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

1.

Partijen
A te B, hierna te noemen: verzoekster, vertegenwoordigd door C te B,
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.

Op 17 juni 2020 heeft verzoekster per brief de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (hierna: de
commissie) gevraagd een bindend advies uit te brengen.

2.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft op 3 september 2020 per brief zijn standpunt aan de commissie
uitgelegd. Een kopie van deze brief is op 8 september 2020 aan verzoekster gezonden.

2.3.

Op 5 oktober 2020 heeft het Zorginstituut Nederland (hierna: het Zorginstituut) (zaaknummer:
2020038767) per brief aan de commissie het voorlopig advies uitgebracht. Een kopie is op 14
oktober 2020 aan partijen gestuurd.

2.4.

Verzoekster en de ziektekostenverzekeraar zijn op 2 december 2020 gehoord.

2.5.

Na afloop van de hoorzitting heeft de commissie verzoekster en de ziektekostenverzekeraar
in de gelegenheid gesteld om, samen met de apotheker van verzoekster, te zoeken naar een
oplossing. Op 17 december 2020 heeft de ziektekostenverzekeraar de commissie bericht dat een
overleg in aanwezigheid van de apotheker niet mogelijk is gebleken. Aan verzoekster zal evenwel
een machtiging worden verstrekt voor het middel Seroxat®. Een kopie van de reactie van de
ziektekostenverzekeraar is door de commissie op 21 december 2020 aan verzoekster gestuurd, die
daarbij in de gelegenheid is gesteld hierop te reageren.
Op 22, 30 en 31 december 2020 heeft verzoekster van de geboden mogelijkheid gebruik
gemaakt. Afschriften van deze reacties zijn op 4 januari 2021 uitsluitend ter kennisname aan de
ziektekostenverzekeraar gezonden. De ziektekostenverzekeraar heeft hierop op 13 januari 2021
gereageerd. Een kopie van deze reactie is, eveneens ter kennisname, aan verzoekster gestuurd.

2.6.

De aantekeningen van de hoorzitting en kopieën van de nagekomen stukken zijn op 4 januari
2021 aan het Zorginstituut gestuurd. Op 12 januari 2021 heeft het Zorginstituut per brief aan de
commissie zijn definitief advies uitgebracht. Een kopie van dit advies is op 14 januari 2021 aan
partijen gezonden die daarbij in de gelegenheid zijn gesteld op het advies te reageren. Verzoekster
heeft op 23 januari 2021 per brief van de geboden mogelijkheid gebruik gemaakt. Een kopie van
deze brief is op 25 januari 2021 aan de ziektekostenverzekeraar gestuurd waarna deze op 26
januari 2021heeft gereageerd. Een kopie van deze reactie is, ter kennisname, aan verzoekster
gezonden. Verzoekster heeft hierop op 31 januari 2021 per brief gereageerd. Een kopie van deze
reactie is, eveneens ter kennisname, aan de ziektekostenverzekeraar gezonden.

3.

Vaststaande feiten
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3.1.

Verzoekster was in 2019 en 2020 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten
op grond van de CZ Zorg-op-maatpolis (natura) (hierna: de zorgverzekering) en de aanvullende
ziektekostenverzekeringen 50+ en Tandarts (hierna: de aanvullende ziektekostenverzekering). De
aanvullende ziektekostenverzekering is niet in geschil en blijft daarom verder onbesproken.

3.2.

In 1999 is verzoekster gediagnosticeerd met een paniekstoornis waarvoor zij is behandeld door
een psychiater. Sindsdien krijgt verzoekster Seroxat® voorgeschreven en zijn haar klachten redelijk
stabiel.
Rond 2002 was het middel Seroxat® niet leverbaar. Om die reden heeft de apotheek toen aan
verzoekster een generieke variant afgeleverd. Het gebruik van de generieke variant had tot gevolg
dat niet alleen de stabiliteit van de paniekstoornis verdween, maar ook dat verzoekster allerlei
vervelende bijwerkingen kreeg. Daarom heeft zij de ziektekostenverzekeraar verzocht aan haar in
de toekomst alleen het spécialité Seroxat® af te leveren.

3.3.

De huisarts heeft op 27 januari 2020 per brief over verzoekster verklaard:
"Bovengenoemde patiënte gebruikt al sedert enkele tientallen jaren dagelijks seroxat wegens
ernstige angst en paniekaanvallen.
Met deze medicatie zijn de klachten heel behoorlijk onder controle. In de loop der jaren heeft zij
enkele malen verschillende generieke middelen gebruikt welke meteen weer verergering van de
angstklachten veroorzaakten.
Daarom het vriendelijke maar toch dringende verzoek voor vergoeding van seroxat spécialité."

3.4.

De ziektekostenverzekeraar heeft telefonisch aan verzoekster 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.

3.5.

Verzoekster heeft de ziektekostenverzekeraar om heroverweging van deze beslissing gevraagd.
De ziektekostenverzekeraar heeft telefonisch aan verzoekster meegedeeld dat hij zijn beslissing
handhaaft. Wel heeft hij aangeboden de kosten van Seroxat® tot en met 31 december 2020 uit
coulance te vergoeden.

3.6.

