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Geachte voorzitter, commissie,
U hebt op 4 januari 2018 aan Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut) advies
gevraagd als bedoeld in artikel 114, derde lid Zorgverzekeringswet. Verzoekster
en verweerder hebben een geschil over de vergoeding van het geneesmiddel
Simvastatine 40 mg van Sandoz.

Algemene informatie
De Zorgverzekeringswet en aanverwante regelgeving biedt de zorgverzekeraar
de mogelijkheid van preferentiebeleid bij geneesmiddelen (artikel 2.8, derde lid
Besluit zorgverzekering). Preferentiebeleid is alleen mogelijk bij geneesmiddelen
in het geneesmiddelenvergoedingssysteem met dezelfde werkzame stof en
dezelfde toedieningsvorm (oraal, dermaal, injectie) die door meer fabrikanten
worden gemaakt, de zogenaamde generieke geneesmiddelen. Preferentiebeleid
betekent dat de zorgverzekeraar een voorkeur heeft voor het geneesmiddel van
een bepaalde fabrikant (preferent geneesmiddel), mits het geneesmiddel dezelfde
werkzame stof en dezelfde toedieningsvorm heeft. De zorgverzekeraar vergoedt
de preferente geneesmiddelen.
Uitzondering: medische noodzaak. Een verzekerde heeft geen recht op vergoeding
van een ander geneesmiddel dan het preferente geneesmiddel, tenzij er sprake is
van medische noodzaak. De voorschrijvend/behandelend arts moet die medische
noodzaak motiveren en bewijsstukken overleggen. Meer informatie hierover is
opgenomen in de polisvoorwaarden.
Casus
Verzoekster gebruikte op voorschrift van de behandelend internist Simvastatine
40 mg van Sandoz. Op enig moment is verweerder op grond van het preferentie
beleid Simvastatine 30 mg van Accord gaan vergoeden. Verzoekster heeft een
klacht ingediend omdat verweerder verzoekster niet heeft geïnformeerd over de
wijziging van het preferentiebeleid en omdat het preferente middel bepaalde
hulpstoffen kan bevatten waarop zij negatief zou kunnen reageren. Bovendien
heeft verweerder verzoekster onheus bejegend.
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Conclusie
Gelet op voornoemd artikel 114, derde lid Zorgverzekeringswet adviseert het
Zorginstituut over geschillen die betrekking hebben op de te verzekeren prestaties
zoals vermeld in artikel 11 Zorgverzekeringswet. Voorliggend geschil heeft hier
geen betrekking op (het betreft een klacht jegens verweerder) en het
Zorginstituut heeft om die reden geen adviesbevoegdheid.
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Hoogachtend,
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