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Betreft 
Beslissing op bezwaar 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Hierbij treft u de beslissing op bezwaar van de Nederlandse Zorgautoriteit 

aan inzake de door u ingediende bezwaarschriften namens de Koninklijke 

Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, KNMP, de 

Associatie van Ketenapotheken, ASKA en de Nederlandse Apothekers 

Coöperatie U.A., Napco met zaaknummers 417800, 418443 en 418060. 

Tevens treft u een verslag van de hoorzitting aan.  

 

De Nederlandse Zorgautoriteit is, op grond van artikel 20 van de Wet 

marktordening gezondheidszorg, voornemens deze beslissing op bezwaar 

te publiceren op haar website: www.nza.nl. Wij publiceren het verslag van 

de hoorzitting niet. 

 

Bevat deze beslissing op bezwaar vertrouwelijke gegevens, gevoelige 

bedrijfsinformatie of andere gegevens waarvan u publicatie wenst te 

voorkomen, dan kunt u schriftelijk gemotiveerd aangeven welke gegevens 

het betreft.  

 

Als wij binnen twee weken geen reactie van u hebben ontvangen, 

publiceren wij de beslissing op bezwaar.  

 

Hoogachtend,  

Nederlandse Zorgautoriteit, 

 

 

 

 

mr. R.N. van Donk  

  

unitmanager Juridische Zaken   
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BESLISSING OP BEZWAAR  

 

Bij brief van 17 januari 2022, die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 

is ontvangen op dezelfde datum, is namens de Koninklijke Nederlandse 

Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, KNMP (bezwaarde), bezwaar 

gemaakt tegen de Prestatiebeschrijvingsbeschikking farmaceutische zorg 

van de NZa van 7 december 2021 met kenmerk TB/REG-23600-01. De 

bezwaargronden van bezwaarde zijn aangevuld bij brief van 

21 maart 2022.  

 

Bij brief van 25 januari 2022, die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 

is ontvangen op dezelfde datum, is namens de Associatie van 

Ketenapotheken, ASKA (bezwaarde), bezwaar gemaakt tegen de 

Prestatiebeschrijvingsbeschikking farmaceutische zorg van de NZa van 

7 december 2021 met kenmerk TB/REG-23600-01. De bezwaargronden 

van bezwaarde zijn aangevuld bij brief van 21 maart 2022.  

 

Bij brief van 24 januari 2022, die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 

is ontvangen op dezelfde datum, is namens de Nederlandse Apothekers 

Coöperatie U.A., Napco (bezwaarde) bezwaar gemaakt tegen de 

Prestatiebeschrijvingsbeschikking farmaceutische zorg van de NZa van 

7 december 2021 met kenmerk TB/REG-23600-01. De bezwaargronden 

van bezwaarde zijn aangevuld bij brief van 21 maart 2022.  

 

Bezwaarden hebben specifiek bezwaar tegen de opname van een 

declaratievoorschrift voor de terhandstelling door middel van een 

geïndividualiseerde distributievorm (GDV) met ingang van 1 januari 2023. 

Tot en met 2022 kan de zorgaanbieder deze prestatie declareren per ter 

hand gesteld geneesmiddel door middel van een GDV en vanaf 

1 januari 2023 kan de zorgaanbieder deze prestatie declareren voor het 

geheel aan geneesmiddelen, die in één aflevering ter hand zijn gesteld 

door middel van een GDV.  

 

Naar aanleiding van de ingediende bezwaren zijn belanghebbenden op 

14 april 2022 gehoord. Naast de bezwaarden zijn tevens de derde-

belanghebbenden, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de 

Patiëntenfederatie Nederland (PF), gehoord. ZN heeft voorafgaand aan de 

hoorzitting een schriftelijke reactie (van 4 april 2022) op de bezwaren 

gegeven. 

 

De bezwaargronden zijn door bezwaarden met woorden van vergelijkbare 

strekking geformuleerd en komen derhalve in essentie met elkaar overeen. 

Bezwaarden hebben hierover ter zitting aangegeven dat zij elkaars 

ingediende gronden onderling onderschrijven, in samenhang en 

aanvullend beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Gelet 

hierop worden de ingediende bezwaargronden gevoegd beoordeeld. 

 

In haar vergadering van 21 juni 2022 heeft de Raad van Bestuur van de 

NZa de hierboven vermelde beschikking heroverwogen.  

 

De NZa heeft besloten dat niet tegemoet kan worden gekomen aan het 

bezwaar en dat het oorspronkelijke besluit ongewijzigd in stand blijft. Het 

bezwaar wordt dan ook ongegrond verklaard.  
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Hieronder volgt de motivering daarvan. 

 

DE AANGEVOERDE BEZWAREN 

 

Bezwaarden voeren, samengevat weergegeven, de volgende gronden 

aan. 

 

A) Ontbreken juridische grondslag 

 

Bezwaarden voeren in de eerste plaats aan dat de juridische grondslag 

voor de wijziging van het bestreden onderdeel van de beschikking van de 

NZa ontbreekt.  

 

De NZa is niet bevoegd geweest tot de specifieke wijziging van de 

terhandstelling door middel van een GDV. Er is sprake van strijd met artikel 

3 van de beleidsregel BR/REG-23100, artikel 3, eerste lid, sub a van het 

Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg (Bub Wmg), artikel 1, 

eerste lid, onder s, artikel 1, eerste lid 1, onder ll, artikel 1, eerste lid, onder 

pp van de Geneesmiddelenwet (Gw), de de artikelen 2.2.2 en 2.3.1 van de 

KNMP-Richtlijn “Zorg voor patiënten met geneesmiddelen in een 

geïndividualiseerde distributievorm” d.d. 12 september 2013 en artikel 1, 

sub j, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Het voorgaande 

standpunt lichten de bezwaarden als volgt toe. 

 

De NZa treedt buiten de reikwijdte van de Wmg en de Gw, zodat er geen 

bevoegdheid bestaat voor de NZa om regelgevend op te treden. De 

reikwijdte van de Wmg en de beleidsregel BR/REG-23100 is gekoppeld 

aan de reikwijdte van de Gw. De Gw is niet van toepassing op de 

terhandstelling door middel van een GDV van een geheel aan 

geneesmiddelen. De Gw gaat volgens bezwaarden namelijk uit van de 

terhandstelling per individueel geneesmiddel. Dit blijkt uit de definitie in 

artikel 1, onder II, van de Gw waaruit volgens bezwaarden volgt dat de 

terhandstelling slechts op één (UR-)geneesmiddel per terhandstelling ziet. 

Ook uit de toelichting bij de Gw1 volgt het vereiste dat het geneesmiddel 

bestemd is voor een met name genoemde patiënt. De arts schrijft geen 

GDV voor maar individuele geneesmiddelen. De wettelijke beschrijving van 

de terhandstelling is derhalve beperkt tot een individueel geneesmiddel en 

niet een pakket aan verschillende geneesmiddelen. De vigerende KNMP-

richtlijn gaat hier ook vanuit en is volgens bezwaarden aanvullend van 

toepassing op de Gw. Tot slot biedt artikel 1, sub j, van de Wmg evenmin 

een grondslag voor de NZa om regelgevend op te treden ten behoeve van 

een tarief voor een geheel aan prestaties. Dit blijkt allereerst niet uit de 

tekst van de betreffende beleidsregel en beschikking, aangezien er wordt 

gesproken over het in rekening brengen van de terhandstelling door middel 

van een GDV en niet over een geheel aan terhandstellingen. Daarnaast 

biedt dit artikel geen grondslag aangezien in dit artikel met een geheel aan 

prestaties het budget van een instelling is bedoeld.2 Daarvan is hier 

volgens bezwaarden geen sprake. 

 

 

                                                
1 Bezwaarden verwijzen naar TK 29 359, nr. 3, p. 12. 
2 Bezwaarden verwijzen naar TK 30 186, nr. 3, p. 52, T&C Gezondheidsrecht 2021 bij art. 1 Wmg, aant. 5, 

CBb 15 september 2011, ECLI:NL:CBB:2011:BT1518, r.o. 5.3.  
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B) Ontbreken deugdelijke motivering 

 

In de tweede plaats ontbreekt een deugdelijke onderbouwing en motivering 

van het besluit van de NZa. De NZa handelt hierdoor in strijd met haar 

motiveringsplicht op grond van de artikelen 3:46 en 3:47 van de Awb.3 Ter 

onderbouwing van deze bezwaargrond zijn de volgende argumenten naar 

voren gebracht. 