Op 5 oktober 2020 heeft het Zorginstituut per brief zijn voorlopig advies uitgebracht. Hierin adviseert
het Zorginstituut de commissie het verzoek, voor zover dit betrekking heeft op de zorgverzekering, af
te wijzen. Ter onderbouwing heeft het Zorginstituut het volgende geconcludeerd:
"Uit de beschikbare informatie in het dossier is niet gebleken dat het voor verzoekster medisch
onverantwoordelijk is om generieke producten met paroxetine te gebruiken. De klachten van
verzoekster (angst en paniekaanvallen) zijn niet toe te schrijven aan eventuele hulpstof(fen) en er
zijn geen twijfels over de werkzaamheid van de generieke producten.
De vaak rationeel onverklaarbare angst (angst voor de angst) van verzoekster is onderdeel van haar
aandoeningen. Het is niet aannemelijk gemaakt dat de ervaren ongunstige effecten (terugval van
angst- en paniekaanvallen) voortkomen uit een specifieke werking van de generieke producten. Er
is ook geen reden om aan te nemen dat er een farmacotherapeutisch verband bestaat tussen de
ervaren ongunstige effecten en het gebruik van een specifiek (generiek) middel."

3.7.

Op 12 januari 2021 heeft het Zorginstituut per brief zijn definitief advies uitgebracht. Hierin adviseert
het Zorginstituut de commissie het verzoek, voor zover dit betrekking heeft op de zorgverzekering,
toe te wijzen. Ter onderbouwing heeft het Zorginstituut het volgende geconcludeerd:
"Het is niet meer te achterhalen welk generiek geneesmiddel met paroxetine is gebruikt bij de eerste
substitutie (omstreeks 2002). In 2013 heeft verzoekster Paroxetine Sandoz tabletten gebruikt. Zowel
Paroxetine Sandoz als Seroxat® hebben paroxetine hydrochloride als werkzame stof, verder zijn
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er verschillen in de gebruikte hulpstoffen. Zoals de apotheker stelt is het onduidelijk waardoor de
klachten zijn ontstaan na een switch. Noch de (gehalte van de) werkzame stof, noch de aan- of
afwezigheid van bepaalde hulpstoffen zijn als direct oorzaak van de klachten aan te wijzen. Feit
is wel dat verzoekster tot twee keer toe een relaps heeft gehad na substitutie. De voorschrijvend
huisarts heeft eerder verklaard dat de angstklachten van verzoekster verergeren bij gebruik van
generieke middelen.
Nu ook de apotheker heeft aangegeven dat sprake is van een medische noodzaak is het
aannemelijk dat het medisch niet verantwoord is om bij verzoekster Seroxat® te vervangen door een
generieke variant van het geneesmiddel.
Conclusie
Gelet op de nieuwe informatie in het dossier acht het Zorginstituut het aannemelijk dat het
voor verzoekster medisch onverantwoord is om een generiek geneesmiddel met paroxetine te
gebruiken. Verzoekster kan daarom aanspraak maken op vergoeding van Seroxat® ten laste van de
basisverzekering."
4.

Geschil

4.1.

Verzoekster heeft aanvankelijk aan de commissie gevraagd te beslissen dat de
ziektekostenverzekeraar gehouden is haar het middel Seroxat® af te leveren.
Op 22 december 2020 heeft verzoekster haar verzoek aan de commissie gewijzigd in die zin dat zij
de commissie verzoekt drie vragen over de vergoeding van geneesmiddelen te beantwoorden.

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 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 alsmede de van belang zijnde
bepalingen uit het Reglement Farmacie 2019 en de lijst met voorkeursgeneesmiddelen opgenomen.
De bijlage maakt deel uit van het bindend advies.

6.2.

De commissie stelt voorop dat zij alleen bevoegd is te oordelen over geschillen van consumenten,
waarbij de andere partij een ziektekostenverzekeraar is (artikel 3, tweede lid, Reglement
Geschillencommissie Zorgverzekeringen). Binnen dat gegeven kader heeft verzoekster de
commissie aanvankelijk verzocht te bepalen dat de ziektekostenverzekeraar gehouden is haar het
specialité Seroxat® af te leveren. Uit de brieven van de ziektekostenverzekeraar van 17 december
2020 en 13 januari 2021 blijkt dat aan verzoekster alsnog een machtiging is verleend voor dit
middel. Omdat is gebleken dat bij haar een medische noodzaak bestaat voor het gebruik, komen de
kosten hiervan ten laste van de zorgverzekering.

6.3.

Met het erkennen van de vergoedingsplicht onder de huidige verzekeringsvoorwaarden is het
materiële belang aan het verzoek komen te ontvallen. De door verzoekster in haar brief van 22
december 2020 gestelde vragen, die slechts relevant zijn voor zover deze betrekking hebben op het
voorliggende geschil, behoeven onder de gegeven omstandigheden daarom geen beantwoording
meer. Voor het overige geldt dat het niet aan de commissie is in algemene zin uitspraken te doen
over het verzekerde pakket en de voorwaarden waaronder verstrekking of vergoeding van de kosten
van zorg en overige diensten kan plaatsvinden.
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Daarbij merkt de commissie ten overvloede nog op dat zij, gelet op het bepaalde in het reglement,
niet bevoegd is te oordelen over een eventueel geschil dat zich voordoet tussen een apotheker en
een zorgverzekeraar.
6.4.

Het voorgaande leidt ertoe dat het verzoek, voor zover dit bij brief van 22 december 2020 is
aangevuld, dient te worden afgewezen. Wel ziet de commissie aanleiding te bepalen dat de
ziektekostenverzekeraar gehouden is het betaalde entreegeld van € 37,-- aan verzoekster te
vergoeden.

6.5.

Dit leidt tot de navolgende beslissing.

7.

Bindend advies

7.1.

De commissie wijst het verzoek, voor zover dit lopende procedure is aangevuld, af en bepaalt dat
de ziektekostenverzekeraar gehouden is het betaalde entreegeld van € 37,-- aan verzoekster te
vergoeden.
Zeist, 3 februari 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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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.

