ANONIEM
BINDEND ADVIES

Partijen
Zaak
Regelgeving
Zaaknummer
Zittingsdatum

: Mevrouw A te B, vertegenwoordigd door de heer C te B, tegen Centrale
Ziektekostenverzekering NZV NV te Tilburg
: Hulpmiddelenzorg, continue glucosemonitoring (CGM), FreeStyle Libre, sensoren
: Voorwaarden zorgverzekering 2018, artt. 10 en 11 Zvw, 2.1 en 2.9 Bzv, 2.6 Rzv,
Voorwaarden aanvullende ziektekostenverzekering 2018
: 201900759
: 23 oktober 2019

201900759, pagina 1 van 6
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Postadres Postbus 291, 3700 AG Zeist

Bezoekadres Het Rond 6D, 3701 HS Zeist

T 088 900 69 00

F 088 900 69 06

E info@skgz.nl

www.skgz.nl

KvK 30213012

Geschillencommissie Zorgverzekeringen (mr. drs. J.A.M. Strens-Meulemeester)

1.

Partijen
Mevrouw A te B, hierna te noemen: verzoekster, vertegenwoordigd door de heer C te B,
tegen
Centrale Ziektekostenverzekering NZV NV te Tilburg, hierna te noemen: de ziektekostenverzekeraar.

2.

Verloop van de procedure

2.1.

Bij brief van 20 juni 2019 heeft verzoekster de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (hierna: de
commissie) gevraagd een bindend advies uit te brengen.

2.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft bij brief van 1 augustus 2019 zijn standpunt aan de commissie
kenbaar gemaakt. Een afschrift van deze brief is op 5 augustus 2019 aan verzoekster gezonden.

2.3.

Bij brief van 5 september 2019 heeft het Zorginstituut Nederland (hierna: het Zorginstituut)
(zaaknummer: 2019040269) aan de commissie het voorlopig advies uitgebracht en geadviseerd tot
afwijzing van het verzoek. Een afschrift is op 6 september 2019 aan partijen gestuurd.

2.4.

Partijen is de mogelijkheid geboden om te worden gehoord. Verzoekster en de ziektekostenverzekeraar zijn op 23 oktober 2019 gehoord.

2.5.

De aantekeningen van de hoorzitting, de pleitnota's en het door verzoekster ter zitting overgelegde
overzicht van de bloedglucose-uitslagen zijn op 28 oktober 2019 aan het Zorginstituut gestuurd. Bij
brief van 4 november 2019 heeft het Zorginstituut de commissie meegedeeld dat verzoekster geen
aanspraak heeft op vergoeding van de kosten van het FreeStyle Libre glucosemonitoringsysteem
ten laste van de zorgverzekering. Verzoekster valt niet onder één van de genoemde indicaties
waarvan is vastgesteld dat dit hulpmiddel voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk.
Een kopie van dit advies is op 4 november 2019 aan partijen gezonden. Zij zijn hierbij in de
gelegenheid gesteld hierop binnen veertien dagen te reageren. Verzoekster heeft bij brief van
7 november 2019 op voornoemd advies gereageerd. Een afschrift hiervan is op 19 november 2019
aan de ziektekostenverzekeraar gezonden.

3.

Vaststaande feiten

3.1.

Verzoekster was in 2018 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten op basis
van de Delta Lloyd Zorgverzekering Restitutie (hierna: de zorgverzekering) en de aanvullende
ziektekostenverzekering Delta Lloyd Start (hierna: de aanvullende ziektekostenverzekering).

3.2.

Verzoekster is bekend met diabetes mellitus type 1, problemen met het auto-immuunsysteem,
reuma, een chronische urineweginfectie, neuropathie, en problemen met haar ogen. In 2018
heeft de behandelend internist-endocrinoloog namens verzoekster bij de ziektekostenverzekeraar
een aanvraag ingediend voor vergoeding van de sensoren van het FreeStyle Libre
glucosemonitoringsysteem. Verzoekster gebruikt dit hulpmiddel al sinds medio 2016 voor eigen
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rekening. De internist-endocrinoloog heeft bij de aanvraag de volgende laboratoriumuitslagen
(HbA1c) van de vier opeenvolgende kwartalen vermeld. Deze uitslagen zijn:
- eerste kwartaal 62 mmol/mol,
- tweede kwartaal 67 mmol/mol,
- derde kwartaal 57 mmol/mol,
- vierde kwartaal 66 mmol/mol.
Hierbij is opgemerkt dat verzoekster tijdens deze perioden al gebruik maakte van het FreeStyle Libre
glucosemonitoringsysteem.
3.3.