 

i) Deprescribing 

 

Bezwaarden betwisten de onderbouwing en de motivering van de NZa dat 

de wijziging van de prestatiebeschrijving de prikkel tot deprescribing 

wegneemt. Door de wijziging zou volgens de NZa doelmatig 

geneesmiddelengebruik positief beïnvloed worden.  

 

Bezwaarden vinden het standpunt van de NZa berusten op wantrouwen 

richting de apotheker, die slechts op grond van financiële argumenten zou 

overgaan tot het afbouwen of stoppen van geneesmiddelen. Bezwaarden 

menen dat er onder de huidige prestatiebeschrijving juist door apothekers 

samen met voorschrijvers veel aan deprescribing wordt gedaan. Gewezen 

wordt op onderzoeken waaruit zou blijken dat deprescribing reeds 

succesvol plaatsvindt. Bezwaarden wijzen in dit verband voorts op de 

mogelijkheden die de huidige prestatiebeschrijving reeds biedt voor de 

periodieke evaluatie van gebruik en medische noodzakelijkheid van een 

GDV. Ook bestaat er al een andere prestatiebeschrijving 

‘medicatiebeoordeling chronische geneesmiddelen’ die specifiek is bedoeld 

voor deprescribing. De wijziging is daarom onnodig en in strijd met (de 

strekking van) artikel 35, lid 1, sub d, van de Wmg op grond waarvan er 

geen overlappende prestaties mogen bestaan.  

 

Voorts is de motivering van de NZa in strijd met het wettelijk systeem 

waarbij de bevoegdheid van de apotheker beperkt is in relatie tot de 

bevoegdheid van de voorschrijvende arts. De apotheker heeft geen invloed 

op het zelfstandig afbouwen of stoppen met voorschrijven van 

geneesmiddelen. De eindverantwoordelijkheid daarvan ligt bij de 

voorschrijvend arts. Gewezen wordt op een uitspraak van de Hoge Raad 

van 9 juli 20214, artikel 5,eerste lid, aanhef en onder a, van het Besluit Gw, 

artikel 55, tweede lid 2, sub a, van de Wmg en artikel 7:453 BW 

(professionele standaard). Vanwege het ontbreken van de invloed van de 

apotheker op deprescribing is sprake van strijd met het 

evenredigheidsbeginsel en het verbod van willekeur. 

 

De NZa had in een eerder stadium bovendien een andere opvatting over 

deprescribing en is bij het bestreden besluit onverwacht en ongemotiveerd 

van dat uitgangspunt afgeweken.  
 
  

                                                
3 Gewezen wordt op de uitspraak CBb van 3 november 2016 ECLI:NL:CBB:2016:321, r.o. 6.5.4. 
4 Bezwaarden verwijzen naar de uitspraak van de Hoge Raad van 9 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1111. 



 

Kenmerk 

418060-1367426 

418443-1367426 

417800-1367280 

Pagina 

5 van 23 

ii) ontbreken onderzoek naar de impact, draagvlak en noodzaak 

 

Bezwaarden voeren aan dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de 

gevolgen (impact), het draagvlak en de noodzaak van de prestatiewijziging 

voor individuele patiënten en apothekers.  

Bezwaarden stellen in het bijzonder dat de NZa heeft nagelaten een 

business impact analyse van de financiële gevolgen voor patiënten en 

individuele apothekers uit te voeren.  

 

Gevolgen voor patiënten  

 

De prestatiewijziging kan voor individuele patiënten gevolgen hebben. Dit 

geldt in het bijzonder voor patiënten met relatief weinig geneesmiddelen in 

de medicatierol, de zogenaamde kleingebruikers. Zij zullen erop 

achteruitgaan (via de prijs die de patiënt afrekent en via het effect op het 

eigen risico) en in feite meebetalen aan de patiënten met relatief veel 

geneesmiddelen in de medicatierol (kruissubsidiering). Dit is in strijd met 

artikel 11, eerste lid, van de Zvw. Het is de vraag of er wel een eerlijkere 

kostenverdeling onder gebruikers van medicatierollen bereikt wordt. Het 

principe van gelijke bekostiging voor dezelfde prestaties en het principe 

van passende zorg worden geschonden ten nadele van patiënten en 

apothekers. Met de prestatiewijziging wordt geen recht gedaan aan de 

zorglast en zorgzwaarte. Dit is niet uit te leggen aan de patiënt en de 

apotheker. In dit verband wijzen bezwaarden op het Rapport van de 

Nationale Ombudsman d.d. 23 januari 2015, 2015/009 

“Ziekenhuisrekeningen: op weg naar transparantie?”, waaruit het belang 

van inzicht in de proportionaliteit van de hoogte van de zorgnota voor de 

patiënt is gebleken. Uitleg van de prestatiewijziging aan de patiënt is 

onvoldoende en staat haaks op dit rapport.  

   

Gevolgen voor apothekers 

De prestatiewijziging kan volgens bezwaarden ook leiden tot onevenredig, 

negatieve gevolgen voor individuele apotheken. De NZa heeft ten onrechte 

geen business impact analyse hiernaar uitgevoerd. Dit is onzorgvuldig en 

onevenredig.  

 

Bezwaarden wijzen op een financiële impactanalyse van de SFK.5 Hieruit 

zou volgen dat er een duidelijk verband bestaat tussen het aantal 

geneesmiddelen in de GDV en de financiële impact op de inkomsten van 

een apotheker. De NZa heeft volgens bezwaarden niet inhoudelijk 

gereageerd op de impactanalyse. Volgens de bezwaarden moet 

meewegen dat het niet in de risicosfeer van een apotheker behoort te 

liggen of deze relatief veel patiënten met veel geneesmiddelen in de GDV 

heeft.  

 

In dit verband is gewezen op het verkennend onderzoek van de NZa naar 

de toegankelijkheid van de openbare apotheekzorg van 6 juli 2021. Hieruit 

zou volgens bezwaarden juist blijken dat een goed proces van zorginkoop 

tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders een randvoorwaarde is. Deze 

voorwaarde ontbreekt volgens bezwaarden in deze markt. Er is in de 

 

 

                                                
5 Deze analyse is door bezwaarde, KNMP overgelegd in de onderhavige procedure. 
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contracteerpraktijk geen sprake van onderhandelbare tarieven tussen 

aanbieders met zorgverzekeraars. Er zijn standaardcontracten met 

standaardtarieven waardoor er geen individuele afspraken gemaakt 

kunnen worden over de zorgzwaarte van de betreffende apotheker. Ook  

is er geen ruimte voor een afdoende tarief om passende zorg te leveren. 

Verzekeraars hebben aangegeven te zullen gaan werken met vaste 

tarieven zonder ruimte voor variatie per individuele apotheek. Deze 

marktomstandigheden had de NZa moeten meewegen in haar 

besluitvorming.  

 

Gewezen wordt op diverse uitspraken van het CBb d.d. 

21 december 2021, 24 december 20156 en 18 december 20037 over de 

tariefregulering van de NZa (en haar rechtsvoorganger, het College 

Tarieven Gezondheidszorg), waaruit onder meer volgt dat de NZa tarieven 

dient vast te stellen die dekking geven aan redelijke kosten van  

(Wmg-)zorg (kostendekkendheid).  

 

Aan de uitspraak van 21 december 2021 verbinden bezwaarden de 

conclusie dat in een markt met vrije tarieven er ook nog steeds sprake 

moet zijn van kostendekkende tarieven. De onderhavige maatregel brengt 

volgens bezwaarden een vast tarief met zich mee op grond waarvan de 

apothekers per saldo verlies lijden op het aanbieden van de GDV 

prestaties.  

 

Aan de uitspraak van 18 december 2003 verbinden bezwaarden de 

conclusie dat er sprake kan zijn van feiten en omstandigheden die niet in 

de risicosfeer van de zorgaanbieder liggen waardoor bepaalde 

zorgprestaties niet kostendekkend kunnen worden aangeboden. Dat is 

bijvoorbeeld het geval bij de samenstelling van het patiëntenbestand en 

het voorschrijfgedrag van de arts.  

 

Noodzaak wijziging ontbreekt en is evenmin onderzocht 

De gewijzigde prestatie staat er aan in de weg dat zorgaanbieders en 

zorgverzekeraars met een staffelsysteem tarieven overeenkomen. 

