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Inleiding

In het streven naar kostenbeheersing in de zor g
ziet de overheid in toenemende mate een taak
weggelegd voor zorgverzekeraars, die op gron d
van de Ziekenfondswet op doelmatige wijz e
hun werkzaamheden dienen te verrichten . Di t
houdt onder meer in dat een zorgverzekeraa r
namens de verzekerde goede kwaliteit zor g
tegen een redelijke prijs inkoopt . Farmaceu-
tische zorg koopt de zorgverzekeraar in bij d e
apotheekhoudende . De voorwaarden daarvoor
worden vastgelegd in medewerkerscontracten .
Via die voorwaarden tracht de verzekeraar gri p
te krijgen op de kosten van de farmaceutisch e
zorg, bijvoorbeeld door afspraken over (hand -
having van) bepaalde substitutiepercentages ,
over preferente middelen of labels in divers e
varianten (vergoeding van één bepaald label o f
maximaal de prijs van de laagste variant plu s
een bandbreedte) of over door te berekenen
inkoopkortingen . De totstandkoming van
overeenkomsten met dergelijke nieuwe voor -
waarden is niet zonder slag of stoot gegaan, en
leidt nog steeds tot onduidelijke situaties . Dat
is de reden geweest voor een onderzoek naar d e
feitelijke stand van zaken en naar de juridisch e

Dit artikel is geschreven als uitvloeisel van een keu-

zestage van Anneleen van der Mooren bij Nefarm a

in juni 2004, gevolgd in de masterfase van de studie

Farmacie aan de UU . Momenteel is zij werkzaam al s

apotheker in Beverwijk . Marie-Hélène Schutjens is al s

bijzonder hoogleraar farmaceutisch recht verbonden

aan de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

kaders van de sturing van de farmaceutisch e
zorg door zorgverzekeraars via medewer-
kerscontracten . In dit artikel zal daarvan kor t
verslag worden gedaan, en met name worde n
ingegaan op de consequenties daarvan voo r
apotheker, zorgverzekeraar en patiënt.

2 .

	

Dubbele sturing zorgverzekeraa r

De zorgverzekeraar sluit overeenkomsten me t
zorgvragers en met zorgverleners. Als "spin in
het web " kan hij zowel richting de zorgvrage r
(verzekerde) als richting de zorgverlener (bij -
voorbeeld arts, apotheker) invloed uitoefenen .
Concreet betekent dit dat hij in de relatie met
verzekerden binnen zekere grenzen de aanspra-
ken op (vergoeding van) geneesmiddelen ka n
beperken, of daaraan nadere voorwaarden ka n
stellen. In de relatie met zorgverleners kan hi j
in het kader van de te sluiten medewerkers -
contracten het voorschrijf- en aflevergedrag
beïnvloeden . l Een en ander is schematisc h
weergegeven in Figuur 1 .
In beide gevallen is er sprake van sturing door
middel van vergoedingen . De term `vergoeding'

wordt echter in twee verschillende betekenis -
sen gebruikt. In de relatie met de verzekerd e

(UU) en is werkzaam als manager juridische zaken bi j

Nefarma . Het artikel is op persoonlijke titel geschre-

ven .

1 C. Velink, 'Het preferentiebeleid geneesmiddelen:

ontwildelingen in rechtspraak en wetgeving' , Zorg er

Financiering 3-2004, blz . 11-23 .
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heeft vergoeding de betekenis van `aanspraak' :
de verzekerde heeft jegens de verzekeraa r
het recht, of nauwkeuriger geformuleerd, de
aanspraak op (vergoeding van) een bepaal d
geneesmiddel op basis van het Verstrekkin -
genbesluit ziekenfondsverzekering (Vb) . 2
Het daarin opgenomen geneesmiddelenver-
goedingensysteem (GVS) biedt waarborge n
voor een minimumaanspraak. Wel heeft de
zorgverzekeraar sinds eind 2003 de vrijhei d
op basis van het Vb de aanspraak van ee n
verzekerde op vergoeding van een in het GVS
opgenomen geneesmiddel te beperken, mits d e
beperkingen van tevoren duidelijk en explicie t
aan de verzekerde bekend zijn gemaakt . 3 Tot
op heden wordt van deze mogelijkheid no g
nauwelijks gebruikgemaakt .
In de relatie met de zorgverlener (apotheker )
maakt de zorgverzekeraar afspraken over de
vergoeding van zijn declaratie van zijn prestatie
en kosten . In het geval van farmaceutische zor g
gaat het daarbij om de receptregelvergoedin g
en de vergoeding van de `materiële kosten'. De
juridische context voor die `vergoeding ' is de

Zorgverzekeraar

Polis-

	

Medewerkers-
voorwaarde n

Verzekerde 4

	

Apotheker

Figuur 1 Driehoeksverhouding

2 Verstrekkingenbesluit ziekenfondsverzekering 4 janu-

ari 1966, laatstelijk gewijzigd 4 december 2003 .

