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Datum 12 maart 2020 
Betreft Aanspraak diabeteshulpmiddelen 
 
 
 
Geachte heer Bruins, 
 
Op dit moment vallen de diabeteshulpmiddelen binnen twee te verzekeren 
prestaties in de Zorgverzekeringswet (Zvw): hulpmiddelenzorg (hmz) en 
geneeskundige zorg, zoals medisch specialisten plegen te bieden (msz). Het gaat 
onder meer om de bloedglucosemeters, insulinepennen, insulinepompen, 
glucosemonitors, ketonen teststrips en alle noodzakelijk toebehoren. 
 
Het Zorginstituut heeft signalen uit het veld ontvangen dat hierdoor niet iedere 
diabetespatiënt het meest adequate hulpmiddel krijgt en dat de kwaliteit van de 
diabeteshulpmiddelenzorg daardoor onder druk staat. Dit was voor het 
Zorginstituut onder meer reden om afbakeningsproblematiek rond de 
diabeteshulpmiddelen op te pakken. Het uitgangspunt daarbij is dat de patiënt 
kwalitatief goede en doelmatige diabeteszorg ontvangt.  
 
Het Zorginstituut heeft hiertoe in samenwerking met betrokken partijen meerdere 
scenario’s verkend. Op grond van deze verkenning adviseert het Zorginstituut u 
om de aanspraak op diabeteshulpmiddelen te vereenvoudigen en transparanter te 
maken. Wij adviseren u om alle diabeteshulpmiddelen onder één te verzekeren 
prestatie te brengen, te weten: de functiegerichte omschrijving hulpmiddelenzorg 
(artikel 2.6, onderdeel o, van de Regeling zorgverzekering (Rzv): uitwendige 
hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in de 
bloedsuikerspiegel). Voor de overwegingen van het Zorginstituut die aan dit 
advies ten grondslag liggen verwijzen wij u naar de bijlagen.  
 
Om uitvoering van dit advies per 1 januari 2021 te realiseren, is het noodzakelijk 
om de insulinepompen en de ketonen teststrips, die nu (formeel) onder de te 
verzekeren prestatie msz vallen, door middel van een wijziging in de regelgeving 
onder de te verzekeren prestatie hmz te brengen. 
Daarbij komt dat het Zorginstituut heeft geoordeeld dat rt-CGM (nu te verzekeren 
prestatie msz) alsnog tot de te verzekeren prestatie hmz behoort.  
 
Het advies om alle diabeteshulpmiddelen vanuit de te verzekeren prestatie hmz te 
bekostigen, kan budgettair neutraal opgevolgd worden. Het Zorginstituut heeft 
berekend dat het gaat om een bedrag van € 15,8 miljoen tot maximaal € 20 
miljoen (zie bijlagen 1 en 3,). Deze kosten komen niet meer ten laste van de te 
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verzekeren prestatie msz, maar als gevolg van ons advies ten laste van de te 
verzekeren prestatie hmz.  
 
Het Zorginstituut wijst erop, om uitvoeringsproblemen te voorkomen, de 
geadviseerde wijziging van de regelgeving en het macrokader alleen per 1 januari 
2021 kan plaatsvinden als de betrokken partijen hun kwaliteitsdocumenten 
hebben aangepast. Partijen hebben toegezegd dit in het tweede kwartaal van 
2020 te realiseren. Vervolgens hebben partijen de tijd om tot het einde van dit 
jaar verdere voorbereidingen, als gevolg van de wijziging in de aanspraak, te 
treffen. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Sjaak Wijma 
Voorzitter Raad van Bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 10 bijlagen 



Bijlage 1 bij brief aan de minister van VWS d.d. 12 maart 2020: Aanspraak 
diabeteshulpmiddelen 
 
1 Aanleiding 
Op dit moment vallen de diabeteshulpmiddelen binnen twee te verzekeren prestaties in de 
Zorgverzekeringswet (Zvw): óf de te verzekeren prestatie hulpmiddelenzorg (hmz)1 óf de te 
verzekeren prestatie geneeskundige zorg, zoals medisch specialisten die plegen te bieden 
(medisch-specialistische zorg, msz)2. Het gaat onder meer om: bloedglucosemeters, 
insulinepennen, insulinepompen, glucosemonitors, ketonen teststrips en alle noodzakelijk 
toebehoren3. 
 
