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1.

Partijen
De heer A te B, hierna te noemen: verzoeker,
tegen
1) Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. te Utrecht, en
2) Achmea Zorgverzekeringen N.V. te Zeist,
hierna gezamenlijk te noemen: de ziektekostenverzekeraar.

2.

Verloop van de procedure

2.1.

Bij brief van 30 januari 2019 heeft verzoeker de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (hierna: de
commissie) verzocht te bepalen dat de ziektekostenverzekeraar is gehouden het middel Bedrocan®
(medicinale cannabis) geheel of gedeeltelijk te vergoeden (hierna: het verzoek).

2.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft de commissie bij brief van 15 mei 2019 zijn standpunt kenbaar
gemaakt. Een afschrift hiervan is op 23 mei 2019 aan verzoeker gezonden. Verzoeker heeft bij emailbericht van 27 mei 2019 op de brief van de ziektekostenverzekeraar gereageerd. Een afschrift
hiervan is op 28 mei 2019 ter kennisname aan de wederpartij gestuurd.

2.3.

Bij brief van 14 juni 2019 heeft het Zorginstituut Nederland (hierna: het Zorginstituut) (zaaknummer:
2019028828) aan de commissie het voorlopig advies uitgebracht en geadviseerd tot afwijzing van
het verzoek. Een afschrift is op 14 juni 2019 aan partijen gestuurd. Verzoeker heeft bij brief van
19 juni 2019 op het advies van het Zorginstituut gereageerd. Een afschrift hiervan is op 20 juni
2019 aan de ziektekostenverzekeraar gestuurd.

2.4.

Partijen is de mogelijkheid geboden om te worden gehoord. Verzoeker en de ziektekostenverzekeraar zijn op 3 juli 2019 gehoord.

2.5.

De aantekeningen van de hoorzitting en de brief van verzoeker van 19 juni 2019 zijn op 12 juli
2019 aan het Zorginstituut gestuurd. Bij brief van 22 juli 2019 heeft het Zorginstituut de commissie
meegedeeld dat het voorlopig advies als definitief kan worden beschouwd. Een afschrift hiervan is
op 23 juli 2019 ter kennisname aan partijen gezonden.

3.

Vaststaande feiten

3.1.

Verzoeker was in 2018 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten op grond
van de verzekering Basis Exclusief (hierna: de zorgverzekering) en de aanvullende ziektekostenverzekeringen Aanvullend* (hierna: de aanvullende ziektekostenverzekering 1) en Aanvullend
Tand** (hierna: de aanvullende ziektekostenverzekering 2).

3.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft bij brief van 17 oktober 2018 aan verzoeker medegedeeld dat hij
het middel Bedrocan® niet vergoedt op basis van de zorgverzekering.
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3.3.

Verzoeker heeft de ziektekostenverzekeraar om heroverweging van deze beslissing gevraagd. Bij
brief van 16 november 2018 heeft de ziektekostenverzekeraar aan verzoeker medegedeeld zijn
beslissing te handhaven.

3.4.