3 Besluit van 4 december 2003, Stb 2003, 523 .

4 Tariefbeschikking betreffende de tarieven van d e

onder de WTG vallende farmaceutische hulp verleen d

door apothekers (nummer 5200-1900-04-02) .

5 Gerechtshof Leeuwarden 23 april 2003, BOGIN-

Géové («JGR» 2003/19) ; Voorzieningenrechter

Rechtbank Arnhem 30 juni 2003 Trobo BV- Amico n

(«JGR» 2003/34) ; Voorzieningenrechter Rechtbank

Leeuwarden 2 juli 2003, Apotheek West-De Friesland

Wet tarieven gezondheidszorg, uitgewerkt in
Tariefbeschikkingen . 4

3 .

	

Onrust

Sinds ongeveer 2001 is er nogal wat com-
motie ontstaan over wijzigingen in mede-
werkerscontracten die zorgverzekeraars bij
de onderhandelingen over nieuwe contracte n
wilden doorvoeren . Het ging dan meestal o m
beperkingen en verplichtingen ten aanzien va n
het afleveren en de inkoop van (bepaalde) ge-
neesmiddelen. Er zijn vele rechtszaken gevoer d
over de vraag of een zorgverzekeraar bepaald e
verplichtingen kan dicteren, en of— omgekeer d
— een apotheker naleving van het oude contract
kan eisen . 5 De diverse rechters hebben zich over
het algemeen op het standpunt gesteld dat een-
zijdige wijzigingen in een contract niet kun-
nen worden opgedrongen, maar dat partije n
evenmin gedwongen kunnen worden om me t
elkaar verder te gaan onder `oude' voorwaarden .
Als contractpartijen netjes over nieuwe voor -
waarden hebben onderhandeld en er geen
overeenstemming is bereikt, kan geen sprake
zijn van een gedwongen huwelijk. De partij di e
de nieuwe voorwaarden niet wenst, kan wei -
geren een nieuw contract te sluiten, maar kan
anderzijds niet eisen dat het bestaande oud e
contract wordt gecontinueerd. De patstelling
die dan ontstaat, leidt in de praktijk tot vee l
onduidelijkheid en, als dit zich op grote schaa l
voordoet, tot onwenselijke situaties . Dan kan

(«JGR» 2003/35) ; Gerechtshof Arnhem 7 oktober

2003, Trobo BV-Amicon («JGR» 2003/44) ; Voorzie-

ningenrechter Rechtbank Groningen 16 septembe r

2003, A .J . van Drongelen-Géové («JGR» 2003/45) ;

Voorzieningenrechter Rechtbank Leeuwarden

23 oktober 2003, De Friesland-Apothekers («JGR»

2003/46) ; Voorzieningenrechter Rechtbank Utrech t

23 september 2003, Apotheek Hoevelaken-Agis

(«JGR» 2003/47) ; Gerechtshof Amsterdam

11 december 2003, Agis-Apotheek Hoevelaken

(«JGR» 2004/30) .

contrac t
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immers de situatie ontstaan dat zorgverzeke-
raars door gebrek aan contracten onvoldoend e
zorg kunnen garanderen .
Tevens is gebleken dat de verontwaardigin g
over bepaalde beperkingen die zorgverzeke-
raars ten onrechte door zouden willen druk-
ken, nogal eens berust op misverstanden . Zo
wordt in het kader van de substitutieproble-
matiek het argument naar voren gebracht da t
zorgverzekeraars apothekers daartoe dwingen .
Ook wordt in de praktijk vaak de vergoeding
van een geneesmiddel aan de patiënt (de ` aan-
spraak ' in het kader van het Vb) verward me t
de vergoeding van een geneesmiddel aan d e
apotheker (de `declaratie' in het kader van de
WTG, zoals overeengekomen in de medewer-
kersovereenkomst) .

4 .

