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Geschillencommissie Zorgverzekeringen (mr. L. Ritzema)

1.

Partijen
Mevrouw A te B, hierna te noemen: verzoekster,
tegen
IZA Zorgverzekeraar N.V. te Arnhem, hierna te noemen: de ziektekostenverzekeraar.

2.

Verloop van de procedure

2.1.

Bij e-mailbericht van 9 april 2019 heeft verzoekster de Geschillencommissie Zorgverzekeringen
(hierna: de commissie) gevraagd een bindend advies uit te brengen.

2.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft bij brief van 12 juli 2019 zijn standpunt aan de commissie
kenbaar gemaakt. In deze brief heeft de ziektekostenverzekeraar meegedeeld dat hij het heel
vervelend vindt dat verzoekster zich niet gehoord voelt. Verzoekster heeft in 2016 de vergoeding
voor kosten van 'Zorg voor vrouwen in de overgang' ontvangen. Omdat dit al enkele jaren geleden
is, kan de ziektekostenverzekeraar zich voorstellen dat verzoekster over het hoofd heeft gezien
dat zij de maximale vergoeding al had gekregen. De ziektekostenverzekeraar komt verzoekster
daarom tegemoet en vergoedt alsnog, eenmalig, het bedrag van € 68,50 voor zorg door een
overgangsconsulente aan verzoekster.
Een afschrift van deze brief is op 16 juli 2019 aan verzoekster gezonden.

2.3.

Partijen is de mogelijkheid geboden om te worden gehoord. Verzoekster en de
ziektekostenverzekeraar zijn op 6 november 2019 gehoord.

3.

Vaststaande feiten

3.1.

Verzoekster is tot op heden bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten op
basis van de verzekering IZA Eigen Keuze (hierna: de zorgverzekering) en de aanvullende
ziektekostenverzekering IZA Extra Zorg 1 (hierna: de aanvullende ziektekostenverzekering).
De zorgverzekering en de eveneens afgesloten aanvullende verzekering IZA Extra Tand 1 zijn niet
in geschil en blijven daarom onbesproken.

3.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft bij brief van 12 februari 2019 aan verzoekster meegedeeld dat
de gedeclareerde nota voor zorg door een overgangsconsulente van Care for Women Advies, ten
bedrage van € 110,08 niet wordt vergoed.

3.3.

Verzoekster heeft de ziektekostenverzekeraar om heroverweging van deze beslissing gevraagd. Bij
e-mailbericht van 27 februari 2019 heeft de ziektekostenverzekeraar aan verzoekster meegedeeld
zijn beslissing te handhaven.
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4.

Het geschil

4.1.

Verzoekster heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat:
(i) de ziektekostenverzekeraar de gedeclareerde nota alsnog moet vergoeden conform de
polisvoorwaarden;
(ii) zij per kalenderjaar aanspraak heeft op vier consulten vanwege 'Zorg voor vrouwen in de
overgang'.

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 10 van de zorgverzekering en artikel 7 van de
aanvullende ziektekostenverzekering.

6.

Beoordeling

6.1.

De toepasselijke verzekeringsvoorwaarden zijn opgenomen in de bijlage bij dit bindend advies. De
bijlage maakt deel uit van het bindend advies.
Ten aanzien van de aanvullende ziektekostenverzekering

6.2.

Verzoekster is van mening dat zij per kalenderjaar aanspraak heeft op vier consulten vanwege 'Zorg
voor vrouwen in de overgang'. De aanvullende ziektekostenverzekering loopt volgens haar per
kalenderjaar. Ieder jaar wordt de aanvullende ziektekostenverzekering immers herzien en wordt de
premie opnieuw vastgesteld. Ook de vergoedingen waarop aanspraak bestaat, gelden doorgaans
per kalenderjaar. Voor zorg verleend door een overgangsconsulente geldt echter een maximum van
vier consulten voor de gehele looptijd van de aanvullende ziektekostenverzekering. Verzoekster
vindt dit vreemd.

6.3.

De ziektekostenverzekeraar heeft aangevoerd dat er een verschil is tussen een vergoeding per
kalenderjaar en gedurende de looptijd van de aanvullende ziektekostenverzekering. De looptijd van
de aanvullende ziektekostenverzekering is onbepaald. Als deze niet vóór 1 januari van enig jaar
wordt opgezegd, vindt automatisch verlenging plaats. De aanvullende ziektekostenverzekering loopt
dus door vanaf het afsluiten ervan. Er bestaat volgens de ziektekostenverzekeraar een duidelijk
verschil tussen een vergoeding die per kalenderjaar geldt, en een vergoeding die betrekking heeft
op de looptijd van de verzekering.
Verzoekster heeft in 2016 vier keer een vergoeding ontvangen voor consulten bij Care for Women.
Hierdoor is de maximale vergoeding voor 'Zorg voor vrouwen in de overgang' ten laste van de
aanvullende ziektekostenverzekering bereikt.

6.4.

De commissie overweegt dat in artikel 6.1 van de aanvullende ziektekostenverzekering is bepaald
dat de verzekering wordt gesloten voor het kalenderjaar waarin zij is ingegaan. Na afloop van deze
termijn wordt de aanvullende verzekering telkens stilzwijgend verlengd voor de periode van één
kalenderjaar, tenzij de verzekering vóór 1 januari wordt opgezegd.
Er is dus, anders dan door verzoekster is aangevoerd, geen sprake van een nieuwe verzekering bij
aanvang van ieder kalenderjaar, maar van een doorlopende verzekering. Hieruit volgt dat het begrip
'looptijd' geen betrekking kan hebben op één kalenderjaar, en dat dit ziet op de gehele verzekerde
periode.
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6.5.