Dergelijke tarieven zouden de onevenredige gevolgen van de 

prestatiewijziging kunnen wegnemen. Door de gewijzigde prestatie is 

differentiatie en maatwerk volgens bezwaarden niet meer mogelijk. Dit is 

onzorgvuldig en onevenredig. Bezwaarden stellen daar tegenover dat de 

huidige prestatiebeschrijving ruimte laat voor alternatieve 

bekostigingsafspraken. Bezwaarden menen daarom dat er geen noodzaak 

zou zijn voor de doorgevoerde wijziging. 

 
  

                                                
6 Verwezen wordt door bezwaarde KNMP in randnr. 38 van haar aanvullende bezwaarschrift naar een 

uitspraak van 21 december 2021 met een verwijzing naar de uitspraak van het CBb d.d. 24 december 2015 

met kenmerk ECLI:NL:CBB:2015:428. De NZa begrijpt hieruit dat de verwijzing naar de uitspraak van het 

CBb van 21 december 2021 ziet op de uitspraak van het CBb met kenmerk ECLI:NL:CBB:2021:1083. 
7 Zie ECLI:NL:CBB:2003: AO0546. 
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Zelfs als de noodzaak voor het oplossen van een vermeend probleem aan 

de orde zou zijn, dan dient volgens bezwaarden de onderbouwing van de 

juistheid van de gekozen oplossing deugdelijk te zijn. Daarvan is volgens 

bezwaarden geen sprake. In dit verband wordt nogmaals ingegaan op het 

nalaten van onderzoek naar een eerlijkere kostenverdeling. Gewezen 

wordt daarnaast op de beleidsregel Algemeen kader tariefprincipes (artikel 

6). Dit beleid geldt voor de tariefregulering van de NZa en dit beleid dient 

de NZa ook te hanteren voor haar besluiten over prestatiebeschrijvingen, 

die de basis vormen voor de onderhandelingen over tarieven. Bezwaarden 

betwijfelen ook om deze reden dat de prestatiewijziging zou passen binnen 

het beleid ter bevordering van passende zorg.  

 

Dat onderzoek van de gevolgen van de wijziging niet zou hoeven volgens 

de NZa omdat sprake is van een markt waar vrije tarieven gelden, 

bestrijden bezwaarden. De NZa dient ook in een sector met vrije tarieven 

als bestuursorgaan aan te tonen dat er een gegronde reden is om een 

prestatiebeschrijvingsbeschikking te wijzigen en indien dat het geval is, 

dient de NZa te onderzoeken of de gevolgen van die wijziging in 

verhouding staan tot de met de wijziging beoogde doelen en niet 

onevenredig uitpakken.  

 

Het voorgaande klemt te meer omdat er geen probleem was onder de 

huidige prestatiebeschrijving. Bezwaarden geven aan dat er geen reden is 

tot een wijziging ten opzichte van de mogelijkheden die de huidige 

prestatiebeschrijving en de vigerende KNMP-richtlijn reeds bieden om te 

bereiken dat op passende en doelmatige wijze de prestatie voor de GDV-

terhandstelling in rekening wordt gebracht. Zorgverzekeraars hebben 

daarnaast de mogelijkheden bij de materiële controle te toetsen of aan 

deze voorwaarde is voldaan.  

 

De besluitvorming van de NZa is gelet op het voorgaande volgens 

bezwaarden in strijd met artikel 3:2 van de Awb onzorgvuldig voorbereid en 

in strijd met het evenredigheidsbeginsel ingevolge artikel 3:4 van de Awb 

en het proportionaliteitsbeginsel. 

 

iii) Willekeur 

Tot slot is sprake van willekeur door de toekomstige doorontwikkeling van 

de farmaceutische zorg te staken vanwege het ontbreken van een 

gezamenlijk, gedragen toekomstvisie en tegelijkertijd de onderhavige 

prestatiewijziging wél door te voeren terwijl daar ook geen sprake is van 

een gezamenlijk draagvlak. 

 

Ter zitting 

 

Ter zitting hebben bezwaarden met woorden van gelijke strekking hun 

bezwaren benadrukt en de hierna te bespreken zienswijze van ZN, 

weersproken.  
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STANDPUNT VAN BELANGHEBBENDEN 

 

Zienswijze ZN 

 

ZN heeft de bezwaren bestreden en onderschrijft het besluit van de NZa.  

 

ZN benadrukt dat de handlingkosten van een GDV-systeem gelijk zijn en 

onafhankelijk van het aantal geneesmiddelen in de GDV-verpakking. Het is 

volgens ZN logisch en doelmatiger jegens de patiënt respectievelijk de 

verzekerde om het bekostigingssysteem daar ook op te laten aansluiten. 

Deprescribing staat op gespannen voet met de tegengestelde financiële 

prikkel, die voortvloeit uit de huidige prestatiebeschrijving en 

declaratiesystematiek voor de apotheker. Via de wijziging wordt deze 

prikkel weggehaald.  

 

Ten aanzien van een mogelijke financiële impact is volgens ZN slechts 

sprake van een eenmalige impact. Er is veeleer sprake van het eenmalig 

rechttrekken van een op dit moment scheve situatie waar apotheken die 

meer geneesmiddelen per GDV leverden relatief bevoordeeld zijn geweest 

ten opzichte van apotheken met minder geneesmiddelen in de GDV. Dat is 

nog geen reden volgens ZN om af te zien van de nieuwe systematiek. Het 

overgelegde onderzoek van SFK naar de gevolgen is onvoldoende en de 

door bezwaarden aan het onderzoek verbonden conclusies worden 

bekritiseerd door ZN. Belangrijker acht ZN het dat het momenteel nog niet 

mogelijk is om de impact te onderzoeken aangezien de tarieven per 2023 

nog niet bekend zijn. Of en hoe de gevolgen van het besluit van de NZa 

uitpakken is nog niet te bepalen.  

 

Zienswijze PF 

 

De PF ondersteunt het besluit van de NZa, omdat hierdoor  

productieprikkels binnen de farmacie worden weggenomen in het belang 

van de patiënt. De prestatiewijziging maakt het onderscheid tussen 

zorgtaken en distributietaken van de apotheker beter zichtbaar. De PF ziet 

de maatregel vanuit dit perspectief als een stap in de goede richting in het 

belang van de patiënt. Wel vindt de PF het van belang – evenals bij de 

bestaande prestatiebeschrijving – dat er aandacht is voor uitleg aan de 

patiënt wat er in rekening wordt gebracht bij de terhandstelling door middel 

van de GDV en wat de wijziging behelst. Ook heeft de PF het van belang 

gevonden dat de effecten van de wijziging worden gemonitord. 

ACHTERGROND VAN HET BELEID 

Ter inleiding 

 

Voorafgaand aan de beoordeling van de bezwaren tegen (een onderdeel 

van) de bestreden prestatiebeschrijvingbeschikking, wordt een toelichting 

gegeven op de achtergrond van het juridisch kader en de totstandkoming 

van de bestreden beschikking.  
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Tarief- en prestatieregulering Wmg 

Op grond van artikel 16, aanhef en onder a, van de Wmg is de NZa belast 

met (onder meer) tarief- en prestatieregulering op het terrein van de 

gezondheidszorg. Deze taak van de NZa is uitgewerkt in paragraaf 4.4 van 

de Wmg (artikelen 50 e.v.). 

 

Op grond van artikel 50, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wmg, legt 

de NZa in een beschikking ten behoeve van het rechtsgeldig in rekening 

kunnen brengen van een tarief, de beschrijving van de prestatie, een deel 

van de prestatie of geheel van prestaties vast. 

 

Op grond van artikel 57, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wmg stelt de 

NZa beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de 

bevoegdheid tot het vaststellen van prestatiebeschrijvingen op grond van 

artikel 50, eerste lid, onderdeel d, van de Wmg. Gelet op artikel 59, aanhef 

en onderdeel a, van de Wmg heeft de Minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS) bij brief van 16 mei 2011, kenmerk 

GMT/VDG/3063109, een aanwijzing op grond van artikel 7 van de Wmg ter 

vaststelling van een beleidsregel voor de farmaceutische zorg aan de NZa 

gegeven.  

