerde heeft geen allergische reactie op deze middelen gehad, maar is specifiek allergisch voor
nitrofurantoïne. Een allergie voor de werkzame stof in dit antibioticum. Dit komt vaker voor maar
staat los van de overige 3 medicamenten.
De apotheker is geneesmiddelspecialist en heeft geoordeeld dat er geen sprake is van medisch
onverantwoord gebruik. De arts schrijft ook: Voorkomen is beter dan genezen. Hieruit maak ik op dat
alternatieven niet geprobeerd zijn/worden. Het is dus niet bewezen dat er bijvoorbeeld een allergie
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is voor de hulpstoffen. Wij kunnen echter als CZ niet op de stoel van de voorschrijver gaan zitten.
De apotheek is hier van mening dat er geen sprake is van medisch onverantwoord gebruik. De
verzekerde heeft dan de keus om de medicatie zelf te betalen of het voorkeursgeneesmiddel te
proberen. Mocht men hiermee niet uitkomen dan kan een ander generiek geprobeerd worden."
3.7.

Op 24 september 2020 heeft het Zorginstituut per brief het volgende verklaard:
“Beoordeling
De informatie in het dossier is medisch en juridisch beoordeeld.
Het is heel begrijpelijk dat verzoekster een angst heeft ontwikkeld voor veranderingen in medicatie
na de ervaren anafylactische reactie op Furabid®. Deze angst alleen is echter geen reden
voor toekenning van een medische noodzaak voor geneesmiddelen met andere werkzame
stoffen. De anafylactische reactie is een bekende bijwerking van het geneesmiddel Furabid®,
het betreft een allergische reactie op de werkzame stof nitrofurantoïne van dit geneesmiddel. De
drie geneesmiddelen die verzoekster gebruikt bestaan uit andere werkzame stoffen, namelijk
metformine, simvastatine en esomeprazol. Indien gewisseld wordt naar een preferente variant
van deze geneesmiddelen gaat het altijd om dezelfde werkzame stof. Wel kunnen hulpstoffen
verschillen. Uit de informatie in het dossier blijkt niet dat sprake is van een contra-indicatie of
overgevoeligheid voor een bepaalde hulpstof.
De huisarts noemt ‘herhaaldelijk voorgekomen intoleranties en overgevoeligheidsreacties op
alternatieve medicatie (zowel generiek als spécialité)’, maar of dit geneesmiddelen met een
werkzame stof anders dan nitrofurantoïne betreft, is niet bekend. Het is onduidelijk wat de huisarts
hiermee bedoeld. Zijn er bijvoorbeeld andere varianten van de geneesmiddelen met de werkzame
stoffen metformine, simvastatine en esomeprazol (Nexium®) geprobeerd en traden er toen
bijwerkingen op die verdwenen bij opnieuw wisselen naar de bij verzoekster bekende variant? Het
dossier bevat geen informatie over het gebruik van verschillende geneesmiddelen met de werkzame
stoffen metformine, simvastatine en esomeprazol.
Conclusie
Op basis van de beschikbare informatie in het dossier is niet aangetoond dat er een medische
noodzaak bestaat voor het gebruik van een specifiek geneesmiddel met metformine (fabrikant
onbekend), een specifiek geneesmiddel met simvastatine (fabrikant onbekend) en Nexium®.”

3.8.