In artikel 14 van de aanvullende ziektekostenverzekering is de aanspraak op 'Zorg voor vrouwen
in de overgang' opgenomen. Hierin is bepaald dat aanspraak bestaat op een vergoeding van
maximaal € 75,-- per consult tot maximaal vier consulten voor de gehele looptijd van de aanvullende
ziektekostenverzekering.
Omdat sprake van een doorlopende verzekering. Verzoekster heeft daarom geen aanspraak op
vergoeding van maximaal vier consulten per kalenderjaar, zoals door haar is gesteld.
Volgens de ziektekostenverzekeraar zijn in 2016 reeds vier consulten aan verzoekster vergoed.
Verzoekster heeft dit niet weersproken. De commissie concludeert dat verzoekster geen
aanspraak heeft op vergoeding van de kosten van het consult van 5 februari 2019. Dat de
ziektekostenverzekeraar lopende de procedure heeft besloten de kosten van dit consult, bij wijze
van tegemoetkoming, alsnog te vergoeden, maakt het voorgaande niet anders.

6.6.

Dit leidt tot de navolgende beslissing.

7.

Bindend advies

7.1.

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

mr. L. Ritzema

201900605, pagina 4 van 4

 !"#$$!%&!#! '(!#((!'$!#
')! *!+
0  !!#$$

,-./0 1-/ 219 903 4 3. -./0 -1 - 953 9624 3
6729 877890--/ 21993:6 0-/ 7: ;
, -677-./0 4 9179- <9/ 7: 4 0. -677-./0 01
0  ;= 97 3-.920:4 9 -677-./0 97/11907.40:-7 - 
30-/ 7: ;

> ??@(

>0??@('AA#((!'$!#')! *!+
B/69 -677-./0 71 -6770 3. -./0 -. -./ 17609;
>>C#D?ED?
F  -677-./0 GH792018<I99<7/6017890;
>JK)!D#! 
677-./-L: 6033 70119 /6 -677-./0 3 //9 
/6.917609;F.//0:  L: /0:<9< 19-./3 //9--./
6G1HI-. G1H33 701;
>MNO)! ((!'$!#')! 
B/6964 -677-./0 GH40:.0;P9Q3 70R;;;5R;;;R;;S;01-93 110 ;B71
-./0 22 940:.00 60970:/S:6 0 1 -;,40:.00  90G2996 T
4// 8<9H3:6 0;U40:.00 -19 4<9-1933  -67T
7-./0 040: Q0;67164079-1933  -677-./0 -
-./ 5 2 9664<600 -677-./0 3. ;B43. 0 2 9660970:/S
82Q 1 -G.0 90/7R;VH;
F . 4 Q0:- 0 1920:-2 / 7: 7573.920: Q0:
40:.00 - -677-./0 Q0456;,09Q9/9 9 1609/- 0 
3 -- 0 -677-./0 2  24  064 -677-./0 ;
U3- 4  9064064 -677-./0 - 0 013  2- .. ;

J W!#'(!?EDX 

J0, -677-./0 009-8<914 290  - 5- 73 4 3Y
T. -./  40:.00 909//0 -.0:- 60 9960990 -<918< -./0 1T
Q0:95-./0 22  Q09609- ;Z0:09 26<0 -60970:/2 
-9- [
T-./-70:9[
T-./0 13708<9- 715 -./0 149--./009[
T-./726092 /9-<9.0--./0 2;F  9. Q040:6
3 1100-067 -677-./0  [
T. -./ 193929<9 Q0609- -0.-./0 1- 4  2
-677-./0 GH;Z0:09 26<0 -60970:/S2 -9- ;
B71-./0 2Q9-3708<91. 17712 70:/909 2-<9-70:--./
99092190<--./099<90- -677-./0 <QQ
709/670;
67140:-191977 9 -677-./0 01\009.700519640:6. 13 02 70:/
Q40:1-0;

M N(!!$!$$X((!'$!#')! *!+A@) !]

M0^ 70:/1
B71-./0 2/69 -677-./0 GH18<09970:/3. 3:6 0-0: 3
- 4  940:643. 0 60970:/S82Q-<9- 9 : <QQ9- ;
002456789 5 456789 

` 2_


!"#$ $ %""$&"''"& "( )($ %"( *' "+"(%' "'"',"+% )"
, (,-".

/0120345000067

89:;<=
> "(- '('  $ %"( ?')$ @AB7CD?E FG &'HF( (,I
-(J+ &.D( ""'( *$ ?"$(*?"+F').
K96==<2
$ %&"L-( ?')$ D?E C@AB7FG &'HF.
M==
56789 6 
B 9") ?NO%- ?+
56789 6 
B 9") ?NPO%- ?+
56789 6 P
B 9") ?NJO%- ?+
56789 6 Q
B 9") ?NJO%- ?+

R  $ %""'% )", (,-"?'?(? %".

/0120S4T=<<UV<=6=

89:;<=
> "(- '(( ?"#$" ("'"*?""(( &L"( .
K96==<2
>%?-&"","#$$F'%#"?"'"("'%$*"(( &L$ ) .
M==
56789 6 
56789 6 
B 9") ?NJO%#'&? ) 9") ?Q#'&?( $?
? %"+( (&??(,-"
56789 6 P
56789 6 Q

WM/XXYZ[WZ\]//^T8][

/0120_4\66976110

89:;<=
8- )% --  '"(?)(?'-&""'')'?.7?'&,L *C-&&"
% -- ( ("567` ), .G?F &))("&%,L*'".
M==
56789 6 
G567` )% --
56789 6 
G567` )% --
56789 6 P
G567` )% --
56789 6 Q
G567` )% --

01356789 6 56789 

b 3a