 

De onderhavige procedures betreffen de wijziging per 1 januari 2023 van 

de prestatiebeschrijving Terhandstelling door middel van een GDV 

(verpakking per innamemoment). De tariefhoogte of het soort tarief, dat 

een zorgaanbieder bij de zorgverzekeraar in rekening kan brengen voor 

deze prestatiebeschrijving wordt niet gereguleerd door de NZa. Het 

betreffen derhalve vrije tarieven, die in rekening kunnen worden gebracht 

aan de zorgverzekeraar respectievelijk de patiënt voor de terhandstelling 

door middel van een GDV.  

GDV vanaf 2023 

Vanaf 1 januari 2023 is de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor de 

farmaceutische zorg BR/REG-23100 van toepassing.  

 

In artikel 1 zijn een aantal begripsbepalingen opgenomen. Voor zover 

relevant, zijn in dit artikel de volgende begrippen toegelicht: 

 

UR-geneesmiddel 

Een UR-geneesmiddel is een geneesmiddel dat uitsluitend op recept ter 

hand mag worden gesteld (artikel 1 beleidsregel jo artikel 1, eerste lid, 

onder s, van de Geneesmiddelenwet). 

 

Geïndividualiseerde distributievorm (GDV) 

In artikel 1 van de beleidsregel is een definitie opgenomen van het begrip 

GDV, geïndividualiseerde distributievorm: 

Een GDV is een specifieke distributie- en verpakkingsvorm (zakjes, 

containers of een doos met vakjes), waarmee de apotheker overzicht en 

ordening voor de patiënt aanbrengt in diens geneesmiddelen. In de GDV 

zijn bij het op naam van de patiënt stellen van de geneesmiddelen, deze 

geneesmiddelen per dag en in de regel per tijdstip van inname geordend 
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en gereed gemaakt in afzonderlijke compartimenteenheden. 

Terhandstelling door middel van een GDV (verpakking per innamemoment) 

is bedoeld voor patiënten die niet in staat zijn zonder de GDV de 

terhandgestelde geneesmiddelen verantwoord bij zichzelf toe te dienen, 

dan wel te laten toedienen. 

 

Doel beleidsregel  

De beleidsregel dient twee doelen (artikel 2, doel van de beleidsregel). In 

de eerste plaats ziet de beleidsregel op de vastlegging van de diverse 

prestatiebeschrijvingen voor farmaceutische zorg en de wijze waarop 

gedeclareerd kan worden. In de tweede plaats ziet de beleidsregel op het 

zichtbaar maken van handelingen behorend bij farmaceutische zorg in de 

onderhandelingstaal tussen zorgaanbieders, consumenten en 

zorgverzekeraars. 
 
Reikwijdte 

De beleidsregel is van toepassing op farmaceutische zorg die omvat 

advies of begeleiding ten behoeve van medicatiebeoordeling en 

verantwoord gebruik van UR-geneesmiddelen als bedoeld in artikel 1, 

eerste lid, onder s, van de Geneesmiddelenwet of de terhandstelling van 

die geneesmiddelen, of waarop de Wet inzake bloedtransfusie van 

toepassing is (artikel 3, reikwijdte van de beleidsregel).  

 

Terhandstelling GDV 

In artikel 5.2 (in samenhang gelezen met artikel 5.1 Terhandstelling van 

een geneesmiddel) van de beleidsregel BR/REG-23100 is de bestreden 

prestatiebeschrijving “Terhandstelling door middel van een GDV 

(verpakking per innamemoment)” gewijzigd opgenomen ten opzichte van 

het jaar 2022.  

 

In de prestatiebeschrijvingsbeschikking op grond van voornoemde 

beleidsregel is in artikel 1.2 het volgende opgenomen (waarbij de in de 

bezwaarschriften bestreden wijziging in deze beschikking is onderstreept 

door de NZa): 

 

“1.2 Ter handstelling door middel van een GDV (verpakking per 

innamemoment) 

 

Een ‘Terhandstelling door middel van een GDV (verpakking per 

innamemoment)’ kan in rekening gebracht worden wanneer 

geneesmiddelen in gezamenlijke besluitvorming met voorschrijver en 

patiënt (en/of diens verzorger) worden ter hand gesteld voor in beginsel 

een periode van een week of voor meerdere weken tegelijk voor een 

individuele patiënt door middel van een GDV. In uitzonderlijke situaties kan 

het noodzakelijk zijn om de GDV ter hand te stellen voor een periode korter 

dan een week. 
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De prestatie wordt in rekening gebracht per terhandstelling door middel 

van een GDV en wel voor het geheel aan geneesmiddelen in de GDV. 

 

Om deze prestatie te kunnen declareren, dienen de activiteiten uit prestatie 

1.1 (Terhandstelling van een geneesmiddel) te zijn uitgevoerd, aangevuld 

met onderstaande activiteiten: 

 

1. De vaststelling dat de patiënt niet in staat is zonder een GDV de 

terhandgestelde geneesmiddelen verantwoord bij zichzelf toe te dienen, 

dan wel te laten toedienen. 

2. Een intakegesprek met patiënt en / of diens verzorger bij de start met 

een GDV. Dit gesprek bestaat ten minste uit de volgende onderdelen: 

 

1. het bespreken van de redenen voor het starten van een GDV; 

2. het geven van instructie over het gebruik van de GDV; 

3. het inventariseren welke andere (zelfzorg)middelen de patiënt gebruikt; 

4. het bespreken van de dosering(sfrequentie) en innametijden. 

 

3. Een periodieke evaluatie van het gebruik en de medische 

noodzakelijkheid van een GDV. 

 

4. Het verstrekken van een actueel totaal medicatieoverzicht inclusief 

innametijdstippen aan de patiënt (en/of diens verzorger) en arts, waardoor 

de patiënt (en/of diens verzorger) de individuele geneesmiddelen kan 

herkennen. Dit medicatieoverzicht dient te worden verstrekt op elk moment 

dat een voorschrift wijzigt. Indien de medicatie wijzigt, wordt de patiënt 

en/of diens verzorger over deze wijziging geïnformeerd.  

 

De prestatie kan niet in rekening worden gebracht voor verzekerden die 

aanspraak hebben op farmaceutische zorg op grond van artikel 3.1.1 van 

de Wet langdurige zorg (Wlz) (behandeling en verblijf in dezelfde 

instelling).”  

 

In de toelichting (onder artikelsgewijs) bij de toepasselijke beleidsregel is 

nog toegelicht dat deze prestatie dus niet per geneesmiddel in de GDV in 

rekening mag worden gebracht. 

 

Op grond van artikel 50, derde lid, van de Wmg kan de NZa voorschriften 

of beperkingen verbinden aan een tarief of prestatiebeschrijving. In dit 

geval is een voorschrift gekoppeld aan de wijze waarop de prestatie in 

rekening kan worden gebracht, namelijk ‘voor het geheel aan 

geneesmiddelen in de GDV’. Dit betreft een wijziging ten opzichte van de 

declaratiepraktijk tot en met 2022, waarbij geldt dat de terhandstelling door 

middel van de GDV per UR-geneesmiddel in de GDV wordt gedeclareerd.   

 

Geneesmiddelenwet 

 

In hoofdstuk 6 van de Gw zijn bepalingen met betrekking tot de 

terhandstelling van geneesmiddelen en het voorschrijven daarvan 

opgenomen. Hier is neergelegd wie geneesmiddelen mogen verstrekken. 

Een aantal bepalingen over de apotheek en de apotheker is opgenomen in 

het Besluit Geneesmiddelenwet (Besluit Gw).  
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Deze bepalingen gelden onverkort naast de bepalingen voor de 

farmaceutische zorg, waarop de beleidsregel van de NZa ziet. 

Zorgverzekeringswet – Besluit Zorgverzekering 

Onder ‘zorg’ in de zin van de Wmg valt “elke zorg of dienst omschreven bij 

of krachtens de Zvw” (artikel 1, aanhef en onder b). Ook prestaties en 

tarieven in verband met (extramurale) farmaceutische zorg in de zin van 

artikel 10, onder c, van de Zvw vallen daaronder.  

 

In artikel 11 van de Zvw is aangegeven dat de verzekerde bij wie het 

verzekerde risico zich voordoet, krachtens de zorgverzekering recht heeft 

op prestaties bestaande uit de zorg of de overige diensten waaraan hij 

behoefte heeft of vergoeding van de kosten van deze zorg of overige 

diensten alsmede, desgevraagd activiteiten gericht op het verkrijgen van 

deze zorg of diensten. 