De huisarts van verzoekster heeft op 30 oktober 2020 het volgende over verzoekster verklaard:
"Mijn patiënte gebruikt sinds 2009 simvastatine en metformine ivm diabetes mellitus. Deze medicatie
heeft ze hard nodig om complicaties te voorkomen die samenhangen met diabetes. Sinds 2009
gebruikt ze nexium ivm chronische maagklachten ten gevolge van een middenrifbreuk. Ze heeft
in de loop der jaren vele alternatieven geprobeerd die of niet hielpen of bijwerkingen gaven.
Het ging dan over andere generieke middelen met in principe een zelfde werking maar met een
andere samenstelling van de dragerstof of coating. Veel mensen zijn hier gevoelig voor blijkt in de
praktijk. Het is dan ook erg fijn als een beproefd middel geleverd kan worden. De minister geeft ons
huisartsen de vrijheid en het vertrouwen dit op titel "medische noodzaak" voor te schrijven, ook wat
betreft fabrikant. De gezondheid van de patiënt is hierbij leidend. (Ik ga er uiteraard niet over wie
dit moet bekostigen). Ik zal een medic[a]tieoverzicht bijvoegen, helaas is hierop niet zichtbaar wie
de fabrikant was. Dit overzicht kan CZ en de apotheek u wel leveren. Voor vragen ben ik uiteraard
bereikbaar voor uw rechtbank en ik hoop met deze brief een bijdrage te kunnen leveren dat patiënte
de beproefde medicatie kan blijven krijgen.
Relevante [m]edische problematiek:
11-2001 Stoornissen maagfunctie HDD
08-2008 Fractuur voet links>dystrofie/neuropathie
02-2009 Diabetes Mellitus type 2
08-2019 Anafylactische shock op nitrofurantoine
Medicatie
Metformine tabl 500mg; 1 keer per dag 1 tablet
Nexium tabl msr 20mg; 1 keer per dag 1 tablet
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Einddatum
Continue
Continue
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Simvastatine tabl omh 40mg; voor de nacht: 1 tablet
Epipen inj 0,3mg=0,3ml pen;
3.9.

Continue"

Het Zorginstituut heeft in het definitieve advies van 4 december 2020 het volgende verklaard:
"Uit het verslag en de aanvullende stukken komen geen feiten of omstandigheden naar voren die
het Zorginstituut aanleiding geven het voorlopig advies te herzien. U kunt het voorlopig advies als
definitief beschouwen.
Uit de recepthistorie is af te lezen dat verzoekster een generiek preparaat met esomeprazol
voorgeschreven heeft gekregen (in november 2012) en dat 8 dagen later opnieuw Nexium® is
voorgeschreven. Een tweede generiek preparaat lijkt niet te zijn geprobeerd. Of er verschillende
preparaten met metformine en simvastatine zijn gebruikt, is niet op te maken uit de recepthistorie.
Wel is te zien dat de voorgeschreven tabletsterkte van metformine kortdurend hoger was, namelijk
850 mg en 1000 mg, ten opzichte van 500 mg.
Het is mogelijk dat verzoekster overgevoelig is voor één of meerdere hulpstoffen die wordt/worden
gebruikt in geneesmiddelen. Uit het dossier wordt echter niet duidelijk om welke hulpstof(fen)
het gaat. De medische noodzaak is daarmee ook met de aanvullende informatie onvoldoende
onderbouwd."

4.

Geschil

4.1.

Verzoekster heeft aan de commissie gevraagd te beslissen dat aan haar de - deels niet-preferente geneesmiddelen moeten worden afgeleverd die zij thans gebruikt.

4.2.

De zorgverzekeraar 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 voorwaarden 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 opgenomen. De bijlage maakt
deel uit van het bindend advies.

6.2.

Verzoekster heeft diabetes mellitus type 2 en een maagfunctiestoornis. Zij is aangewezen op het
gebruik van geneesmiddelen, te weten metformine, simvastatine en esomeprazol. Begin 2020
wilde de apotheek de door haar gebruikte -deels niet-preferente - middelen niet meer afleveren.
Verzoekster heeft aangegeven dat zij niet wil overstappen op middelen van andere fabrikanten. Zij
heeft in het verleden andere varianten van deze geneesmiddelen gebruikt, maar hiervan heet zij
hevige bijwerkingen gekregen. Ook heeft zij in 2019 een zeer ernstige allergische reactie gehad op
het middel Furabid® en zij is hiervoor zelfs met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zij is
daarom zeer angstig voor veranderingen in haar medicatie.
In reactie op het definitieve advies van het Zorginstituut heeft verzoekster aangevoerd dat Nexium
(esomeprazol) aan haar is voorgeschreven omdat zij problemen heeft met haar maagklep. Door dit
probleem komt haar maagzuur omhoog, en daardoor raakt haar keel overgevoelig en haar stem
hees. Zij is daarnaast aangewezen op de aan haar voorgeschreven varianten van metformine en
simvastatine. Anders dan in het advies van het Zorginstituut is vermeld, zijn van beide middelen
alternatieven geprobeerd.
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6.3.

