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Geachte voorzitter, commissie,

U hebt op 27 september 2018 aan Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut)
advies gevraagd als bedoeld in artikel 114, derde lid Zorgverzekeringswet (Zvw).
Verzoeker en verweerder hebben een geschil over de vergoeding van biologische
sondevoeding 'Maltison High Energy - melkvrij'.
Bij uw adviesaanvraag hebt u ons ook een kopie van het dossier gestuurd, maar
een verslag van de hoorzitting ontbreekt nog. Het Zorginstituut brengt daarom
een voorlopig advies uit, dat nog aangepast kan worden als uit het verslag van
de hoorzitting nieuwe feiten of omstandigheden naar voren komen.

In artikel 34 van de tussen partijen overeengekomen zorgverzekering is de
aanspraak op dieetpreparaten omschreven. Dit komt overeen met hetgeen
daarover bij en krachtens de Zorgverzekeringswet is bepaald.
Vooraf merkt het Zorginstituut nog op dat zijn adviestaak beperkt is tot de vraag
of verzoeker aanspraak heeft op een verstrekking of een vergoeding op grond
vande basisverzekering. Het advies van het Zorginstituut kan dus geen betrekking
hebben op een beslissing van verweerder op basis van de aanvullende
verzekering of coulance.
Medische beoordeling
Na kennisneming van het geschil heeft het Zorginstituut dit dossier voor een
medische beoordeling voorgelegd aan zijn medisch adviseur. Deze heeft de
stukken bestudeerd en deelt het volgende mee.
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Casus
Verzoeker is meervoudig gehandicapt. De slikfunctie van verzoeker is slecht
waardoor hij zich bij een klein beetje voedsel steeds verslikte. Als gevolg hiervan
kreeg verzoeker infecties en koortspieken. De behandelend artsen adviseerde om
over te stappen op sondevoeding. Na het plaatsen van een maagsonde zijn de
koortsaanvallen enigszins afgenomen. Verzoeker is onder behandeling bij een
arts voor biofysische geneeskunde die aangeraden heeft om biologisch
dynamische sondevoeding te gebruiken vanwege intoleranties en het 'zwaar
vallen' van synthetische sondevoeding. Verzoeker heeft een jaar lang op eigen
kosten de biologisch dynamische sondevoeding 'Maltison High Energy - melkvrij'
gebruikt waardoor de klachten verminderd zijn.
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Verweerder heeft de aanvraag tot vergoeding van 'Maltison High Energy melkvrij' afgewezen. Verweerder voert hierbij aan dat 'Maltison High Energy melkvrij' niet aangemerkt kan worden als een dieetpreparaat en daarom niet
onder de aanspraak farmaceutische zorg valt.
Beoordeling
Dieetpreparaten zijn voedingsmiddelen die fysisch en chemisch gewijzigd zijn ten
opzichte van normale voeding, bijvoorbeeld gemodificeerde eiwitten. Op grond
van artikel 2.8 lid 1 sub c Besluit zorgverzekering (Bzv) omvat farmaceutische
zorg polymere, oligomere, monomere en modulaire dieetpreparaten. Deze
dieetpreparaten worden uitsluitend vergoed als er wordt voldaan aan de
voorwaarden uit onderdeel 1 van bijlage 2 van de regeling zorgverzekering
(Rzv).1 Het gaat om indicaties waarbij de toediening van dieetpreparaten een
essentieel onderdeel uitmaakt van de adequate zorg en de verzekerde niet kan
uitkomen met aangepaste normale voeding of andere producten van bijzondere
voeding.

De medisch adviseur constateert dat, voor zover de informatie toegankelijk is,
'Maltison High Energy - melkvrij' een dieetproduct lijkt te zijn.2 Een dieetproduct
is dieetvoeding die alleen chemisch (dat betekent 'wat betreft samenstelling') is
gewijzigd ten opzichte van normale voeding. Dieetpreparaten zijn geen
dieetproducten. Dieetproducten worden, ongeacht de hogere prijs, aangemerkt
als 'normale voeding'. Er bestaat geen aanspraak op vergoeding van
dieetproducten op grond van de basisverzekering.
Conclusie
De medisch adviseur concludeert dat 'Maltison High Energy - melkvrij' geen
dieetpreparaat is in de zin van het Bzv. Verweerder heeft de aanvraag terecht
afgewezen.

1 Artikel 2.5 lid 3 Rzv
, geraadpleegd op 04-10-2018.
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Het advies
Het Zorginstituut heeft kennisgenomen van de stukken en beoordeeld of
verweerder terecht het gevraagde heeft afgewezen. Gelet op het bovenstaande
adviseert het Zorginstituut tot afwijzing van het verzoek.
Hoogachtend,
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