 

In het Besluit Zorgverzekering is het begrip farmaceutische zorg verder 

ingevuld in artikel 2.8. en omvat onder meer de terhandstelling van UR-

geneesmiddelen. Hierop ziet de voornoemde beleidsregel.  

Totstandkoming prestatiebeschrijvingbeschikking 

Op 25 oktober 2018 heeft de NZa een verzoek van ZN tot wijziging van de 

prestatiebeschrijving ‘Terhandstelling door middel van een GDV’ 

ontvangen. Verzocht werd om een abonnementsysteem in te voeren voor 

de terhandstelling door middel van de GDV ongeacht het aantal 

geneesmiddelen in de GDV. ZN heeft namens zorgverzekeraars 

aangedragen dat zij van mening is dat het aflevertarief niet afhankelijk zou 

moeten zijn van het aantal verstrekte geneesmiddelen in de medicatierol. 

Voorgesteld wordt dat de afleverkosten in een tarief worden versleuteld 

met daarnaast eventueel een uit te onderhandelen opslag per 

geneesmiddel. Verzekeraars lukte het in de praktijk niet om hierover 

afspraken te maken met zorgaanbieders en verzocht daarom de NZa om 

een aanpassing in het beleid en een daarop gebaseerde, gewijzigde 

prestatiebeschrijvingbeschikking. 

 

Ten behoeve van de beoordeling van het verzoek van ZN heeft de NZa 

enkele voorstellen tot wijziging in de regelgeving besproken met betrokken 

TO-partijen op 14 februari 2019 en 27 mei 2019. Dit was op dat moment 

nog onvoldoende om tot een zorgvuldige besluitvorming te komen. 

Vervolgens heeft de NZa een voorstel tot oprichting van een GDV-

werkgroep besproken op 26 september 2019 en 10 oktober 2019. Deze 

werkgroep is opgericht en bestond uit vertegenwoordigers van apothekers, 

zorgverzekeraars en patiëntenvertegenwoordigers.8 Op 7 november 2019, 

16 januari 2020 en 10 september 2020 hebben sessies van de GDV-

werkgroep plaatsgevonden. In deze bijeenkomsten zijn de bij de prestatie 

relevante begrippen en handelingen besproken. Daarnaast zijn de 

mogelijke bekostigingsvarianten en de impact (voor- en nadelen) van de 

bekostigingsvariant van ZN op de verschillende stakeholders (de patiënt, 

de apotheker en de zorgverzekeraar) besproken.  

                                                
8 Deelnemers Werkgroep GDV: Patiëntenfederatie Nederland, KNMP, Napco, Zilveren Kruis, VGZ, Menzis, 

NVZA en een aantal individuele apothekers.  
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Op basis van de inventarisatie van de GDV-werkgroep heeft de NZa 

vervolgens een beleidsvoornemen geformuleerd. Een samenvattende 

notitie van de GDV-werkgroep d.d. 6 november 2020 heeft ten grondslag 

gelegen aan het beleidsvoornemen van de NZa. Dit beleidsvoornemen is 

tijdens een aantal technische overleggen met verschillende 

vertegenwoordigers van veldpartijen9 op 19 november 2020, 

25 maart 2021 en 23 september 2021 besproken.  

 

Consultaties over de concept-regelgeving per 2022 respectievelijk 2023 

hebben plaatsgevonden op 29 april 2021, 16 juni 2021, 23 september 2021 

en 21 oktober 2021. Bij de consultatie van 21 oktober 2021 is ook een 

uitgebreide schriftelijke reactie van de NZa op de ontvangen 

consultatiereacties op de concept-prestatiebeschrijving GDV meegestuurd. 

 

De hiervoor doorlopen stappen hebben geleid tot een afweging en 

conclusie van de NZa om de declaratiesystematiek van de terhandstelling 

door middel van de GDV aan te scherpen met behulp van een wijziging 

van de beleidsregel en de prestatiebeschrijvingbeschikking. De wijziging is 

neergelegd in de prestatiebeschrijvingbeschikking met kenmerk TB/REG-

23600-01 van 7 december 2021 en de beleidsregel BR/REG-23100. De 

tarieven zijn niet gewijzigd qua tariefsoort en betreffen nog steeds vrije 

tarieven. De ingangsdatum van de wijziging is 1 januari 2023.  

BEOORDELING VAN HET BEZWAAR 

A) Juridische grondslag 

 

De NZa is van oordeel dat zij bevoegd is om de wijziging in artikel 1.2 van 

de prestatiebeschrijvingbeschikking door te voeren. 

 

De reikwijdte van de Wmg staat hier niet aan in de weg. De reikwijdte van 

de Wmg wordt bepaald aan de hand van de artikelen 1 en 2 Wmg en het 

Besluit uitbreiding en beperking Wmg (het Bub).  

 

Op grond van artikel 1 van de Wmg wordt de reikwijdte van het begrip zorg 

bepaald. Uit artikel 1, sub b, onder 1 en 2, van de Wmg volgt de definitie 

van zorg. De farmaceutische zorg, die apothekers plegen te bieden, valt 

hier onder. Onder ‘zorg’ in de zin van de Wmg valt voorts “elke zorg of 

dienst omschreven bij of krachtens de Zvw” (artikel 1, aanhef en onder b). 

Farmaceutische zorg in de zin van artikel 10, onder c, van de Zvw vallen 

hieronder.  

 

Uit artikel 3, eerste lid, sub a, onder 1°, van het Bub Wmg volgt dat de 

artikelen 50 tot en met 56 van de Wmg van toepassing zijn op 

farmaceutische zorg voor zover het gaat om advies of begeleiding ten 

behoeve van medicatiebeoordeling en verantwoord gebruik van UR-

geneesmiddelen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder s, van de Gw of 

de terhandstelling van geneesmiddelen. 

 

                                                
9 Deelnemers TO: Patiëntenfederatie Nederland, Consumentenbond, VWS (agendalid), KNMP, ASKA, 

NApCo, CPF/NVZA, LHV apotheekhoudend, SDN (agendalid), ZN (laat zich ook deels vertegenwoordigen 

door individuele verzekeraars, waarvan er meerdere aangesloten zijn/zijn geweest; o.a. ZK, VGZ, CZ, 

Menzis, ONVZ). 
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Uit het voorgaande volgt derhalve dat de NZa ten aanzien van de 

terhandstelling van geneesmiddelen, regulier of door middel van een GDV, 

bevoegd is om de artikelen 50 tot en met 56 van de Wmg, toe te passen. In 

deze artikelen zijn de bepalingen voor tarief- en prestatieregulering 

opgenomen. Hiertoe heeft de NZa een aanwijzing van de Minister van 

VWS ontvangen en in acht genomen (zie hiervoor onder het juridische 

kader). Op grond van deze aanwijzing zijn voor de farmaceutische zorg, 

waaronder de terhandstelling door middel van een GDV, vrije tarieven 

ingevoerd. Ten aanzien van de prestaties is de NZa nog steeds bevoegd 

tot regulering.  

 

Bezwaarden stellen voorts dat de NZa de Gw niet in acht zou hebben 

genomen bij de doorgevoerde prestatiewijziging, terwijl de NZa daar juist 

bij beoogt aan te sluiten, gelet op haar eigen beleidsregel en de reikwijdte 

van de Wmg (en de Zvw). Hieruit volgt volgens bezwaarden dat de 

terhandstelling door middel van de GDV slechts kan zien op de 

terhandstelling van één geneesmiddel. Dit zou betekenen dat de declaratie 

van de terhandstelling door middel van een GDV ook slechts kan 

plaatsvinden per individueel geneesmiddel (in de GDV). Een declaratie van 

een terhandstelling door middel van een GDV slechts mogelijk maken voor 

het geheel aan geneesmiddelen in de GDV is volgens bezwaarden onjuist 

resp. onmogelijk en in strijd met de Gw. 

 

Hierover merkt de NZa het volgende op. 

