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Geneeskundige Zorg met betrekking tot geneesmiddelen richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Geachte mevrouw Sonneveldt,

Naar aanleiding van enige onduidelijkheid in de discussie welke geneesmiddelen
tot de aanspraak op Farmaceutische Zorg behoren en welke geneesmiddelen tot
de aanspraak op Geneeskundige Zorg, stuur ik u deze brief. In deze brief geef ik
aan hoe de wet- en regelgeving uitgelegd dient te worden in de huidige praktijk. U
kunt deze brief betrekken bij aanvragen ten aanzien van declaratietitels.

Achtergrond
Er zijn signalen dat er in de uitvoeringspraktijk problemen zijn met de afbakening
van de prestaties Farmaceutische zorg en Geneeskundige zorg. Op dit moment
gaan deze signalen met name over het vraagstuk tot welke aanspraak en
bekostiging nieuwe geregistreerde geneesmiddelen behoren.

Op 14 april 2008 heeft het Zorginstituut Nederland (ZINL) het rapport
“Uitvoeringstoets afbakening intra- en extramurale farmaceutische zorg”
uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op basis van
dit rapport heeft de minister haar huidige beleid ten aanzien van de
overhevelingen van specialistische geneesmiddelen naar de aanspraak op
Geneeskundige Zorg ingezet. Mede door dit beleid en een aantal maatschappelijke
ontwikkelingen is discussie ontstaan over welke geneesmiddelen tot de aanspraak
op Farmaceutische Zorg behoren en welke geneesmiddelen tot de aanspraak op
Geneeskundige Zorg. De maatschappelijke ontwikkelingen betreffen vooral de
komst van nieuwe, innovatieve geneesmiddelen met de bijbehorende
kostenstijgingen, nieuwe zorgvormen en wijzigingen op het gebied van
regelgeving en bekostiging van de verzekerde zorg.

Toelichting oy de afbakening
De wet- en regelgeving is de basis voor het bepalen onder welke aanspraak een
geneesmiddel valt. De te verzekeren prestatie Farmaceutische Zorg is wettelijk
vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw), het Besluit zorgverzekering (BZv) en
de Regeling zorgverzekering (RZv).
Van belang voor de afbakening zijn artikel 2.4 en artikel 2.8 uit het BZv en de
toelichtingen daarop.
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Een verzekerde heeft recht op geregistreerde geneesmiddelen op grond van de Directie Geneesmiddelen

prestatie Farmaceutische Zorg, vastgelegd in artikel 2.8 van het BZv voor zover en Medische Technologie

deze geneesmiddelen zijn aangewezen door de zorgverzekeraar uit de lijst van
geneesmiddelen die bij ministeriële regeling is vastgesteld. Deze lijst betreft met Kenmerk
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name bijlage 1, onderdelen a en b van de RZv, ook wel genoemd het
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

De tweede verzekerde prestatie waar geneesmiddelen onder kunnen vallen is de
prestatie Geneeskundige Zorg zoals medisch specialisten die plegen te bieden.
Anders dan bij de geneesmiddelen die vallen onder de prestatie Farmaceutische
Zorg, is de prestatie Geneeskundige Zorg een open omschrijving. Indien een
behandeling zorg is zoals medisch-specialisten die plegen te bieden en de zorg
effectief is (voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk), behoort het in
principe tot de te verzekeren prestaties. Ten aanzien van geneesmiddelen staat er
in de toelichting van artikel 2.4 BZv: “Krijgt een verzekerde een voorschrift mee
om genees-, verband- of hulpmiddelen aan hem te laten afleveren voor gebruik
buiten de instelling waaraan de hulpverlener verbonden is, dan valt deze zorg
onder artikel 2.8 of artikel 2.9 BZv.”
In de toelichting voor welke zorg onder Geneeskundige Zorg valt, staat: “Onder
geneeskundige zorg vallen ook de materialen die er toe bijdragen dat de arts of
een andere hulpverlener geneeskundige zorg verleent. Vaak bestaat de
geneeskundige zorg slechts of voor een groot deel uit de toepassing van
materialen, zoals genees-, verband- of hulpmiddelen. Te denken valt aan
behandeling zoals met chemotherapie. Dit betekent dat materialen als genees-,
verband- of hulpmiddelen die door de hulpverlener als onderdeel van de zorg
worden toegepast, onder de geneeskundige zorg vallen zoals die in deze bepaling
is geregeld.”
Bepalend voor de aanspraak van geneesmiddelen is dus de plaats waar het
geneesmiddel wordt toegepast. Indien het geneesmiddel wordt voorgeschreven
door een medische specialist en buiten de instelling afgeleverd en toegepast, dan
valt deze zorg onder artikel 2.8 BZv, Farmaceutische Zorg. Indien het
geneesmiddel wordt toegepast binnen de muren van de instelling dan valt deze
zorg onder artikel 2.4 BZv, Geneeskundige Zorg.

Er zijn echter twee uitzonderingssituaties:

Uitzondering 1
Specialistische geneesmiddelen die door de minister zijn overgeheveld behoren tot
de prestatie op Geneeskundige Zorg.
In het verlengde hiervan stromen nieuwe middelen behorende bij groepen
overgehevelde geneesmiddelen in onder de te verzekeren prestatie
Geneeskundige Zorg. Zie bijlage 1 voor een volledig overzicht van overgehevelde
geneesmiddelen.

Uitzondering 2
Geneesmiddelen die onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist
intraveneus door een verpleegkundige in de thuissituatie worden toegediend in het
kader van een medisch specialistische verpleging in de thuissituatie (MSVT).