	

Onderzoek

In het kader van een keuzestage (Farmacie, UU )
is onderzoek gedaan naar de wijze waarop zorg -
verzekeraars via de medewerkerscontracten
het aflever- en inkoopgedrag van apotheker s
trachten te beïnvloeden. Omdat dergelijke
contracten niet openbaar zijn, is door middel
van een enquête onder ongeveer 50 apotheek-
houdenden en 15 zorgverzekeraars getrach t
informatie te verzamelen . Hoewel de respons
gering was (hetgeen wellicht te maken heeft ge -
had met de beperkte tijd die beschikbaar wa s
voor reactie en de complexiteit en gevoelighei d
van het onderwerp), is uit de reacties en ove-
rige beschikbare informatie (onder andere d e
gepubliceerde rechtspraak) het beeld bevestig d
dat er misverstanden bestaan over de grenzen
aan de bemoeienis van de zorgverzekeraa r
met het afleveren van geneesmiddelen . Ook
blijken de verhouding én het verschil tussen
de aanspraken van de patiënt enerzijds en d e
declaratie van de apotheker anderzijds niet al -
tijd duidelijk te zijn . Wij hebben ervoor gekozen

6 Het Convenant inzake het omzetten van kortinge n

en bonussen voor generieke geneesmiddelen in struc -

om de meest in het oog springende zaken in
de vorm van `vraag-en-antwoord ' puntsgewijs
te bespreken .

a. Slikken of stikken ?
Het beginsel van contractvrijheid geldt oo k
voor medewerkersovereenkomsten . Er bestaat
geen contracteerplicht : zorgverzekeraar en apo -
theker zijn in principe vrij om te bepalen of e n
zo ja onder welke voorwaarden zij met elkaa r
een contract sluiten . "In principe vrij"; want e r
is natuurlijk wel een zekere wederzijdse afhan -
kelijkheid . Zorgverzekeraars moeten voldoend e
zorg inkopen om de verzekerde van dienst t e
kunnen zijn, en omgekeerd moet de apotheke r
rekening houden met de verzekeringspositi e
van de patiënten, en dient het contract al s
declaratiegrondslag .

b. Mag de aflever-vrijheid worden beperkt?
De aflevervrijheid kan worden beperkt doo r
substitutie- en preferentieafspraken . Met nam e
deze punten leveren bij de onderhandelingen
over de medewerkerscontracten problemen .
Zoals gezegd: het beginsel van contractvrijhei d
houdt in dat partijen kunnen onderhandelen
over de voorwaarden . Een zorgverzekeraar mag
in het kader van doelmatigheid bepaalde eisen
stellen. De zorgverzekeraar kan afspraken op -
nemen over het ten minste handhaven van he t
huidige substitutieniveau, respectievelijk het af-
leveren en declareren van het geneesmiddel me t
de laagste inkoopprijs plus een bandbreedte.
Daarover zijn in het Convenant 6 afspraken
gemaakt (zie in het bijzonder artt . 4 en 5) .

c. Kan de zorgverzekeraar verplichten to t
substitutie?
Zorgverzekeraars vertalen in de contracte n
de zinsnede "de handhaving van substitutie -
niveau" uit het convenant vaak in "te behale n
substitutiepercentages" (percentages generieke

turele prijsverlagingen, door de Minister van VWS,

BOGIN, KNMP en ZN gesloten in februari 2004 .
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aflevering t .o .v. totale aflevering) . Strikt geno-
men is van substitutie alleen sprake wanneer

een merkgeneesmiddel wordt gesubstitueerd
door een generiek geneesmiddel . Het is de
apotheker niet altijd toegestaan te substitue-
ren. Uit artikel 26a van het Besluit uitoefenin g
artsenijbereidkunst (BUA) vloeit voort dat
een apotheker niet op eigen gezag geneesmid -
delen mag afleveren in afwijking van een doo r
een arts voorgeschreven recept! Bij afwijkin g
dient de apotheker de patiënt voor te lichte n
omtrent het vervangende middel en dient hij
zich ervan te vergewissen dat zowel patiënt al s
arts akkoord gaat met substitutie . Ook in het
kader van het merkenrecht moet aan substi-
tutie toestemming van zowel arts als patiën t
ten grondslag liggen (BMW art . 13A; BW
art. 6 : 162) . 8
Het ligt daarom niet binnen de exclusieve
macht van apothekers om bij voorbaat met
een zorgverzekeraar bepaalde te behalen per-
centages af te spreken: hij is aflnankelijk van
medewerking van arts én patiënt . Alleen al s
op stofnaam wordt voorgeschreven, heeft de
apotheek de vrijheid om generiek af te leveren .
Het `substitutiepercentage ' zou dan ook alleen
op die recepten betrekking kunnen hebben . De
apotheker mag niet worden afgerekend op he t
voorschrijfgedrag van de arts . De apotheker
kan wel bijvoorbeeld in kader van het FT O
het voorschrijven op stofnaam stimuleren .
Met andere woorden : met een ongeclausuleer d
substitutiepercentage of preferentieafspraak
kan de apotheker niet akkoord gaan . De zorg -
verzekeraar kan slechts verlangen (eisen) dat
daar waar de apotheker feitelijk en juridisc h
ruimte heeft, hij deze ruimte gebruikt conform
de wens van de verzekeraar. In contracten kan
dit worden weergegeven door bij dergelijke af -