De behandelend neuroloog heeft bij brief van 25 september 2018 over verzoeker verklaard: "(...)
Geachte heer, mevrouw, De heer [naam verzoeker], geboren 17-10-1977, staat sinds 19-12-2008
bij mij onder behandeling in verband met een ernstige vorm van het syndroom van Gilles de la
Tourette. Hij is Duitser van geboorte en in zijn kindertijd is hij behandeld door Duitse artsen. Er is
sprake van wisselende, betreffende ernst en lokalisatie, motorische tics, met name in het gelaat
maar ook in de nek- en schouderspieren. De diagnose werd op 12-jarige leeftijd in Duitsland gesteld.
Hij heeft in het verleden vrijwel alle bekende middelen die gebruikt worden bij de behandeling van
het Gilles de la Tourette-syndroom gebruikt, waaronder Haldol, Nitoman (tetrabenazin), Catapresan,
Dogmatil, Akineton, Orap en Tiapride. Al deze middelen hadden geen of onvoldoende effect
op zijn tics, of er was sprake van veel bijwerkingen. Bovendien is van neuroleptica bekend dat
het weliswaar het optreden van de tics kan doen verminderen, doch dat patiënten dan een zeer
hinderlijke drang hebben om de tics er toch uit te laten komen terwijl dit niet kan plaatsvinden. Dit
ervaren patiënten vaak als zeer belastend. Sinds 20 jaar gebruikt hij Cannabis en tot op heden
heb ik kunnen vaststellen dat hij de 10 jaar dat hij bij mij onder controle staat veel baat heeft gehad
bij dit middel. Het brengt hem rust en ook de tics zijn minder heftig en frequent. Inmiddels is de
dosering van de medicinale Cannabis (Cannabisbloem Bedrocan) 4 maal per dag 0,5 gram en
heeft hij geld moeten lenen om weliswaar in een veel lagere dosering de klachten enigszins te
beperken. Ik zag hem op 18-01-2017 op mijn spreekuur en zag tot mijn ontsteltenis dat er sprake
was van zeer heftige, invaliderende en pijnlijke tics, waarbij hij grimasseert met zijn gelaat, zijn
mond wijd openspert en er abrupte, pijnlijke bewegingen zijn in zijn nek en schouders. Ik meen dat
op grond van bovenstaande, de duur en heftigheid van zijn klachten, het feit dat er in het verleden
vele middelen zijn geprobeerd en het aantoonbare effect van de medicinale Cannabis op zijn zeer
ernstige motore tics en daarmee zijn functioneren, er dringende medische redenen zijn om bij hem
de medicinale Cannabis te blijven vergoeden. (...)"

3.5.

De huisarts heeft bij brief van 11 oktober 2018 over verzoeker verklaard: “(...) Vraagstelling: Dhr
[naam verzoeker] gebruikt sinds 20 jaar medicinale cannabis ivm zijn gilles de la tourette syndroom.
Sinds dit jaar wordt dit medicijn niet meer vergoed door de zorgverzekeraar. Met als gevolg een
forse toename van zijn tics en hypertonie van de spieren. Hierdoor is dhr [naam verzoeker] niet
meer in staat zijn dagelijkse bezigheden uit te voeren. We hebben vele andere middelen geprobeerd
om de tics te doen verminderen. Echter zonder resultaat. Ik wil toch nog eens benadrukken wat
de noodzaak van het gebruik van medicinale cannabis is. Dhr [naam verzoeker] gebruikt 4 dd 0,5
gram Bedrocan. Dit kost hem ongeveer 100 euro per week. Dit bedrag kan dhr zelf niet bekostigen,
waardoor hij i[n] de schulden terecht komt. (...)”

3.6.

De afdeling Publieksvoorlichting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (verder:
het Ministerie van VWS) heeft bij e-mailbericht van 10 juli 2018 aan verzoeker meegedeeld:
"Geachte heer [naam verzoeker], (...) De studies die tot nog toe gedaan zijn leveren volgens het
Zorginstituut momenteel onvoldoende bewijs voor de werkzaamheid van medicinale cannabis. Het
Zorginstituut (...) acht het niet zinvol individuele indicaties te beoordelen. Volgens het Zorginstituut
is de kans dat zij voldoen aan de gebruikelijke maatstaven om tot een oordeel te komen bijzonder
klein. Sinds eind 2016 is er een placebo van medicinale cannabis beschikbaar waarmee momenteel
studies worden gedaan in Nederland en Australië. De resultaten van de studie in Nederland bij
het LUMC worden na de zomer verwacht. Ook al is er medicinale cannabis van farmaceutische en
constante kwaliteit beschikbaar, er zijn nog geen gecontroleerde studies met het placebo afgerond
die de werkzaamheid van medicinale cannabis bewijzen. Op grond van patiënten ervaringen neemt
het Zorginstituut helaas geen standpunt in. Ik vind het heel erg vervelend dat bepaalde patiënten
groepen medicinale cannabis niet meer vergoed krijgen. De zorgverzekeraars hebben dit besluit zelf
genomen. Dit is aan de zorgverzekeraars om te beslissen. De minister van VWS heeft daar geen
invloed op. (...)"
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3.7.