Zorginstituut Nederland (verder: het Zorginstituut) heeft signalen ontvangen dat dit het in de 
uitvoeringspraktijk lastiger maakt om kwalitatief goede zorg te leveren aan diabetespatiënten. 
Er zijn discussies over de plaats van een aantal diabeteshulpmiddelen binnen het verzekerde 
pakket: insulinepompen en, recent, real time-Continue Glucose Monitoring (rt-CGM)) en Flash 
Glucose Monitoring (FGM). 
De plaats van een hulpmiddel binnen de Zvw is onder meer bepalend voor de bekostiging 
hiervan. In 2010 heeft het toenmalige CVZ beoordeeld dat rt-CGM voor een aantal specifieke 
groepen mensen met diabetes type 1 deel uitmaakt van de te verzekeren prestatie msz. Bij de 
instroom van rt-CGM in het basispakket, onder de te verzekeren prestatie msz, hebben de 
zorgverzekeraars de ziekenhuisbudgetten opgehoogd.4 Zij hebben echter aanwijzingen dat dit 
budget niet altijd besteed wordt aan diabetespatiënten. Daarnaast zijn er ziekenhuizen die niet 
uitkomen met het huidige budget. Hierdoor zou diabetespatiënten adequate zorg onthouden 
kunnen worden. Ook ziet het Zorginstituut mogelijke problemen ontstaan als het gaat om 
interacterende hulpmiddelen die onder verschillende te verzekeren prestaties vallen. Dit is 
bijvoorbeeld het geval bij de koppeling van de insulinepompen met rt-CGM of FGM. 
 
Het Zorginstituut is van mening dat deze signalen er toe kunnen leiden dat, niet iedere 
diabetespatiënt het meest adequate hulpmiddel krijgt en dat de kwaliteit van de 
diabeteshulpmiddelenzorg daardoor onder druk staat. Dit is reden om het specifieke vraagstuk 
over de diabeteshulpmiddelen op te pakken.5  
 
Het doel van dit advies is, budgetneutraal, de kwaliteit van de hulpmiddelenzorg voor de 
individuele diabetespatiënt bevorderen, binnen de bestaande wettelijke kaders. Dit is ook in 
lijn met het in de ‘Kaderbrief ZiNL 2020’ gedane verzoek aan het Zorginstituut om “te 
overwegen de aanspraak op diabeteshulpmiddelen te vereenvoudigen, zodat de kwaliteit, 
doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de zorg voor de diabetespatiënt beter gewaarborgd 
wordt”.6 De zorg wordt hiermee ook transparanter voor de patiënt. 
 
 
2 Huidige positionering diabeteshulpmiddelen binnen de Zvw 
In de huidige ‘praktijk’ worden alle diabeteshulpmiddelen onder de te verzekeren prestatie 
hmz bekostigd, met uitzondering van rt-CGM en de ketonen teststrips. Dit komt niet altijd 
overeen met de door het Zorginstituut gedane duiding onder welke te verzekeren prestatie 
een diabeteshulpmiddel op basis van vastgestelde afbakeningscriteria formeel thuishoort. 
 
                                                
1 Artikel 2.9 van het Besluit zorgverzekering (Bzv), nader uitgewerkt in paragraaf 1.4 van de Regeling zorgverzekering (Rzv). 
2 Artikel 2.4 van het Bzv. 
3 Noodzakelijk toebehoren: de verbruiksartikelen om de ‘hoofdunit’ te laten functioneren. Bijvoorbeeld slangetjes, naalden enz. 