7 Gerechtshof Leeuwarden 20 februari 1991, BI E

1992/42 . Zie ook annotaties bij Voorzieningenrechter

Rechtbank Rotterdam 7 november 2003 MSD-Apo-

theek Holiërhoek («JGR» 2003/42), Voorzieningen -

rechter Rechtbank Amsterdam 29 januari 2004 MSD -

spraken het voorbehoud op te nemen dat deze
slechts gelden indien en voorzover het aflevere n
van een (preferent) generiek middel feitelijk
en juridisch mogelijk is. Alternatief zou zij n
de verplichting van de apotheker op dit punt t e
construeren als een inspanningsverplichting in
plaats van een resultaatsverbintenis : de apothe-
ker moet zich inspannen het substitutiepercen-
tage dan wel het percentage af te leveren (pre-
ferente) generieke middelen te bereiken, maa r
kan — bij feitelijke of juridische onmogelijkhei d
— daar dan niet op worden afgerekend .

d. Heeft de afspraak met de zorgverzekeraa r
invloed op de aanspraak van de patiënt ?
Hierboven is reeds aangegeven dat de aanspra-
ken van de patiënt op verstrekking/vergoeding
van een geneesmiddel gebaseerd zijn op het Vb ;
de declaratie (vergoeding van de geleverd e
farmaceutische zorg) van de apotheker o p
zijn medewerkerscontract (binnen de kaders
van de WTG-tariefbeschikkingen) . Deze twe e
` vergoedingen' hangen echter wel samen, het-
geen tot opmerkelijke gevolgen kan leiden. Om
dit te illustreren wordt de navolgende fictiev e
casus geschetst .

Casus
Arts schrijft Losecu voor: arts en patiën t
wensen aflevering Losec® . Op de markt zijn
beschikbaar (fictieve gegevens) : Loseg (AIP
70) ; Omeprazol A (AIP 45) ; Omeprazol B (AIP
42) ; Omeprazol C (AIP 40) .
Situatie I : zorgverzekeraar (ZV) beperkt aan -
spraken van de verzekerde niet ; wijst in het me -
dewerkerscontract geen specifiek label aan ;
Situatie II : ZV beperkt de aanspraak van d e
verzekerde tot vergoeding van Omeprazo l
C en wijst in het medewerkerscontract geen

Apotheek De Vier Vijzels e .a . (<JGR» 2004/12) .

8 Zie noot 7 en artikel van H. Croonen, `Vernieuwde

handleiding substitutie van het WINAp, Substitutie o f

niet? Dat is de vraag ; Pharmaceutisch Weekblad nr. 20 ,

2004, blz . 686-689 .

1
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specifiek label aan ;
Situatie III : ZV beperkt de aanspraken van
de verzekerde niet, en wijst in het medewer-
kerscontract het preferent middel Omeprazo l
C aan;
Situatie IV: ZV beperkt de aanspraak van de
verzekerde tot vergoeding van Omeprazol C, e n
wijst in het medewerkerscontract het preferent
middel Omeprazol C aan .

van de patiënt (de vergoeding van een genees -
middel door de zorgverzekeraar) . Die aanspra-
ken zijn immers gebaseerd op het contract va n
de zorgverzekeraar met de patiënt, en worde n
gebaseerd op polisvoorwaarden van basis- e n
eventueel aanvullende verzekeringen . Het kan
dus nooit zo zijn dat een afspraak tussen zorg-
verzekeraar en apotheker of arts buiten de pa-
tiënt om wél zou kunnen leiden tot beperkin g
van de aanspraak van de patiënt .