Bij brief van 14 juni 2019 heeft het Zorginstituut het volgende verklaard:
“De effectiviteit en werkzaamheid van medicinale cannabis voor de indicatie Gilles de la Tourette is
niet specifiek onderzocht in dit standpunt. Daarom wordt hieronder beoordeeld of er in het geval van
verzoeker sprake is van rationele farmacotherapie.
Beoordeling individueel geval
De medische informatie in het dossier is summier. De beschikbare informatie in het dossier geeft
onvoldoende duidelijkheid over het verloop van de klachten van verzoeker en er ontbreekt een
gedetailleerd medicatieoverzicht. Het is ook niet duidelijk hoe verzoeker de medicinale cannabis tot
zich neemt. Uit het dossier kan wel worden afgeleid dat de huisarts van verzoeker en behandelend
neuroloog de positieve effecten van het gebruik van medicinale cannabis in de situatie van verzoeker hebben bevestigd.
Verzoeker gebruikt Bedrocan® met als indicatie Gilles de la Tourette syndroom. Bedrocan®
heeft een hoog gehalte (circa 22%) dornabinol (THC) en bijna geen CBD(<1%).5 Verzoeker stelt
dat zijn Tourette syndroom zal verslechteren indien hij geen Bedrocan® gebruikt met als gevolg
toenemende fysieke klachten: een achteruitgang van zijn menswaardig bestaan in betrekking tot zijn
gezondheid. Huisarts stelt dat sinds Bedrocan® niet meer vergoed wordt de tics en hypertonie van
de spieren fors zijn toegenomen, waardoor verzoeker niet meer in staat is zijn dagelijkse bezigheden
uit te voeren. Er zijn veel andere middelen geprobeerd om de tics te doen verminderen, dit was
zonder resultaat.
Voor de onderbouwing van het inzetten van medicinale cannabis bij de indicatie Gilles de la Tourette syndroom verwijst de verzoeker naar een website van het Internationale Associatie voor
Cannabinoïden als Medicijn (IACM), in het overzicht worden 10 publicaties vermeld naar de
effectiviteit van cannabis of dronabinol (THC) bij Tourette Syndroom, tics.6 Twee gecontroleerde
studies, een ongecontroleerde studie en zeven case-studies. Voor het vaststellen van de
werkzaamheid is placebo-gecontroleerd onderzoek noodzakelijk. Dit geldt ook voor een nietgeregistreerd geneesmiddel, zoals een apotheekbereiding met cannabis. Niet-gecontroleerd
onderzoek, casereports, observationeel onderzoek en dwarsdoorsnede onderzoek met behulp van
vragenlijsten worden niet besproken.
In een gerandomiseerd dubbelblind en placebo gecontroleerde onderzoek (MüllerVahl et al. 2002)
werd de werkzaamheid van THC (tot 10mg) op de symptomen van Gilles de la Tourette syndroom
van 12 volwassen patiënten onderzocht en vergeleken in een cross-over verband.7 De resultaten
toonden dat het effect van een enkele dosis THC een verbetering gaf op symptomen van Gilles de la
Tourette. De conclusie van deze studie was dat een enkele dosis THC misschien effectief en veilig
is. De studieopzet was echter niet optimaal en het patiënten aantal te laag waardoor deze resultaten
alleen als aanleiding tot vervolgonderzoek moeten worden gezien.
In een andere gerandomiseerd dubbelblind, placebo gecontroleerde 6 weken durend onderzoek
(Müller-Vahl et al. 2003) werd de werkzaamheid van THC (tot 10 mg/dag) op de symptomen (tics)
van Gilles de la Tourette op verschillende schalen gemeten bij 24 patiënten.8 Zeven patiënten
stopten vroegtijdig met de studie. Met de vragenlijst die door de patiënten zelf werd ingevuld werd
op tien behandeldagen een significant verschil tussen de placebogroep en de THC-groep gevonden.
De conclusie van deze studie was dat de resultaten meer bewijs geleverd hebben voor de mogelijke
effectiviteit en veiligheid van THC in de behandeling van tics.
De effectiviteit wordt dus niet zonder meer aangetoond door deze publicaties en over de opzet
van de onderzoeken, met zeer lage patiënten aantallen, kunnen de nodige kanttekeningen worden
geplaatst. Daarnaast zijn de wijze van toediening en het product in de studies (gelatine capsules
met delta-9-THC) vs. Bedrocan® (thee/verdampen van cannabis flos) niet identiek en is de followup van de studies te kort om iets over de effectiviteit en veiligheid op de lange termijn te kunnen
zeggen. Er bestaan onvoldoende bewijzen dat het drinken van thee of het verdampen van cannabis
flos (Bedrocan®) een positief effect heeft op het verminderen van tics bij patiënten met het Gilles de
la Tourette Syndroom.
Op de website van het BMC wordt vermeld dat er momenteel voldoende gegevens beschikbaar zijn
die aantonen dat medicinale cannabis werkzaam kan zijn bij verschillende aandoeningen waaronder
tics bij het syndroom van Gilles de la Tourette.9 Dit blijkt echter niet uit wetenschappelijke literatuur.
Conclusie
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Medicinale cannabis toegepast bij het syndroom van Gilles de la Tourette komt niet voor
vergoeding in aanmerking ten laste van de basisverzekering omdat er geen sprake is van
rationele farmacotherapie, de werkzaamheid en effectiviteit zijn niet aangetoond op basis van
wetenschappelijke literatuur. Verweerder heeft de aanvraag derhalve terecht afgewezen.
(...)”
3.8.