De ziektekostenverzekeraar heeft bij brief van 15 november 2018 aan verzoekster meegedeeld dat
de aanvraag voor vergoeding van de sensoren van het FreeStyle Libre glucosemonitoringsysteem is
afgewezen.

3.4.

Verzoekster heeft de ziektekostenverzekeraar om heroverweging van deze beslissing gevraagd.
Bij brieven van 8 januari 2019 en 13 maart 2019 heeft de ziektekostenverzekeraar aan verzoekster
meegedeeld zijn beslissing te handhaven.

3.5.

De behandelend anesthesioloog heeft bij brief van 23 januari 2019 over verzoekster verklaard:
“Na een pijnbehandeling ontregelt de DM en haar suikers fors. Ze kan dit alleen goed opvangen met
behulp van een sensor voor de glucosespiegel.”

3.6.

De internist van de DC Klinieken heeft bij brief van 21 februari 2019 over verzoekster verklaard:
“Op 13-02-2019 zag ik op jouw verzoek bovengenoemde patiënte met de vraag om mee te denken
over haar recidiverende urineweginfecties, waarvoor zij reeds door een uroloog werd gezien die een
onderhoudsdosering antibiotica gaf, zonder merkbaar resultaat.
Van belang is te vermelden dat in 2014 bij haar maligne blaaspoliepen werden verwijderd.
Cystoscopische controle in 2018 zou geen recidief hebben laten zien. Daarnaast is zij bekend
met status na mammaca met het BRCAl-gen. waarvoor zij een dubbelzijdige mamma-amputatie
onderging. Ten slotte is zij sinds 1989 bekend met diabetes mellitus type 1. Ook [zou] bij haar ooit
reumatoide artritis zijn vastgesteld, waarvan zij op dit moment in remissie is.
(...)
Centraal lijkt van belang dat patiënte scherper wordt ingesteld wat betreft haar diabetes, waarbij ook
aandacht aan haar te hoge bloeddruk en te hoge cholesterolwaarde dient te worden gegeven.
(...)”

3.7.

Bij brief van 5 september 2019 heeft het Zorginstituut het volgende verklaard:
“Door zorgverzekeraars is in samenwerking met stakeholders waaronder NDF en DVN, na het
uitkomen van het standpunt van het Zorginstituut, in de praktijk nader uitgewerkt wat onder een
blijvend hoog HbA1 c (>8% of >64 mmol/mol) wordt verstaan. Onder blijvend hoog wordt verstaan
vier achtereenvolgende kwartalen >8% of >64 mmol/mol. Wanneer iemand al gebruik maakt van
FGM wordt gevraagd om de HbA1c labwaarden van vier achtereenvolgende kwartalen aan te
leveren van vóór de start met het gebruik FGM. Daarnaast wordt er van uitgegaan dat conservatieve
maatregelen om te komen tot een lager HbA1c reeds optimaal zijn ingezet.
Verzoekster voldoet niet aan de voorwaarden voor vergoeding, omdat zij voorafgaand aan het
gebruik van de FGM sinds medio 2016 niet een blijvend verhoogd HbA1c had met gedurende
vier kwartalen een HbA1c >64 mmol/mol. Uit de informatie in het dossier kan overigens niet
beoordeeld worden of de FGM voor verzoekster een meerwaarde heeft voor de glucoseregulatie
ten opzichte van vingerprikken. Volgens verzoekster is zij begonnen met (op en af) gebruik van
de FGM vanaf medio 2016. In november 2016 was het HbA1c van 61 mmol/mol lager, maar in
juni 2016 was het HbA1c ook al 58 mmol/mol. Bij gebruik van FGM vanaf medio 2016 is de betere
glucoseregulatie mogelijk niet toe te schrijven aan de FGM, omdat het HbA1c een afspiegeling is
van de glucoseregulatie van de voorgaande maanden. Verder is de diabetes sinds 2018 niet goed
ingesteld ondanks het gebruik van de FGM, zoals blijkt uit de verhoogde HbA1c-waarden uit 2018
en 2019, maar de matige regulatie (ondanks FGM) kan veroorzaakt worden door intercurrente
medische problemen zoals recidiverende urineweginfecties.
Conclusie
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Conclusie is dat bij verzoekster niet is gebleken dat sprake is van een blijvend hoog HbA1c
>8% of >64 mmol/mol. Op dit moment behoort verzoekster inderdaad niet tot een van de vier
indicatiegroepen waarvan is vastgesteld dat FGM voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk.
Uit het dossier is overigens niet op te maken dat FGM bij verzoekster een meerwaarde heeft voor de
glucoseregulatie ten opzichte van vingerprikken.”
4.