Pagina 2 van 3



Volgens het ZINL houdt de eerder genoemde toelichting geen rekening met deze Directie Geneesmiddelen

ziekenhuisverplaatste zorg. In het rapport Uitvoeringstoets afbakening intra- en enMedischeTechnologie

extramurale farmaceutische zorg (2008, zie www.zinl.nl) beschrijft het ZINL deze
problematiek. Kenmerk
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Op grond van artikel 2.11 van het BZv heeft een verzekerde recht op verpleging
in verband met transmurale zorg vanuit ziekenhuizen, dus ook indien ‘verblijf’ niet
aan de orde is. Onder ‘verpleging’ valt ook het toedienen van geneesmiddelen
door een verpleegkundige in de thuissituatie, in het kader van transmurale zorg
onder verantwoordelijkheid van een medisch-specialist. In zo’n geval zijn de ge
neesmiddelen te beschouwen als onderdeel van de Geneeskundige Zorg.
Dit betekent voor onderstaande situaties het volgende:

A. Geneesmiddelen die in de thuissituatie onder verantwoordelijkheid van de me
disch specialist intraveneus in het kader van een MSVT worden toegediend
->aanspraak Geneeskundige zorg

B. Geneesmiddelen die in de thuissituatie onder verantwoordelijkheid van de
medisch specialist intraveneus worden toegediend en opgenomen zijn in het GVS
-> Hier staat men voor de vraag welke bekostiging van toepassing is. Voor die
specialistische geneesmiddelen waar dit voor geldt en die worden gebruikt in de
thuissituatie, blijft gehandhaafd dat deze onder de prestatie Farmaceutische Zorg
(extramurale bekostiging) blijven vallen, tenzij verzekeraar en ziekenhuis expliciet
hebben afgesproken dat deze geneesmiddelen worden geleverd en bekostigd door
het ziekenhuis.

Toekomst
Tijdens het Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid van 6 juni 2013 heeft de
minister aan de Tweede Kamer toegezegd voor december 2014 te bekijken of het
mogelijk is om tot één te verzekeren prestatie- en bekostigingsmodel te komen
voor geneesmiddelen (extramuraal en intramuraal). Afhankelijk van de uitkomsten
van dit onderzoek kan wellicht worden besloten om de te verzekeren prestatie en
bekostiging van geneesmiddelen te veranderen.
De minister zal de Tweede Kamer in het voorjaar informeren over toekomstige
overhevelingen van specialistische middelen van de aanspraak op Farmaceutische
Zorg naar de aanspraak op Geneeskundige zorg. Daarbij neemt de minister het
recente rapport van het ZINL “Pakketbeheer specialistische geneesmiddelen” in
ogenschouw.

Er kunnen zich altijd situaties voordoen ten aanzien van de afbakening waarbij
maatwerk wellicht nodig is, ik vertrouw erop dat u deze situaties bij mijn
medewerkers aankaart. Ik hoop u met deze brief voldoende te hebben
geïnformeerd.

Hoogachtend,
de directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie,

drs. H.R. Hurts
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Bijlage 1: Geneesmiddelen die uitsluitend deel uit maken van de aanspraak op
Geneeskundige zorg, na overheveling van de aanspraak op Farmaceutische zorg naar de
aanspraak op Geneeskundige zorg

Per 1 januari 2012:

ATC5-LO4ABO1 Etanercept (Enbrel)
ATC5-LO4ABO2 InfIximab (Remcade)
ATC5-LO4ABO4 Adalimumab (Humira )
ATC5-LO4ABO5 Certolizumab pegol Cimzia)
ATC5-LO4ABO6 Golimumab (Simponi )
ATC5-L04AA24 Abatacept (Orencia)
ATC5-LO4ACO3 Anakinra (Kineret)
ATC5-LO4ACOS Ustekinumab (Stelara ®)

Per 1 januari 2013:

ATC5_HO1ACO1 SOMATROPINE

ATC5_HO1ACO3 MECASERMINE

ATC5_LO1XEO1 IMATINIB

ATC5_LO1XEO2 GEFITINIB

ATC5_LO1XEO3 ERLOTINIB

ATC5_LO1XEO4 SUNITINIB

ATC5_LO1XEO5 SORAFENIB

ATC5_LO1XEO6 DASATINIB

ATC5_LO1XEO7 LAPATINIB

ATC5_LO1XEO8 NILOTINIB

ATC5_LO1XE1O EVEROLIMUS_ (ALLEEN AFINITOR, VOTUBIA)

ATC5_LO1XE11 PAZOPANIB

ATC5_LO1XX23 MITOTAAN

ATC5_LO1XX25 BEXAROTEEN

ATC5_LO2BXO3 ABIRATERON

ATC5_LO4AXO4 LENALIDOMIDE

Per 1 januari 2014:

ATC5_GO3GAO1 CHORIONGONADOTROFINE

ATC5_GO3GAO2 MENOPAUZEGONADOTROFINE

ATC5_GO3GAO4 UROFOLLITROPINE

ATC5GO3GAO5 FOLLITROPIN E (ALFA)

ATC5_GO3GAO6 FOLLITROPINE (BETA)

ATC5_GO3GAO8 CHORIOGONADOTROPINE ALFA

ATC5_GO3GAO9 CORIFOLLITROPINE ALFA

ATC5_GO3GBO2 CLOMIFEEN

ATCS_HO1CAO1 GONADORELINE

ATC5_HO1CAO2 NAFARELINE

ATC5_HO1CCO1 GANIRELIX

ATC5_HO1CCO2 CETRORELIX
ATC5_LO2AEO4 Triptoreline (Decapeptyl ®)(alleen O,lmg+O,5mg)