 

Van belang is om te onderscheiden waar de doorgevoerde wijziging exact 

op ziet. De NZa heeft een declaratievoorschrift in de prestatiebeschrijving 

‘Terhandstelling door middel van een GDV (verpakking per 

innamemoment)’ opgenomen. Dit betekent dat de prestatie 

“Terhandstelling door middel van een GDV” inhoudelijk niet wijzigt maar 

dat er een declaratie moet plaatsvinden voor deze terhandstelling door 

middel van een GDV voor het totale aantal UR-geneesmiddelen dat in een 

GDV ter hand wordt gesteld aan de patiënt. In dit geval is derhalve een 

voorschrift gekoppeld aan de wijze waarop de prestatie door de 

zorgaanbieder in rekening kan worden gebracht, namelijk ‘voor het geheel 

aan geneesmiddelen in de GDV’. Op grond van artikel 50, derde lid, van de 

Wmg is de NZa bevoegd om voorschriften of beperkingen te verbinden aan 

een tarief- of prestatiebeschrijving.  

 

De voorgaande wijziging laat onverlet dat de Gw onverkort van toepassing 

is voor zorgaanbieders ingeval zij overgaan tot terhandstelling door middel 

van een GDV. De prestatiebeschrijving maakt het nog steeds mogelijk voor 

zorgaanbieders om conform de Gw de terhandstellingsactiviteiten per 

geneesmiddel in de GDV uit te voeren. Dit blijkt ook duidelijk uit de 

prestatieomschrijving waarbij een terugverwijzing is opgenomen naar 

artikel 1.1 van de prestatiebeschrijvingsbeschikking (de reguliere, 

individuele terhandstelling). Hierbij kan de NZa voor haar beoordeling in 

het midden laten of de Gw zou voorschrijven dat een terhandstelling 

slechts op één geneesmiddel tegelijk zou moeten zien. Het besluit van de 

NZa ziet niet op de zorginhoudelijke voorschriften waaraan een 

terhandstelling door middel van een GDV zou moeten voldoen maar het 

besluit en de daarin opgenomen wijziging, ziet uitsluitend op de wijze 

waarop deze prestatie gedeclareerd moet worden. 
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Ook staat artikel 1, sub j, van de Wmg niet aan de bevoegdheid van de 

NZa in de weg. Dit artikel ziet op de definitie van het begrip prestatie. 

Bezwaarden brengen dit artikel in verband met een uitspraak van het CBb 

van 15 september 2011.10 Deze uitspraak zag op de rechtsvraag of de 

door de NZa vastgestelde verrekenbedragen tussen ziekenhuizen en 

zorgverzekeraars konden worden aangemerkt als een prijs voor een 

(geheel van) prestaties, derhalve een tarief in de zin van de Wmg. In de 

onderhavige zaak staan de tarieven echter niet ter discussie aangezien 

sprake is van vrije tarieven. Het gaat uitsluitend om de 

prestatiebeschrijving en de wijze waarop de prestatie gedeclareerd kan 

worden.  

 

Conclusie 

Gelet op het voorgaande heeft de NZa de beleidsregel en de daarop 

gebaseerde beschikking bevoegd vastgesteld. De bezwaargrond onder A 

is derhalve ongegrond. 

 

B) Ontbreken deugdelijke motivering 

 

Algemene reactie NZa 

De NZa heeft naar aanleiding van het verzoek van ZN een traject van 

uitgebreid overleg en consultatie met diverse veldpartijen doorlopen. 

Voorafgaand aan de besluitvorming is een uitgebreide toelichting op de 

overwegingen van de NZa per onderwerp en een gemotiveerde reactie van 

de NZa op de diverse voorstellen/vragen van de leden van het technisch 

overleg extramurale farmacie gegeven.11 De aanpassing is uitgelegd in de 

artikelsgewijze toelichting van de toepasselijke nieuwe beleidsregel. Voorts 

zijn betrokken veldpartijen bericht12 zodra de nieuwe regelgeving was 

vastgesteld. In dit bericht heeft de NZa haar weging en reactie op de 

consultatiereacties in een tabel toegelicht. Gelet hierop herkent de NZa 

zich niet in het standpunt van bezwaarden dat haar besluit ondeugdelijk is 

gemotiveerd of dat de voorstellen respectievelijk de reacties van 

bezwaarden niet (voldoende) zijn meegewogen of ongemotiveerd terzijde 

zouden zijn geschoven. De NZa heeft haar taak juist zeer zorgvuldig en 

procedureel transparant uitgeoefend om een goede afweging in het 

algemeen belang van de consument resp. de patiënt te kunnen maken 

(artikel 3, vierde lid, van de Wmg). Reeds hierom is de NZa van oordeel 

dat de bezwaren onder B niet kunnen worden gevolgd. 

 

Reactie per onderdeel 

 

i) Deprescribing 

De NZa heeft de wijziging onder andere doorgevoerd om deprescribing te 

bevorderen. De ‘oude’ prestatie werd gedeclareerd voor de terhandstelling 

per geneesmiddel in de GDV. Stoppen met een geneesmiddel in de GDV 

betekent in feite een declaratie minder via de terhandstelling door middel 

van de GDV. Dit declaratiesysteem bevat naar het oordeel van de NZa een 

financiële productieprikkel en daardoor een belemmering om 

geneesmiddelenafbouw in de GDV te bevorderen.  

                                                
10 Zie hiervoor, voetnoot 2. 
11 Notitie (incl. bijlage I) van de NZa aan TO-leden Extramurale Farmacie d.d. 21 oktober 2021 NZa 

“Beleidsvoornemen regelgeving farmaceutische zorg 2023”. 
12 Bericht NZa aan veldpartijen d.d. 9 december 2021. 
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De NZa stelt hiermee niet dat zij wantrouwig is dat veldpartijen geen 

inspanningen zouden verrichten op het gebied van deprescribing. Dit heeft 

de NZa ook eerder toegelicht aan partijen. Het enige dat de NZa beoogt, is 

een productieprikkel, inherent aan de declaratiesystematiek, weg te nemen 

waardoor er in ieder geval geen belemmering meer vanuit de NZa-

regelgeving op het gebied van deprescribing aan de orde is. Hiermee is 

naar het oordeel van de NZa de noodzaak tot wijziging van deze 

prestatiebeschrijving gegeven (zie ook hierna onder ii).  

 

Het standpunt dat de wijziging onnodig en in strijd zou zijn met artikel 35, 

eerste lid, sub d, van de Wmg omdat er reeds sprake is van een andere 

prestatie, volgt de NZa niet. In de eerste plaats is sprake van verschillende 

prestatiebeschrijvingen waardoor geen sprake is van overlap en in de 

tweede plaats ziet de onderhavige wijziging op het declaratievoorschrift 

behorend bij de prestatiebeschrijving en niet inhoudelijk op de 

prestatiebeschrijving zelf. 

 

Wat betreft de aangehaalde uitspraak van de Hoge Raad13, merkt de NZa 

op dat deze betrekking had op het preferentiebeleid en de medische 

noodzaak, derhalve niet op deprescribing. Indien de arts een medisch 

noodzakelijk middel voorschrijft, moet de apotheker volgen en mag de 

zorgverzekeraar geen voorwaarden stellen die daar afbreuk aan doen. 

Deze uitspraak staat los van en derhalve niet in de weg aan de 

declaratiewijziging van de NZa. 

 

Tot slot volgt de NZa het argument van bezwaarden niet dat het besluit van 

de NZa niet zou stroken met een eerder uitgebracht standpunt namens de 

NZa over deprescribing. De NZa heeft een standpunt over deprescribing 

uitgesproken in een verkennende fase van mogelijke oplossingsvarianten 

ter adressering van het ingediende verzoek van ZN. Vanaf het moment dat 

er een werkgroep-GDV is ingesteld, is de NZa een procedureel 

vervolgtraject tot nadere inhoudelijke verdieping ingeslagen. Namens de 

NZa is vervolgens na afronding van de inventarisatie van de ingestelde 

werkgroep-GDV een beleidsvoornemen opgesteld. Dit voornemen is 

schriftelijk gedeeld en besproken met partijen in de diverse TO’s. Alle 

ingebrachte argumenten van betrokken partijen zijn hierbij besproken en 

nadien afgewogen en hebben uiteindelijk tot een besluit geleid. Het 

voorgaande brengt naar het oordeel van de NZa met zich mee dat er een 

zorgvuldig besluit tot stand is gekomen. 