De zorgverzekeraar heeft toegelicht dat hij voor geneesmiddelen een preferentiebeleid hanteert.
Dit betekent dat van een aantal geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof in beginsel alleen de
goedkopere variant(en) worden vergoed. Op die manier worden de zorgkosten laag gehouden.
De voorschrijvend medisch specialist of de huisarts dient aan te geven of het duurdere
geneesmiddel medisch noodzakelijk is. Dit moet niet alleen op het recept worden vermeld, maar
ook kort worden toegelicht. De apotheker beoordeelt vervolgens namens de zorgverzekeraar of de
verklaring van de arts over de medische noodzaak voldoende duidelijk is.
De bezorgdheid van verzoekster is, gezien de eerdere anafylactische reactie, invoelbaar. Op basis
van de verklaring van de huisarts kan, in combinatie met de beschikbare informatie, echter geen
medische noodzaak voor de in geding zijnde middelen worden vastgesteld. Het is niet duidelijk
welke alternatieven zijn gebruikt en wat de bijwerkingen waren of waarom deze alternatieven
redelijkerwijs op voorhand niet kunnen worden geprobeerd. Een medische noodzaak, en dus
ongeschiktheid van een generiek middel, is bijna niet op voorhand te onderbouwen. Tenzij al een
bepaalde gevoeligheid of allergie voor een hulpstof vaststaat.
Er is geen duidelijke motivering van de huisarts waarom de preferente alternatieven niet kunnen
worden gebruikt. Daarom kan de zorgverzekeraar de apotheek volgen in de conclusie dat er
geen duidelijke medische noodzaak is voor het gebruik van alleen deze varianten van simvastine
en esomeprazol door verzoekster.
De zorgverzekeraar merkt hierbij op dat metformine niet is opgenomen in het preferentiebeleid.
Ten aanzien van dit middel geld dat aanspraak bestaat op het meest doelmatige geneesmiddel. Dit
betreft de laagste prijs garantie. De apotheker bepaalt dan welk middel wordt afgeleverd.

6.4.

De commissie overweegt dat in artikel B.15 van de voorwaarden van de zorgverzekering
en het 'Reglement Farmacie' van de zorgverzekeraar is bepaald dat deze een aantal
voorkeursgeneesmiddelen aanwijst. De betreffende geneesmiddelen zijn opgenomen in de 'Lijst
voorkeursgeneesmiddelen'. Deze lijst wordt gepubliceerd op de website van de zorgverzekeraar.
In het reglement is bepaald dat de lijst tussentijds kan worden aangepast. De werkzame
stoffen simvastatine en esomeprazol staan op de Lijst voorkeursmiddelen. Hiervoor geldt het
preferentiebeleid. De werkzame stof metformine staat echter niet op die lijst. Hiervoor geldt het
preferentiebeleid dus niet.

6.5.