Bij brief van 22 juli 2019 heeft het Zorginstituut het volgende verklaard:
"(...)
Het Zorginstituut heeft in het voorlopig advies opgemerkt dat de informatie in het dossier summier is.
Er was echter geen extra informatie nodig om te kunnen beoordelen of Bedrocan® voor vergoeding
in aanmerking komt ten laste van de basisverzekering. De werkzaamheid en effectiviteit van
Bedrocan® (toegepast bij het syndroom van Gilles de la Tourette) zijn namelijk niet aangetoond op
basis van wetenschappelijke literatuur.
(...)"

4.

Bevoegdheid van de commissie

4.1.

Gelet op artikel 18 van de 'Algemene voorwaarden' van de zorgverzekering en het bepaalde op
pagina 46 van de 'Algemene voorwaarden' van de aanvullende ziektekostenverzekering 1 en 2, is
de commissie bevoegd van het geschil kennis te nemen en daarover bindend advies uit te brengen.

5.

Geschil

5.1.

In geschil is of de ziektekostenverzekeraar is gehouden het middel Bedrocan® geheel dan wel
gedeeltelijk te vergoeden.

6.

Beoordeling

6.1.

Artikel 5 van de 'Verzekerde zorg' van de zorgverzekering bepaalt wanneer en onder welke
voorwaarden aanspraak op geneesmiddelen en dieetpreparaten bestaat.
Artikel 10 van de Zorgverzekeringswet (Zvw) ziet op de te verzekeren risico's en artikel 11 op de
te verzekeren prestaties. De aanspraak op farmaceutische zorg is geregeld in artikel 2.8 van het
Besluit zorgverzekering (Bzv) en verder uitgewerkt in artikel 2.5 en Bijlage 1 en 2 van de Regeling
zorgverzekering (Rzv).
Artikel 13 van de 'Vergoedingen' van de aanvullende ziektekostenverzekering 1 bepaalt wanneer en
onder welke voorwaarden aanspraak bestaat op farmaceutische zorg.
De relevante verzekeringsvoorwaarden en wet- en regelgeving staan in de bijlage bij dit bindend
advies. Deze bijlage maakt deel uit van het bindend advies.
Zorgverzekering

6.2.