 

ii) Ontbreken onderzoek naar impact, draagvlak en noodzaak 

 

De NZa is van oordeel dat de prestatiewijziging procedureel en inhoudelijk 

zorgvuldig tot stand is gekomen aangezien zij hierbij de impact, het 

draagvlak en de noodzaak van de wijziging wel degelijk heeft 

meegewogen. Een onderzoek uitvoeren, voorafgaand aan het doorvoeren 

van de wijziging, is naar het oordeel van de NZa niet mogelijk, omdat de 

impact van de prestatiebeschrijvingbeschikking voor de patiënt en de 

bedrijfsvoering van individuele apothekers naar opvatting van de NZa, niet 

is te meten. Relevant is immers de met de zorgverzekeraars te maken 

 

 

                                                
13 Zie de Hoge Raad van 9 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1111. 
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afspraken over het tarief, naast alle overige door apothekers ten aanzien 

van de eigen bedrijfsvoering te maken beslissingen, waar de onderhavige 

beschikking geen directe invloed op heeft. De NZa heeft op grond van de 

thans beschikbare informatie, die zij onder meer heeft vergaard via de 

diverse stakeholders en de werkgroep GDV, tot een zorgvuldig en 

deugdelijk onderbouwd besluit kunnen komen. In het kader van de 

onderhavige heroverweging heeft de NZa geen (voldoende onderbouwde) 

argumenten of nadere informatie verkregen waardoor zij thans anders 

oordeelt. 

Aanleiding: verzoek ZN 

De NZa heeft een besluit genomen naar aanleiding van een ingediend 

verzoek van ZN. De NZa dient een dergelijk verzoek in behandeling te 

nemen en zorgvuldig te onderzoeken en te beoordelen. ZN heeft haar 

verzoek ingediend om te komen tot een verbetering van de 

bekostigingssystematiek van de terhandstelling door middel van de 

GDV. ZN bracht hierbij naar voren dat het haar maar niet lukte om 

verbeteringen via contractuele afspraken met zorgaanbieders te 

bewerkstelligen. Dit argument van ZN is door bezwaarden niet 

afdoende weersproken. Bovendien is er ook niet gebleken van 

bereidheid van de zijde van zorgaanbieders om verbeteringen op dit 

gebied te bewerkstelligen via bijvoorbeeld een experiment.  

 

Ter behandeling van het verzoek van ZN is de NZa een traject 

ingeslagen van onderzoek en analyse naar de GDV-zorg, de 

mogelijke bekostigingsvarianten voor de prestatie GDV en wat de 

voor- en nadelen van het verzoek van ZN zouden zijn voor de 

verschillende stakeholders. Naast de inbreng van de verzoeker heeft 

de NZa de inbreng van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en 

patiëntvertegenwoordigers meegewogen in haar besluitvorming.  

Weging belang patiënt 

De potentiële gevolgen van de wijziging voor de patiënt heeft de NZa 

geïnventariseerd en meegewogen. Een specifieke groep patiënten zou 

door een wijziging financieel nadeliger uit kunnen komen en meer 

moeten betalen (door relatief weinig geneesmiddelen in de GDV of 

door bijvoorbeeld de overgang van Wlz naar Zvw-zorg waardoor een 

hoger eigen risico betaald moet worden). Hiertegenover staan 

mogelijke patiëntengroepen die er juist voordeliger uitkomen. De NZa 

kan niet op voorhand onderzoeken welke financiële gevolgen er voor 

patiënten exact zullen plaatsvinden, omdat de tarieven die 

zorgaanbieders en zorgverzekeraars gaan afspreken vrij zijn en thans 

nog niet beschikbaar en transparant zijn.   

 

ZN en betrokken patiëntvertegenwoordigers onderschreven de 

onderhavige wijziging (draagvlak). Zij signaleerden geen risico’s voor 

de patiënt door toedoen van de wijziging, behoudens een goede uitleg 

over de eventuele wijziging van de zorgnota aan de patiënt en een 

goede monitoring van de ontwikkelingen na invoering van de wijziging.  
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Zodoende zal de NZa haar besluitvorming gepaard laten gaan met 

een actieve monitoring van signalen en ontwikkelingen, die verband 

houden met de wijziging en de toegankelijkheid voor de patiënt van de 

GDV-zorg.  

 

Weging belang apothekers 

 

De potentiële gevolgen van de wijziging voor de apotheker heeft de 

NZa geïnventariseerd en meegewogen.  

 

De NZa heeft geconstateerd dat het inherent is aan de huidige 

declaratiesystematiek dat een structureel omzetverlies door partijen 

(waaronder ook zorgaanbieders) als knelpunt wordt ervaren om 

passende farmaceutische zorg, bijvoorbeeld door in te zetten op 

deprescribing, te leveren. Dit knelpunt, mede in het belang van de 

passende zorgverlening door de apotheker, beoogt de NZa met haar 

wijziging weg te nemen.  

 

De NZa begrijpt het standpunt van bezwaarden dat de wijziging een 

correctie in het declaratiesysteem betreft die de omzethoogte van 

specifieke groepen apothekers ook negatief kan raken. Het 

omgekeerde kan zich echter ook voordoen. De NZa kan op voorhand 

geen financiële analyse hiervan maken. 

 

De NZa is in dit verband door de overgelegde analyse van SFK ook 

niet tot een ander oordeel gekomen. Dit onderzoek heeft volgens de 

NZa geen inzicht gegeven in de gevolgen van de prestatiewijziging 

voor de toegankelijkheid, de kwaliteit en betaalbaarheid van de 

betreffende zorg. Dit heeft de NZa in haar afwegingen en reactie op 

de analyse ook toegelicht tijdens het afstemmingstraject met 

betrokken partijen. Het standpunt van bezwaarden dat de NZa dit 

onderzoek ongemotiveerd terzijde zou hebben gelegd, kan niet 

worden gevolgd. Bovendien stelt ZN in haar schriftelijke zienswijze in 

deze procedure ook kritische kanttekeningen bij de bruikbaarheid van 

dit onderzoek. Deze kanttekeningen onderschrijft de NZa. 

 

Zoals hiervoor toegelicht, zal de NZa de ontwikkelingen rondom de 

wijziging echter wel gaan monitoren. Hierbij geldt dat de NZa de 

betaalbaarheid en toegankelijkheid van kwalitatief goede zorg voor de 

patiënt voorop stelt. In zoverre kijkt de NZa niet primair naar de 

individuele bedrijfsvoering van een apotheker maar dient de NZa in 

haar besluitvorming mee te wegen of de zorg door apothekers tegen 

redelijkerwijs kostendekkende tarieven kan worden verleend.  

 

Aangezien sprake is van een vrij tarief voor deze prestatie is het aan 

partijen om daar een passende afspraak over te maken. De verwijzing 

door bezwaarden naar de bestuursrechtelijke jurisprudentielijn van het 

CBb en de beleidsregel Algemeen Kader tariefprincipes (BR/REG-

211520) inzake de tariefregulering door de NZa is daarom in dit 

verband niet relevant. Indien partijen over de tarieven geen 

overeenstemming zouden kunnen bereiken, hetgeen niet op voorhand 

zou moeten worden aangenomen, kan desnoods een beroep worden 

gedaan op de burgerlijke rechter.  
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Contractering is naar het oordeel van de NZa een proces tussen 

zorgverzekeraars en zorgaanbieders, waarbij beide partijen zowel 

vrijheden als verantwoordelijkheden hebben. Zorgverzekeraars 

moeten hierbij voldoen aan de transparantievoorwaarden, die de NZa 

stelt aan het contracteerproces. Daarnaast houdt de NZa toezicht op 

de naleving van de zorgplicht van de zorgverzekeraar. De NZa wil 

haar instrumentarium voor contractering, bekostiging en het toezicht 

daarop zo inrichten dat er zo sterk mogelijke prikkels ontstaan voor 

het leveren van passende zorg.14 De onderhavige besluitvorming 

voldoet daar naar het oordeel van de NZa juist aan.  

In dit verband wijst de NZa nogmaals op de mogelijkheid tot 

tariefdifferentiatie. Bezwaarden stellen dat de prestatiewijziging 

tariefdifferentiatie naar aantal middelen (bijv. 1-4 geneesmiddelen, 5-8 

geneesmiddelen etc.) niet meer mogelijk zou maken, omdat sprake is 

van het geheel van geneesmiddelen. Dit standpunt is onjuist. De NZa 

benadrukt in dit verband dat zij heeft aangegeven in het 

besluitvormingstraject15 dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars binnen de 

kaders van de prestatiebeschrijving wel degelijk ruimte hebben voor 

afspraken over tariefdifferentiatie, bijvoorbeeld over aflevertermijn (dat kan 

onder de huidige prestatie overigens ook al en dat gebeurt ook al, naar 1, 2 

en 3 weken). Maar ook over zorgzwaarte kunnen afspraken gemaakt 

worden. Daarnaast is differentiatie mogelijk naar aantal geneesmiddelen 

(bijv. 1-4 of 5-8). In tegenstelling tot hetgeen bezwaarden suggereren, 

gaven niet alleen zorgverzekeraars, maar ook zorgaanbieders aan nog niet 

veel te voelen voor dergelijke differentiatie, omdat dit complexiteit in de 

hand zou werken.16 Kortom, differentiatieruimte was reeds aanwezig bij de 

huidige prestatie (t/m 2022) en zal aanwezig blijven bij de wijziging vanaf 

2023. 