Situatie Beperking
aanspraken
(polisvoorwaarden
verzekerde)

Labelpreferenti e
(medewerkerscontract
apotheek)

Aanspraak patiënt
(in kader Vb)

Vergoeding
apotheker
(medewerkers-
contract)

I

II

III

IV

-

+ (alleen C )

-

+ (alleen C)

-

-

+ (alleen C )

+ (alleen C)

Ja

Nee, betaalt zelf

Ja

Nee, betaalt zelf

Ja

N.v .t.

Nee of max . C

N.v .t.

Figuur 2 Voorbeeldsituaties (Vb = Verstrekkingenbesluit, - = geen afspraken, + = wel afspraken )

Op grond van het Vb kan de zorgverzekeraar
de aanspraak beperken tot één versie van alle
bestaande geneesmiddelen met dezelfde werk-
zame stof, ongeacht het merk, toedieningsvorm,
verschil in afgiftepatroon e .d. In bovenstaand
voorbeeld heeft de zorgverzekeraa r 9 dat in situ-
atie II en IV gedaan. De zorgverzekeraar kan
in het medewerkerscontract met de apotheker
een specifiek label van een generiek geneesmid -
del aanwijzen dat in aanmerking komt voor
vergoeding, of juist bepaalde labels uitsluiten .
Dat is in bovenstaand voorbeeld gebeurd in
situatie III en IV.

Deze afspraken tussen de zorgverzekeraar en d e
apotheker over aflever- en vergoedingenbelei d
hebben echter géén invloed op de aanspraak

Conflictsituati e
Er ontstaan echter problemen wanneer d e
zorgverzekeraar de aanspraken van de ver -
zekerde niet beperkt, maar wel preferentieaf-
spraken opneemt in het medewerkerscontrac t
(casussituatie III) . Wanneer arts en patiënt op
aflevering van het specialité Losec® staan, dan
doet zich de volgende situatie voor :
- de patiënt heeft aanspraak op Losec ® ;
- de apotheker moet Losec® afleveren en mag
niet substitueren ;
- de apotheker kan (afhankelijk van de in -
houd van de preferentieafspraak) niets Of

tot niveau van de AIP-prijs van Omeprazol
C declareren .

9 Art . 9a Vb.
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Groep uitgevers voo r
vak en wetenscha p

In deze situatie komen de `meerkosten' voo r
rekening van de apotheker zonder dat hij daar
enige invloed op heeft . De apotheker mag im-
mers geen eigen bijdrage vragen aan patiënt ,
omdat deze niets te maken heeft met de afspra-
ken tussen apotheker en zorgverzekeraar .
De conclusie is dat de apotheker zich dient t e
realiseren dat, als de aanspraken van de verze-
kerden niet parallel lopen met afspraken uit
zijn medewerkerscontract, hij geconfronteerd
kan worden met financiële gevolgen waarop
hij geen invloed heeft . Het is dan ook aan te
bevelen om in de medewerkersovereenkomst
te bedingen dat de zorgverzekeraar de apo-
theker alleen aan de ` preferentieafspraak' kan
houden wanneer de laatste feitelijk en juridisc h
de ruimte heeft om dat preferentiemiddel a f
te leveren of daar een inspanningsverplichtin g
van de apotheker van te maken .

5 .

	

Besluit

In het streven naar doelmatigheid mag de zorg -
verzekeraar niet ` dwingen' tot juridisch incor-

rect substitutiegedrag . Ook kunnen gemaakte
afspraken met de apotheker nimmer invloed
hebben op de aanspraken van patiënten op ver-
goeding in het kader van de Ziekenfondswet .
Apothekers kunnen een bijdrage leveren aa n
kostenbeheersing, daar waar dat verantwoor d
is en binnen hun `macht' ligt . Daar waar het
feitelijk en/of juridisch niet mogelijk is, ma g
de apotheker hiervoor niet de rekening krijge n
gepresenteerd. Daar waar het in het vermoge n
van de zorgverzekeraar ligt de afspraken me t
apothekers en de aanspraken van hun verzeker-
den synchroon te laten lopen, zou deze zorgver -
zekeraar kleur moeten bekennen : niet slechts
`afspraken' met de apotheker maken, maar dan
ook deze doortrekken naar de verzekerden e n
hun laten weten dat de aanspraken zijn beperkt.
Wanneer de zorgverzekeraar dat laatste niet wil ,
lijkt het ook niet fair de apotheker te willen
verplichten tot substitutie .

72.
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