Maar ook hulpmiddelen om bijv. het insulineprikken te vereenvoudigen, kunnen hieronder vallen. 
4 https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2010/11/02/vernieuwende-diabetes-behandelmethode-per-1-november-

in-basispakket  
5 De vraag is gerezen of ook de toe te dienen insuline, vallend onder de farmaceutische zorg, niet in dit traject meegenomen zou 

moeten worden. Het Zorginstituut is echter van mening dat het niet opportuun is om de discussie over de diabeteshulpmiddelen 
uit te breiden naar de daarmee toe te dienen geneesmiddelen. 

6 Kaderbrief ZiNL 2020, 3 juli 2019, kenmerk 1518560 189637-BPZ 

https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2010/11/02/vernieuwende-diabetes-behandelmethode-per-1-november-in-basispakket
https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2010/11/02/vernieuwende-diabetes-behandelmethode-per-1-november-in-basispakket


In onderstaande tabel zijn de diabeteshulpmiddelen opgenomen en wordt aangegeven onder 
welke te verzekeren prestatie de hulpmiddelen vallen volgens duiding van  het Zorginstituut 
en hoe het op dit moment in de ‘praktijk’ bekostigd wordt.7 In de laatste kolom wordt de 
situatie geschetst, zoals nu door het Zorginstituut voorgesteld. 
 

Hulpmiddelen8 Duiding door 
ZIN 

‘Praktijk’ Voorgestelde 
situatie 

Injectiepennen 
 

hmz hmz hmz 

Insulinepompen 
 

msz hmz hmz 

Bloedglucosemeters 
 

hmz hmz hmz 

Rt-CGM 
 

msz msz hmz 

FGM 
 

hmz hmz hmz 

Ketonen teststrips 
 

msz msz hmz 

 
2.1  Rt-CGM 
Bij de duiding van rt-CGM, in 2010, heeft het Zorginstituut vastgesteld dat, daar het om een 
volledig nieuwe techniek ging en dat de eindverantwoordelijkheid van een medisch-specialist 
noodzakelijk was om gecontroleerd gebruik van dit hulpmiddel te kunnen garanderen. 
Daarnaast zou een achterwachtfunctie of spoedeisende zorg vanuit het ziekenhuis nodig 
kunnen zijn. Uitgaande van de afbakeningscriteria, zoals gesteld in onze rapporten van 2009 
en 20129, heeft dit ertoe geleid dat rt-CGM volgens de duiding in 2010 onder de te verzekeren 
prestatie msz valt. Voortschrijdend inzicht is reden om de positionering van de rt-CGM nu te 
herbeoordelen (zie paragraaf 3.2.3.1). 
 
2.2 Insulinepompen 
De insulinepompen vallen op dit moment in de praktijk onder de te verzekeren prestatie 
hmz.10 Dit is historisch zo gegroeid. Op basis van de afbakeningscriteria heeft het 
Zorginstituut in 2012 echter geconcludeerd dat deze pompen eigenlijk thuishoren onder de te 
verzekeren prestatie msz. Dit omdat het hulpmiddelen zijn waarbij een achterwachtfunctie of 
spoedeisende zorg door het ziekenhuis nodig kan zijn en geen overdracht naar de eerste lijn 
plaatsvindt. 
  
Mede op advies van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), heeft het Zorginstituut in 2015 
gesteld dat de insulinepompen vooralsnog onder de te verzekeren prestatie hmz vallen, in 
afwachting van de implementatie van de door de belanghebbende partijen gezamenlijk 
opgestelde kwaliteitscriteria voor insulinepomptherapie.11 Een definitief besluit over de plaats 
van de insulinepompen binnen de te verzekeren prestaties is tot nu toe dus nog niet genomen. 
 
 
 

                                                
7 Het gaat om diabeteshulpmiddelen die op dit moment al vanuit het basispakket vergoed worden. Innovatieve hulpmiddelen die 

(nog) niet tot de verzekerde prestaties van de Zvw behoren, hebben we hier buiten beschouwing gelaten, omdat hier nog geen 
uitspraak over te doen is. 