 

De NZa heeft tot slot in haar besluitvorming in het belang van de 

apothekers en de patiënt meegewogen dat de wijziging pas per 

1 januari 2023 ingaat, zodat apothekers voldoende tijd krijgen om de 

wijziging technisch voor te bereiden en hun patiëntenkring tijdig te 

informeren op grond van de toepasselijke informatie- en 

transparantieverplichtingen.   

Noodzaak 

De NZa is van oordeel dat er een noodzaak is geweest om in te grijpen in 

de markt via de wijziging van de declaratiesystematiek, aangezien binnen 

de huidige prestatiebeschrijving het in de praktijk onmogelijk is voor 

zorgverzekeraars om met apothekers een tarief overeen te komen voor de 

terhandstelling door middel van een GDV, ongeacht het aantal 

geneesmiddelen in de GDV. Apothekers zijn in de afgelopen jaren niet 

bereid geweest te experimenteren met de huidige GDV-bekostiging. Niet 

binnen de huidige prestatie Terhandstelling door middel van een GDV én 

niet door middel van bijvoorbeeld een facultatieve prestatie. Herhaaldelijke 

navraag door de NZa bij de KNMP leverde geen signalen op dat  

 

                                                
14 Zie verkennend onderzoek NZa Toegankelijkheid openbare apotheekzorg, nieuwsbericht NZa 6 juli 2021. 
15 Zie o.a. reactie aan OODF, samenvattende notitie GDV-werkgroep, verslag TO 23 maart 2021, notitie 

beleidsvoornemen 2023, consultatietabel regelgeving 2023. 
16 Zie o.a. samenvattende notitie GDV-werkgroep. 
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apothekers wél bereid zijn te experimenteren met GDV-bekostiging of daar 

op dit moment met zorgverzekeraars ook afspraken over hebben gemaakt 

in de contractering. 

 

iii) Willekeur 

 

De NZa constateert dat bezwaarden momenteel geen voorstander zijn van 

een wijziging van de declaratiewijze van de GDV-prestatie. Bezwaarden, in 

het bijzonder de KNMP, hebben aangegeven dat een dergelijke 

aanpassing van de GDV-bekostiging pas bespreekbaar zou moeten zijn in 

de context van een nieuw systeem voor de gehele bekostiging van 

farmaceutische zorg.17 

 

De NZa heeft deze suggestie niet gevolgd en heeft de onderhavige 

wijziging niet uitgesteld in afwachting van een sectorbrede wijziging van de 

tarief- en prestatieregulering van de farmaceutische zorg. Deze beslissing 

heeft de NZa op redelijke gronden genomen en acht zij niet willekeurig.  

 

In de eerste plaats heeft de NZa haar besluit tot wijziging genomen omdat 

zij de aanvraag van ZN daartoe in behandeling had en daarop een besluit 

diende te nemen.  

 

Voorts is de NZa van oordeel dat een sectorbrede wijziging nog omgeven 

is met onzekere factoren, zoals bijvoorbeeld het ontbreken van een breed 

gedragen visie over passende farmaceutische zorg vanuit de sector. 

Daarnaast heeft de Minister van VWS ook een rol hierbij.18 Momenteel is 

een bestuurlijk overleg tussen vertegenwoordigers van het ministerie van 

VWS, apothekers, voorschrijvers, zorgverzekeraars en patiënten gestart 

om te komen tot gezamenlijke uitgangspunten en doelen inzake kwalitatief 

goede, betaalbare en toegankelijke apotheekzorg. De NZa onderschrijft 

deze ontwikkeling maar verbindt daaraan niet de conclusie dat het 

onderhavige besluit zou moeten worden uitgesteld.  

 

Voor de onderhavige wijziging is momenteel juist wel draagvlak kenbaar 

geworden vanuit een groot deel van de sector, te weten de 

patiëntvertegenwoordigers en de zorgverzekeraars.  

Gelet op hetgeen hiervoor reeds aan bod is gekomen onder ii), verwacht 

de NZa niet dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders in de contractering 

wél tot afspraken onder de huidige GDV-bekostiging konden komen die in 

lijn zijn met het door ZN ingediende wijzigingsverzoek. De NZa ziet ook 

hierom geen reden om de huidige aanpassing van de 

declaratiesystematiek te laten wachten op een omvangrijke algehele 

bekostigingswijziging van de hele sector. Gedurende het proces heeft de 

NZa dit standpunt ook toegelicht aan betrokken partijen. Bovendien is de 

NZa zelf ook voorstander van de wijziging aangezien dit een verbetering 

van de bekostiging van passende farmaceutische zorg betreft. 

 
  

                                                
17 Zie bijvoorbeeld de brief van de KNMP van 17 november 2020. 
18 Gelet op artikel 7 van de Wmg. 
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Kortom de NZa heeft een concreet wijzigingsverzoek in behandeling 

genomen en daarbij een afweging gemaakt (rekening houdend met de 

verschillende belangen). De doorontwikkeling van de 

bekostigingssystematiek voor de farmaceutische zorg is een ander traject 

en iets wezenlijk anders en stond er niet aan in de weg om thans reeds 

een verbetering in het belang van de patiënt door te voeren. 

Conclusie 

Gelet op het voorgaande is de bezwaargrond onder B (onderdelen i tot en 

met iii) ongegrond. 

 

Bijzondere omstandigheden 

 

De NZa kan in beginsel alleen van de beleidsregel afwijken als er sprake is 

van een bijzondere omstandigheid ex artikel 4:84 van de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb).  

 

Bij de vraag of wegens bijzondere omstandigheden afwijking van 

beleidsregels geboden is, is van belang of het gaat om omstandigheden 

die geacht kunnen worden in de beleidsregel te zijn verdisconteerd 

respectievelijk omstandigheden waarvan bewust in de beleidsregel is 

geabstraheerd. Is het een of het ander het geval, dan doen zich geen 

bijzondere omstandigheden voor die afwijking van de beleidsregel kunnen 

rechtvaardigen. 

 

Bijzondere omstandigheden zijn niet gesteld, noch gebleken. 

 Proceskostenvergoeding 

Ten slotte hebben bezwaarden een beroep gedaan op artikel 7:15, tweede 

lid, van de Awb.  

 

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor een 

proceskostenvergoeding is dat het bestreden besluit wordt herroepen 

wegens een aan de NZa te wijten onrechtmatigheid. In deze situatie is 

hiervan geen sprake. Een en ander betekent dat in dit geval de 

proceskosten niet vergoed kunnen worden nu niet aan de 

toepassingsvoorwaarden van artikel 7:15, tweede lid, van de Awb is 

voldaan. 

CONCLUSIE 

Gelet op het voorgaande verklaart de NZa de bezwaren ongegrond. 

 

Voor zover de bestreden beslissing niet voldoende is gemotiveerd wordt dit 

gebrek in deze beslissing op bezwaar hersteld met bovenstaande 

overwegingen. 
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Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na 

verzending van dit besluit beroep instellen bij het College van Beroep voor 

het bedrijfsleven.  

 

Adres:  College van Beroep voor het bedrijfsleven 

Postbus 20021 

2500 EA 's-Gravenhage  

 
Het beroep moet volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Awb schriftelijk en 
ondertekend worden ingediend en moet ten minste de volgende gegevens 
bevatten:  

- naam en adres van de indiener; 

- de dagtekening;  

- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt;  

- de gronden (onderbouwing) van het beroep.  

 

Indien beschikbaar moet een afschrift van dit besluit worden 

meegezonden. 

 

Hoogachtend, 

Nederlandse Zorgautoriteit, 

  

 

 

 

dr. M.J. Kaljouw 

voorzitter Raad van Bestuur 
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