Verzoeker heeft verwezen naar een e-mailbericht van de afdeling Publieksvoorlichting van het
Ministerie van VWS van 10 juli 2018. Uit de passage "Ik vind het heel erg vervelend dat bepaalde
patiënten groepen medicinale cannabis niet meer vergoed krijgen. De zorgverzekeraars hebben dit
besluit zelf genomen. Dit is aan de zorgverzekeraars om te beslissen. De minister van VWS heeft
daar geen invloed op" maakt hij op dat zorgverzekeraars zelf de dekking van de zorgverzekering
mogen vaststellen. Hierin volgt de commissie verzoeker niet. Deze passage heeft betrekking op
de aanvullende verzekering en niet op de zorgverzekering. De Zvw, het Bzv en de Rzv schrijven
immers dwingend voor welke prestaties onder de zorgverzekering verzekerd moeten zijn. Het
staat zorgverzekeraars niet vrij een ruimere dan wel beperktere dekking te bieden dan op grond
van het bij of krachtens de Zvw bepaalde is voorgeschreven. Dit is anders voor de aanvullende
verzekeringen. Zorgverzekeraars hebben de vrijheid hun aanvullende verzekeringen qua dekking en
voorwaarden zelf in te richten.

201801917, pagina 5 van 8

6.3.

De vraag die, gelet op artikel 5 van de 'Algemene voorwaarden' van de zorgverzekering, moet
worden beantwoord, is of het middel Bedrocan® van het Bureau Medicinale Cannabis (verder:
BMC), een geregistreerd geneesmiddel betreft. Als dit het geval is, moet worden beoordeeld of het
middel onderling vervangbaar is. Een geregistreerd onderling vervangbaar geneesmiddel wordt
alleen vergoed, als het door de Minister van VWS is aangewezen. Geregistreerde niet onderling
vervangbare geneesmiddelen komen in beginsel voor vergoeding in aanmerking. Als het middel
niet is geregistreerd, moet worden bekeken of sprake is van een zogenoemde ‘orphan drug’ of
magistrale receptuur. Hierbij geldt als eis dat het dient te gaan om rationele farmacotherapie. Een
‘orphan drug’ is een geneesmiddel dat wordt voorgeschreven aan personen die lijden aan een ziekte
die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij één op de 150.000 inwoners. ‘Magistrale receptuur’ is
een middel dat is bereid door een apotheker.

6.4.

Bedrocan® behoort niet tot de geregistreerde, door de Minister van VWS aangewezen geneesmiddelen, die zijn vermeld op bijlage 1 Rzv. Ook betreft het geen zogenoemde 'orphan drug'.
Bedrocan® is een (grondstof voor een) magistrale bereiding. Hetgeen partijen verdeeld houdt, is of
bij dit middel sprake is van rationele farmacotherapie. Dit is het geval als het gaat om behandeling,
preventie of diagnostiek van een aandoening met een geneesmiddel in een voor de patiënt geschikte vorm, waarvan de werkzaamheid en effectiviteit blijkt uit wetenschappelijke literatuur en die
tevens het meest economisch is voor de zorgverzekering.

6.5.

Verzoeker voert aan dat dit het geval is. Hij verwijst in dit verband naar de door hem overgelegde
artikelen: 'Das therapeutische Potenzial von Cannabis und Cannabinoiden', 'Wetenschappelijk
bewijs voor de werking van medicinale cannabis bij fibromyalgie' en 'Tourette's syndrome'. Volgens
verzoeker moet het artikel in de 'Journal of American Medical Asscociation (JAMA) worden
gepasseerd, omdat dit onderzoek is uitgevoerd met een andere soort cannabis dan Bedrocan®,
namelijk een synthetische soort. In reactie op het advies van 14 juni 2019, heeft hij naar voren
gebracht dat het op de weg van het Zorginstituut had gelegen de ontbrekende medische informatie
bij hem op te (laten) vragen. Deze medische informatie had mogelijk immers tot de conclusie geleid
dat het gebruik van Bedrocan® door middel van een verdamper bij het syndroom van Gilles de la
Tourette wél rationele farmacotherapie is.