8 Inclusief noodzakelijk toebehoren. 
9 https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2012/11/22/afbakening-hulpmiddelenzorg-en-geneeskundige-

zorg-zoals-medisch-specialisten-die-plegen-te-bieden-2  
10 Artikel 2.6, onderdeel o, van de Rzv: uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in 

de bloedsuikerspiegel. 
11 Consensusdocument “Kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet insulinepomptherapie en hulpmiddelen”; NDF, 

Amersfoort, april 2015. 

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2012/11/22/afbakening-hulpmiddelenzorg-en-geneeskundige-zorg-zoals-medisch-specialisten-die-plegen-te-bieden-2
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2012/11/22/afbakening-hulpmiddelenzorg-en-geneeskundige-zorg-zoals-medisch-specialisten-die-plegen-te-bieden-2


3 Mogelijke scenario’s 
Binnen de huidige wettelijke kaders zijn drie scenario’s mogelijk voor de 
diabeteshulpmiddelen: 
1. alle diabeteshulpmiddelen onder de te verzekeren prestatie hmz (zie paragraaf 3.1); 
2. alle diabeteshulpmiddelen onder de te verzekeren prestatie msz (zie bijlage 4); of 
3. handhaven diabeteshulpmiddelen binnen te verzekeren prestatie hmz én te verzekeren 

prestatie msz (zie bijlage 5). 
 
Op basis van alle verzamelde informatie12 stelt het Zorginstituut vast dat het eerste scenario, 
alle diabeteshulpmiddelen onder de te verzekeren prestatie hmz, het best passend is. 
Hieronder leggen wij uit waarom. Daarbij gaan wij in op de mogelijkheden en risico’s van dit 
scenario, alsmede aan welke door belanghebbende partijen voorgestelde randvoorwaarden 
voldaan moet zijn om dit scenario per 1 januari 2021 te realiseren. 
De andere twee scenario’s en een variant op het derde scenario ingebracht door de 
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), worden kort weergegeven in bijlagen 4 t/m 
6 bij dit advies. 
 
3.1 Alle diabeteshulpmiddelen onder de te verzekeren prestatie hmz 
Het Zorginstituut is van oordeel dat alle diabeteshulpmiddelen onder de te verzekeren 
prestatie hmz moeten komen te vallen. Dit komt de transparantie voor alle partijen ten 
goede: patiënten, zorgverleners, leveranciers en zorgverzekeraars. Op deze manier is het ook 
eenvoudiger om passende en doelmatige zorg te verlenen. Ook met het oog op (toekomstige) 
ontwikkelingen rond hulpmiddelen die binnen het basispakket vallen, is dit praktisch en 
kunnen afbakeningsproblemen makkelijker ondervangen worden. Bijvoorbeeld de 
ontwikkelingen rond de sensortechniek en de koppeling van interacterende hulpmiddelen die 
nu onder verschillende te verzekeren prestaties vallen, zoals nu insulinepompen met rt-CGM. 
 
De meeste diabeteshulpmiddelen vallen op dit moment in de ‘praktijk’ ook al, (of nog: de 
insulinepompen), onder de te verzekeren prestatie hmz, met uitzondering van rt-CGM en 
ketonen teststrips. Dit scenario lijkt hierdoor tot de minste aanpassingen te leiden. Daarnaast 
is de verzekerde voor adequate hulpmiddelen dan niet meer afhankelijk (van het budget) van 
het ziekenhuis waar hij onder behandeling is. 
Ongeveer 90% van de diabetespatiënten heeft diabetes mellitus (DM) type 2. Hiervan gebruikt 
ongeveer 20% insuline. Een substantieel deel van deze groep wordt begeleid vanuit de 1e-lijn. 
Als alle diabeteshulpmiddelen onder de te verzekeren prestatie hmz vallen, blijft begeleiding 
vanuit de 1e-lijn mogelijk voor deze groep.  
 