Geschil

4.1.

Verzoekster heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat zij aanspraak heeft op vergoeding
van de kosten van de sensoren van het FreeStyle Libre glucosemonitoringsysteem.

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, zowel ten aanzien van de zorgverzekering als ten aanzien van de aanvullende
ziektekostenverzekering. Dit blijkt uit artikel A.22 van de zorgverzekering en de aanvullende
ziektekostenverzekering.

6.

Beoordeling

6.1.

De relevante bepalingen uit de Zorgverzekeringswet (Zvw), het Besluit zorgverzekering (Bzv) en de
Regeling zorgverzekering (Rzv) over 'uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en
reguleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel' 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.
Zorgverzekering

6.2.

Verzoekster stelt dat zij tot één van de door het Zorginstituut genoemde categorieën
van personen behoort die in aanmerking komen voor vergoeding van het Freestyle Libre
glucosemonitoringsysteem, te weten de categorie: 'Volwassenen met diabetes type 1 die slecht
zijn in te stellen en die kampen met gemiddeld hoge bloedsuikerwaarden (ondanks standaard
controle blijvend hoog HbA1c: >8% of >64 mmol/mol)’. Verzoekster heeft een blijvend hoog
HbA1c. Zij gebruikt het Freestyle Libre glucosemonitoringsysteem sinds medio 2016. In de
periode voorafgaand aan het gebruik van dit hulpmiddel voldeed haar HbA1c in twee kwartalen
wel en in twee kwartalen niet aan de gestelde norm. Verzoekster vindt deze uitslagen uit 2015
en 2016 echter niet meer relevant. Zij kan haar HbA1c met behulp van het Freestyle Libre
glucosemonitoringsysteem net rond de 64 mmol/mol houden.
De beide behandelend artsen vinden het gebruik van het Freestyle Libre glucosemonitoringsysteem
noodzakelijk.
Haar andere aandoeningen en de gebruikte medicatie veroorzaken ernstige schommelingen in de
bloedsuikerspiegel.
Verzoekster benadrukt dat de ziektekostenverzekeraar de aanvraag heeft afgewezen op basis van
de cijfers van de HbA1c mèt gebruik van het Freestyle Libre glucosemonitoringsysteem. Zij merkt op
dat als zij aan de gestelde voorwaarden wil voldoen, zij een jaar lang moet stoppen met het gebruik
van het Freestyle Libre glucosemonitoringsysteem. Dit lijkt haar, gezien haar wankele gezondheid,
een zeer onverstandige keuze.
Verzoekster voert voorts aan dat het niet weten wat haar bloedsuikerspiegel is een ernstige
psychische belasting vormt. Met gebruik van het Freestyle Libre glucosemonitoringsysteem
voelt zij zich zekerder en heeft zij een beeld van haar nachtelijke bloedsuikerwaarden. Hierdoor
kan verzoekster haar dag beter inschatten. Bij het gewone vingerprikken ziet verzoekster
alleen wat de waarde van de bloedsuikerspiegel op dat moment is. Met het Freestyle Libre
glucosemonitoringsysteem kan verzoekster ook zien of deze waarde stijgend of dalend is, waardoor
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zij hierop beter kan inspelen. Het systeem geeft haar zekerheid waardoor zij beter kan functioneren
en minder afhankelijk is van anderen.
6.3.