6.6.

De ziektekostenverzekeraar betwist dat sprake is van rationele farmacotherapie. Dit blijkt zijns
inziens uit het 'Beoordelingsrapport medicinale cannabis' van het College voor Zorgverzekeringen
(thans het Zorginstituut) van 2 september 2003, de herbevestiging van dit rapport door het Zorginstituut in 2016, het overzichtsartikel in JAMA in 2015 en het artikel 'Cannabis exposure as an
interactive cardiovascular risk factor and accelerant of organismal ageing: a longitudinal study'. De
ziektekostenverzekeraar wijst verder erop dat de commissie eerder verzoeken voor vergoeding van
medicinale cannabis heeft afgewezen (zaaknummer 201701449 en 201801179).

6.7.

Het Zorginstituut heeft in zijn advies van 14 juni 2019 geconcludeerd dat Bedrocan® bij het
syndroom van Gilles de la Tourette niet kan worden beschouwd als rationele farmacotherapie.
Dit advies heeft het Zorginstituut bij brief van 22 juli 2019 gehandhaafd. De commissie neemt
het advies over. Dit betekent dat Bedrocan® geen verzekerde prestatie is op basis van de zorgverzekering. Verzoeker heeft daarom geen aanspraak heeft op het middel Bedrocan® vanuit de
zorgverzekering.
De commissie merkt in dit verband nog op dat zij - anders dan verzoeker - uit het advies concludeert
dat eventuele aanvullende medische gegevens over zijn situatie niet tot een ander oordeel van het
Zorginstituut had geleid. De beschikbare studies zijn leidend. Dit wordt bevestigd in de brief van het
Zorginstituut van 22 juli 2019.

6.8.

Verzoeker heeft in dit verband nog gesteld dat het BMC - vallend onder het CIBG, een uitvoeringsorgaan van het Ministerie van VWS - op zijn website verklaart dat de werkzaamheid
van medicinale cannabis (Bedrocan®) bij het syndroom van Gilles de la Tourette voldoende
is bewezen. De website luidt, voor zover hier van belang: "(...) Momenteel zijn er voldoende
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gegevens beschikbaar die aantonen dat medicinale cannabis werkzaam kan zijn bij verschillende
aandoeningen. Het gaat hierbij om: (...) tics bij het syndroom van Gilles de la Tourette (...)".
Deze passage kan niet leiden tot een ander oordeel. Rationele farmacotherapie houdt in dat
door middel van wetenschappelijk onderzoek moet zijn vastgesteld dat het geneesmiddel bij de
desbetreffende aandoening werkzaam en effectief is. Uit genoemde passage komt enkel naar voren
dat medicinale cannabis bij het syndroom van Gilles de la Tourette werkzaam kan zijn.
6.9.

Verzoeker heeft nog erop gewezen dat de ziektekostenverzekeraar medicinale cannabis in het
verleden wél vanuit de zorgverzekering heeft vergoed. De commissie merkt hierover op dat
de inzichten of toepassing van een bepaald geneesmiddel bij een bepaalde indicatie rationele
farmacotherapie is, in de loop der tijd kunnen veranderen. Dit is het gevolg van de beschikbaarheid
van wetenschappelijke literatuur en studies. Op basis hiervan wordt beoordeeld of is voldaan
aan voornoemd criterium. De ziektekostenverzekeraar heeft verklaard dat op basis van de
wetenschappelijke literatuur die in het verleden beschikbaar was, moest worden geconcludeerd
dat bij medicinale cannabis sprake was van rationele farmacotherapie. Uit de wetenschappelijke
literatuur die nadien is gepubliceerd, bleek echter het tegendeel, zoals is bevestigd door het
Zorginstituut.
Aanvullende ziektekostenverzekeringen

6.10.