Artikel 2.3 van het Reglement Farmacie van de zorgverzekeraar bepaalt dat van de aangewezen
voorkeursgeneesmiddelen kan worden afgeweken als betrokkene bijwerkingen ondervindt van het
preferente geneesmiddel. In dit artikel is vermeld: "Als na gebruik van 15 dagen de vervelende,
onacceptabele bijwerkingen niet over zijn, moet u contact opnemen met uw apotheker. Als u
de bijwerkingen hebt besproken met uw apotheker neemt deze, indien nodig, contact op met
uw behandelend arts om een oplossing voor u te vinden. Als de onacceptabele bijwerkingen
aanhouden nadat u het voorkeursgeneesmiddel hebt geprobeerd, onderzoekt uw apotheker
eventueel samen met uw arts, of het voorkeursgeneesmiddel voor u medisch gezien misschien niet
geschikt is. Hieronder wordt verstaan dat de behandeling met het door ons aangewezen medicijn,
aantoonbaar medisch, niet verantwoord is (...)". Uit het Reglement Farmacie en de toelichting van
de zorgverzekeraar in zijn brief aan de Ombudsman Zorgverzekeringen van 17 juni 2020 volgt dat
de apotheker namens de zorgverzekeraar beoordeelt of betrokkene is aangewezen op het nietpreferente middel.

6.6.

Ten aanzien van de middelen simvastatine en esomeprazol overweegt de commissie als volgt. Voor
deze middelen voert de zorgverzekeraar een preferentiebeleid. Daarom worden van deze middelen
in beginsel uitsluitend de door de zorgverzekeraar aangewezen varianten vergoed. Alleen als is
gebleken dat er een medische noodzaak is voor het gebruik van een niet-preferente variant komt
het betreffende middel voor vergoeding in aanmerking. Verzoekster en haar huisarts hebben in dit
verband verklaard dat verzoekster in 2019 een zeer ernstige allergische reactie heeft gehad op het
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middel Furabid®. Hoewel de commissie begrip heeft voor de angst van verzoekster om te wisselen
van medicatie, kan dit enkele gegeven niet leiden tot een afwijking van het preferentiebeleid. Zoals
het Zorginstituut in het definitieve advies van 4 december 2020 heeft geconcludeerd, is het mogelijk
dat verzoekster overgevoelig is voor één of meerdere hulpstoffen die wordt/worden gebruikt in
geneesmiddelen. Uit het dossier wordt echter niet duidelijk om welke hulpstof(fen) het gaat. De
medische noodzaak is daarmee ook met de aanvullende informatie onvoldoende onderbouwd.
6.7.

Het middel metformine valt niet onder het preferentiebeleid van de zorgverzekeraar, zoals hiervoor
is vastgesteld. De zorgverzekeraar heeft toegelicht dat de apotheek in dat geval het meest
doelmatige (goedkoopste) middel aflevert. Uit de polisvoorwaarden en het 'Reglement Farmacie'
van de zorgverzekeraar blijkt niet dat voor geneesmiddelen die niet onder het preferentiebeleid
vallen uitsluitend aanspraak bestaat op het goedkoopste middel. Weliswaar is in artikel A.3.2 van
de voorwaarden van de zorgverzekering bepaald dat zorg niet onnodig duur mag zijn, maar de
zorgverzekeraar heeft in de procedure niet gesteld dat de desbetreffende variant van metformine
onnodig duur is. De commissie concludeert daarom dat verzoekster recht heeft op aflevering van de
door haar gewenste variant van het middel metformine.

6.8.

Dit leidt tot de navolgende beslissing.

7.

Bindend advies

7.1.

De commissie beslist dat:
(i) verzoekster geen aanspraak heeft op aflevering van de niet-preferente varianten van simvastatine
(40 mg) en esomeprazol (20 mg);
(ii) verzoekster wel aanspraak heeft op aflevering van de aan haar voorgeschreven variant van
metformine (500 mg);
(iii) de zorgverzekeraar aan verzoekster het entreegeld van € 37,-- moet vergoeden.
Zeist, 20 januari 2021,

G.R.J. de Groot

BIJLAGEN
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1. Polisvoorwaarden
2. Nationale wet- en regelgeving
(bron: https://wetten.overheid.nl/zoeken)
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