Als alle diabeteshulpmiddelen onder de te verzekeren prestatie hmz komen te vallen dan kan 
dat een aantal gevolgen hebben. Eén van de risico’s die wordt genoemd is dat de 
zorgverzekeraars een grotere invloed krijgen op de keuzevrijheid van verzekerden voor 
bepaalde hulpmiddelen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat een zorgverzekeraar bepaalde 
(merken) hulpmiddelen niet inkoopt, omdat hij op voorhand al rekening houdt met de 
financiële doelmatigheid. 
Verder heeft het ministerie van VWS voor hulpmiddelen een taakstelling opgelegd gekregen. 
De vrees van sommige partijen is dat, als alle diabeteshulpmiddelen binnen de te verzekeren 
prestatie hmz komen te vallen, dit een aanzienlijke budgetimpact zal hebben. Daarnaast 
merken partijen op dat de voorschrijver mogelijk minder kritisch zal kijken naar de kosten 
(financiële doelmatigheid) als die niet ten laste van het ziekenhuisbudget komen. Ook bestaat 
de vrees dat het aantal diabetespatiënten dat gebruik wil maken van rt-CGM, flink zal 
toenemen als dit onder de te verzekeren prestatie hmz komt te vallen. 
 
In de volgende paragraaf gaat het Zorginstituut in op hoe de hierboven genoemde risico’s 
worden ondervangen en op de randvoorwaarden waaronder de voorgestelde overheveling 
succesvol kan plaatsvinden. 
                                                
12 Bijlage 2 



 
3.2   Randvoorwaarden 
De belangrijkste randvoorwaarden die gesteld zijn door partijen en waarmee de 
eerdergenoemde risico’s te ondervangen zijn, hebben betrekking op kwaliteitscriteria en 
doelmatigheid. Daarnaast moet duidelijk zijn wat de consequenties zijn voor het financiële 
kader, de uitvoering en het wettelijk kader. Hieronder worden deze vier punten uitgewerkt. 
 
 
3.2.1 Kwaliteitscriteria en doelmatigheid 
Partijen hebben vastgesteld dat de diabeteshulpmiddelenzorg aan een aantal kwaliteitscriteria 
moet voldoen. De NDF heeft geïnventariseerd of de al bestaande kwaliteitsafspraken afdoende 
zijn en waar nog (extra) invulling aan moet worden gegeven. Dit is samengevat in het 
document ‘Overzicht kwaliteitsinstrumenten hulpmiddelen’.13 
Er ligt al een “Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg”.14 Als het gaat om de 
insulinepompen15 en de bloedglucosemeters16, hebben partijen inmiddels gezamenlijk 
consensus bereikt over aan welke kwaliteitscriteria de zorg moet voldoen. Voor rt-CGM en 
FGM wordt hard gewerkt aan een vergelijkbaar consensusdocument. Voor injectiepennen 
bestaat geen kwaliteitsdocument. Met de opname van FGM als technische variant van rt-CGM 
in het basispakket, is een stroomschema opgesteld om bij de keuze voor het meest adequate 
hulpmiddel te helpen. Op dit moment wordt gewerkt aan het opstellen van kwaliteitscriteria 
voor de keuze van FGM als variant voor de groep diabetespatiënten, type 1 en 2, met een 
intensief insulineschema die niet in aanmerking komen voor rt-CGM. 
 