De aanvullende ziektekostenverzekering 1 biedt dekking voor geregistreerde geneesmiddelen
die niet, niet meer of nog niet in het geneesmiddelenvergoedingssysteem zijn opgenomen en
apotheekbereidingen die niet vergoed worden vanuit de zorgverzekering tot maximaal € 750,-- per
kalenderjaar, mits (i) de ziektekostenverzekeraar de verzekerde vooraf schriftelijk toestemming
heeft gegeven; (ii) geen vergoedbaar alternatief bestaat, én (iii) het betreffende geneesmiddel bij
een aandoening wordt gebruikt als bedoeld op de door de ziektekostenverzekeraar opgestelde lijst
'Bijlage bij reglement farmaceutische zorg: geregistreerde geneesmiddelen niet opgenomen in het
basispakket' (2018).
De commissie stelt vast dat medicinale cannabis (Bedrocan®) niet op deze lijst is vermeld.
Verzoeker heeft daarom geen aanspraak op medicinale cannabis (Bedrocan®) vanuit de
aanvullende ziektekostenverzekering 1.

6.11.

De aanvullende ziektekostenverzekering 2 biedt geen dekking voor Bedrocan®. Het verzoek kan
daarom niet op basis van deze verzekering worden ingewilligd.
Coulance

6.12.

Verzoeker meent dat de ziektekostenverzekeraar in zijn situatie coulance moet toepassen.
De bevoegdheid tot toepassing van coulance is voorbehouden aan de ziektekostenverzekeraar.
In het beleid dat de ziektekostenverzekeraar op dit gebied voert, kan de commissie niet treden. Dit
ligt anders als de ziektekostenverzekeraar een beleid voert waarbij identieke gevallen verschillend
worden behandeld. Niet gebleken is dat dit hier aan de orde is.

6.13.

Verzoeker heeft gesteld dat de ziektekostenverzekeraar hem in een mensonwaardige situatie
brengt en hem (fysieke) schade toebrengt. Doordat verzoeker de hoge kosten van Bedrocan® zelf
moet betalen van zijn kleine inkomen, wordt hem zijn bestaanszekerheid ontnomen. Tevens zal hij
toenemende fysieke klachten krijgen als hij de medicinale cannabis niet meer zelf kan betalen. Dit
is een achteruitgang in zijn menswaardig bestaan. Hij verwijst in dit verband naar artikel 20 van de
Grondwet en naar het strafrecht en de mensenrechten in het algemeen.
De commissie is niet bevoegd te oordelen of de ziektekostenverzekeraar een strafbaar feit
heeft begaan. Dit is voorbehouden aan de rechterlijke macht (artikel 113, onderdeel a, van de
Grondwet). Artikel 20 van de Grondwet heeft geen horizontale werking. Verzoeker kan zich jegens
de ziektekostenverzekeraar daarom niet met succes op deze bepaling beroepen. Omdat verzoeker
zijn stelling voor het overige niet nader heeft onderbouwd, kan deze door de commissie niet worden
beoordeeld.
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6.14.

De verdere argumenten van verzoeker leiden niet tot een andere uitkomst van de beoordeling. Dit
geldt in het bijzonder voor:
- het argument dat de overheid medicinale cannabis aan andere landen verkoopt;
- de stelling dat in steeds meer landen medicinale cannabis wordt vergoed;
- het argument dat verzoeker de kosten van Bedrocan® niet zelf kan dragen;
- de stelling dat het vergoeden van medicinale cannabis de ziektekostenverzekeraar uiteindelijk
kosten bespaart;
- de stelling dat het niet langer vergoeden van medicinale cannabis een bezuinigingsmaatregel is.

7.

Bindend advies

7.1.

De commissie wijst het verzoek af.
Zeist, 24 juli 2019,

J.A.M. Strens-Meulemeester
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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 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;
(…)

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.
(…)