De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag afgewezen, omdat verzoekster geen aanspraak
heeft op het FreeStyle Libre glucosemonitoringssysteem en daarom evenmin op de sensoren. Er
bestaat alleen aanspraak op dit hulpmiddel in geval van een blijvend hoog HbA1c. Dit is alleen aan
de orde als vóór de inzet van het FreeStyle Libre glucosemonitoringssysteem sprake was van vier
achtereenvolgende kwartalen met een HbA1c-waarde van méér dan 64 mmol/mol. Uit de aanvraag
blijkt dat de waarden van de afgelopen vier kwartalen als volgt waren: eerste kwartaal: 62 mmol/
mol, tweede kwartaal 67 mmol/mol, derde kwartaal 57 mmol/mol en het vierde kwartaal 66 mmol/
mol. Dit betekent dat verzoekster ook mèt inzet van het hulpmiddel in twee van de vier voorafgaande
kwartalen niet aan de gestelde voorwaarden voldeed.

6.4.

De commissie overweegt dat het FreeStyle Libre glucosemonitoringsysteem en de bijbehorende
sensoren vallen onder de aanspraak op hulpmiddelenzorg als bedoeld in artikel B.17 van de
zorgverzekering. De indicatie hiervoor wordt gesteld door de behandelend medisch specialist. In
artikel A.3.2 van de algemene voorwaarden van de zorgverzekering is bepaald dat aanspraak
bestaat op zorg waarop betrokkene redelijkerwijs naar inhoud en omvang is aangewezen.

6.5.

Het Zorginstituut heeft het standpunt ingenomen dat alleen bij bepaalde indicaties aanspraak
bestaat op het FreeStyle Libre glucosemonitoringsysteem ten laste van de zorgverzekering. De
indicaties zijn:
1. Kinderen met diabetes type 1.
2. Volwassenen met slecht ingestelde diabetes type 1 (ondanks standaard controle blijvend hoog
HbA1c (>8% of >64 mmol/mol)).
3. Zwangere vrouwen met diabetes type 1 en 2 (geen zwangerschapsdiabetes).
4. Vrouwen met diabetes types I en II die een zwangerschapswens hebben.

6.6.

Verzoekster is volwassen. Zij heeft diabetes type 1. Haar HbA1c was in de vier kwartalen
voorafgaand aan de aanvraag achtereenvolgens 62, 67, 57 en 66 mmol/mol. Dit was mèt het
gebruik van het FreeStyle Libre glucosemonitoringsysteem.
Voordat zij het FreeStyle Libre glucosemonitoringsysteem ging gebruiken, had verzoekster waarden
van 63 (maart 2015), 64 (augustus 2015), en 66 (maart 2016) mmol/mol.
Het Zorginstituut heeft in zijn advies van 5 september 2019 geconcludeerd dat verzoekster
niet voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het FreeStyle Libre
glucosemonitoringsysteem. Het is niet gebleken dat verzoekster, voordat zij het FreeStyle Libre
glucosemonitoringsysteem ging gebruiken, een blijvend hoog HbA1c had. De commissie neemt
het advies van het Zorginstituut over. Er is geen reden hiervan af te wijken. Het is begrijpelijk dat
verzoekster op het systeem vertrouwt, en dat zij, nu dit kennelijk goed functioneert, onzeker is over
het verloop van de waarden als zij met het gebruik zou stoppen. Dit neemt niet weg dat ten tijde
van de aanschaf geen (verzekerings)indicatie bestond. De thans bestaande onzekerheid en de
risico's van het - tijdelijk - stoppen vormen geen grond om aan te nemen dat verzoekster inmiddels
wel aan de gestelde voorwaarden voldoet. Daarom heeft zij geen aanspraak op het FreeStyle Libre
glucosemonitoringsysteem en dus ook niet op de aangevraagde bijbehorende sensoren, ten laste
van de zorgverzekering.
Aanvullende ziektekostenverzekering

6.7.

De aanvullende ziektekostenverzekering biedt geen dekking voor het FreeStyle Libre glucosemonitoringsysteem of de bijbehorende sensoren. Het verzoek kan daarom niet op basis van deze
verzekering worden ingewilligd

6.8.

Dit leidt tot de navolgende beslissing.
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7.

Bindend advies

7.1.

De commissie wijst het verzoek af.
Zeist, 20 november 2019,

J.A.M. Strens-Meulemeester
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