Om de voorgestelde wijziging in de aanspraak per 1 januari 2021 te effectueren, is het 
belangrijk dat partijen bovengenoemde kwaliteitsdocumenten aanvullen.  
Partijen hebben vastgesteld dat hiervoor in ieder geval de volgende punten een nadere 
invulling moeten krijgen: 
• duidelijke start- en stopcriteria (bijv. aan welke voorwaarden moet een verzekerde (of 

zijn verzorger) voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een bepaald 
diabeteshulpmiddel?); 

• aan welke competenties moet het behandelteam voldoen?;  
• wat zijn de verantwoordelijkheden van de fabrikant of leverancier?; 
• wat zijn de verantwoordelijkheden van de zorgverzekeraar in het kader van zijn 

zorgplicht?;  
• afspraken over evaluatiemomenten om te bekijken of een hulpmiddel nog wel adequaat 

en doelmatig is voor een individuele diabetespatiënt; 
• hoe te bewerkstelligen dat een diabetespatiënt daadwerkelijk op een ander hulpmiddel 

overgaat als het in gebruik zijnde niet (langer) adequaat en doelmatig blijkt te zijn; 
• instelling van een eventuele proefperiode als een (nieuw) hulpmiddel in gebruik wordt 

genomen door een diabetespatiënt. 
 
De NDF zal met partijen de kwaliteitsdocumenten aanpassen en, waar nodig aanvullen. In 
eerste instantie zal de nadruk liggen op het vaststellen van kwaliteitscriteria voor FGM als 
hulpmiddel voor de groep diabetespatiënten met een intensief insulineschema die niet in 
aanmerking komen voor rt-CGM, en het consensusdocument voor rt-CGM en FGM. Deze 
moeten het tweede kwartaal van 2020 klaar te zijn. Daarnaast zullen de bestaande 
kwaliteitsdocumenten per functionaliteit worden samengevoegd: meethulpmiddelen17 en 
hulpmiddelen voor de toediening van insuline18, inclusief alle toebehoren.   
 

                                                
13 Bijlage 8. 
14 www.zorginzicht.nl 
15 Consensusdocument “Kwaliteitscriteria insulinepomptherapie”, NDF 
16 Consensusdocument “Kwaliteitscriteria standaard bloedglucosemeting”, NDF 
17 Bloedglucosemeters, rt-CGM, FGM, ketonen teststrips. 
18 Injectiepennen, insulinepompen. 



Er zal een stroomschema ontwikkeld worden, als handvat om te kunnen bepalen wanneer 
welke diabeteshulpmiddelen kunnen worden ingezet op basis van een functioneringsgerichte 
indicatie en functionaliteiten van de hulpmiddelen. Voorwaarde is dat zorg op maat voor 
individuele diabetespatiënten mogelijk blijft. Aan de hand van dit stroomschema zal 
vervolgens bekeken worden of ook nog een keuzehulp nodig is. 
 
Innovatieve diabeteshulpmiddelen die op de markt komen (bijv. de kunstalvleesklier) zullen 
voor beoordeling worden ingebracht bij de werkgroep hulpmiddelen van de Ronde Tafel 
Diabeteszorg. 
 
3.2.2 Financiële consequenties 
Het uitgangspunt van VWS voor de vereenvoudiging van de aanspraak op 
diabeteshulpmiddelen is, dat dit budgetneutraal plaatsvindt. Als alle diabeteshulpmiddelen 
onder de te verzekeren prestatie hmz komen te vallen, heeft dit consequenties voor het 
macrobudget. 
 
3.2.2.1 Insulinepompen 
Hoewel de insulinepompen op basis van de geldende afbakeningscriteria eigenlijk thuishoren 
onder de msz, vallen zij in de ’praktijk’ al onder de te verzekeren prestatie hmz en worden dus 
ook al vanuit het daarbij behorende financiële kader bekostigd. Hiervoor is dus geen 
aanpassing in het macrobudget nodig.   
 
3.2.2.2 Ketonen teststrips 
De ketonen teststrips voor diabetes worden voornamelijk gebruikt bij kinderen. Het betreft 
een relatief kleine patiëntenpopulatie en het gaat om geringe kosten per patiënt. Het 
Zorginstituut heeft daarom afgezien van een aparte berekening van deze financiële 
consequenties. Dit bedrag is verwaarloosbaar en valt binnen financiële marges van het te 
overhevelen bedrag, zoals geschreven onder het kopje 3.2.2.3 ‘rt-CGM’. 
 
3.2.2.3 Rt-CGM 
Rt-CGM voor diabetespatiënten wordt nu bekostigd vanuit het financiële kader voor de msz. 
Plaatsing van rt-CGM onder de te verzekeren prestatie hmz, heeft daarom financiële 
consequenties voor het hulpmiddelenkader.  
 
Bij de toelating van rt-CGM tot het basispakket van de Zvw heeft de rechtsvoorganger van het 
Zorginstituut, het College voor zorgverzekeringen (het CVZ), een financiële analyse gedaan 
van de te verwachten meerkosten destijds (macrobugettair). Daarbij is vastgesteld dat het 
toen ging om een bedrag van € 8,7 miljoen.19 Bij de berekening van dit bedrag werd onder 
meer rekening gehouden met besparingen op teststrips en lancetten voor reguliere 
bloedglucosemeting.  
Het Zorginstituut heeft op basis van de Zorg Prestaties en declaraties (ZPD data 2018) een 
berekening gemaakt van het aantal rt-CGM gebruikers en heeft hierbij rekening gehouden met 
een gemiddelde jaarlijkse groei van 10% van het aantal diabetespatiënten dat in aanmerking 
komt voor rt-CGM. Na 2021 verwacht het Zorginstituut dat de patiëntengroei stabiliseert, 
omdat een deel van de potentiële rt-CGM-gebruikers gebruik zal gaan maken van FGM. Het 
Zorginstituut raamt de jaarlijkse kosten van rt-CGM op een bedrag van €3500 tot €4000 per 
gebruiker. 
 
Het bovenstaande betekent een structurele financiële consequentie van naar schatting een 
bedrag van € 15,8 tot maximaal € 20 miljoen. Het Zorginstituut stelt voor om het voor de 
hulpmiddelenzorg beschikbare macrobudget overeenkomstig te verhogen. 
 
In bijlage 3 vindt u de verdere onderbouwing voor dit bedrag. 

                                                
19 Standpunt “Continue glucose monitoring”, paragraaf 6.a. Financiële gevolgen, CVZ, 1 november 2010; 

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2010/11/01/continue-glucose-monitoring  

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2010/11/01/continue-glucose-monitoring


 
3.2.3 .Wettelijk kader 
De afbakeningscriteria, zoals eerder door het Zorginstituut destijds vastgesteld20, blijven van 
kracht, behalve wanneer een hulpmiddel expliciet onder de te verzekeren prestatie hmz wordt 
benoemd. 
 
3.2.3.1 Rt-CGM 
Rt-CGM valt sinds de introductie in het basispakket, onder de te verzekeren prestatie msz.  
Gezien de overwegingen waarom FGM als technische variant van rt-CGM onder de te 
verzekeren prestatie hmz valt, ligt het voor de hand de positionering van rt-CGM binnen de 
Zvw opnieuw te bekijken. 
 
Het Zorginstituut is van oordeel dat op basis van voortschrijdend inzicht en uitgaande van de 
geldende afbakeningscriteria, rt-CGM alsnog thuishoort onder de te verzekeren prestatie hmz 
en niet onder de te verzekeren prestatie msz. In bijlage 7 staat de onderbouwing van dit 
oordeel. 
Omdat de te verzekeren prestatie hmz functiegericht is omschreven, en rt-CGM onder de 
reikwijdte van deze functiegerichte omschrijving valt, is voor deze wijziging geen aanpassing 
van regelgeving noodzakelijk. 
 
3.2.3.2 Insulinepompen  
Op grond van de in 2012 vastgestelde afbakeningscriteria is het Zorginstituut nog steeds van 
oordeel dat de insulinepompen onder de te verzekeren prestatie msz vallen. Het gaat immers 
om: 
•  hulpmiddelen waarbij een achterwachtfunctie of spoedeisende zorg door het ziekenhuis 

nodig kan zijn; en 
• een situatie waar geen overdracht naar de eerste lijn plaatsvindt.  
 
In het kader van dit advies is echter de bedoeling dat de insulinepompen voor 
diabetespatiënten binnen de te verzekeren prestatie hmz blijven (bestaande praktijk). Dit 
ondanks het feit dat volgens de bestaande afbakeningscriteria naar de mening van het 
Zorginstituut sprake is van msz. Voor de insulinepompen wordt dus een uitzondering gemaakt 
op de bestaande afbakeningscriteria. Het Zorginstituut adviseert u daarom om de regelgeving 
(Rzv) aan te passen en daarmee de insulinepompen onder de te verzekeren prestatie hmz te 
brengen. 
 
Wij stellen de volgende wijzigingen, voor artikel 2.6, onderdeel o, van de Rzv, voor: 
o. uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van stoornissen in 
de bloedsuikerspiegel met inbegrip van de ketonen teststrips en insulinepompen. 
Daarnaast adviseert het Zorginstituut om de toelichting op artikel 2.6, onderdeel o, als volgt 
aan te passen: 
De functiegerichte omschrijving in het nieuwe onderdeel o betreft de diabeteshulpmiddelen. 
Onder deze functiegerichte omschrijving vallen onder andere de injectiepennen, apparatuur 
voor het toedienen van insuline, apparatuur voor het zelf afnemen van bloed en de 
bloedglucosemeter inclusief de noodzakelijke teststrips inclusief eventuele noodzakelijke 
toebehoren. 
Indien een verzekerde redelijkerwijs niet kan volstaan met een niet-aangepaste uitvoering van 
bijvoorbeeld een bloedglucosemeter, heeft een verzekerde aanspraak op een aan de handicap 
aangepaste bloedglucosemeter.  
 
 
 
                                                
20 “Afbakening hulpmiddelenzorg en geneeskundige zorg, zoals medisch-specialisten die plegen te bieden”, deel 1 en 2, resp. 2009 

en 2012; https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/hulpmiddelen-algemeen-
zvw/documenten/standpunten/2012/11/22/afbakening-hulpmiddelenzorg-en-geneeskundige-zorg-zoals-medisch-specialisten-
die-plegen-te-bieden-2  

https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/hulpmiddelen-algemeen-zvw/documenten/standpunten/2012/11/22/afbakening-hulpmiddelenzorg-en-geneeskundige-zorg-zoals-medisch-specialisten-die-plegen-te-bieden-2
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/hulpmiddelen-algemeen-zvw/documenten/standpunten/2012/11/22/afbakening-hulpmiddelenzorg-en-geneeskundige-zorg-zoals-medisch-specialisten-die-plegen-te-bieden-2
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/hulpmiddelen-algemeen-zvw/documenten/standpunten/2012/11/22/afbakening-hulpmiddelenzorg-en-geneeskundige-zorg-zoals-medisch-specialisten-die-plegen-te-bieden-2


3.2.3.3 Ketonen teststrips 
Van ketonen teststrips voor diabetespatiënten heeft het Zorginstituut vastgesteld dat het 
ziekenhuisverplaatste zorg in de thuissituatie betreft. Het is een hulpmiddel waarvoor een 
achterwachtfunctie of spoedeisende zorg vanuit het ziekenhuis nodig kan zijn, en valt daarom 
volgens de afbakeningscriteria onder de te verzekeren prestatie msz.21  
Op basis van de geldende afbakeningscriteria, ziet het Zorginstituut geen zorginhoudelijke 
argumenten waarom de ketonen teststrips alsnog onder de te verzekeren prestatie hmz 
zouden moeten vallen.  
 
Om de diabeteszorg transparanter te maken voor de patiënt, is het advies van het 
Zorginstituut om de ketonen teststrips voor diabetespatiënten toch binnen de te verzekeren 
prestatie hmz te laten vallen. Voor de ketonen teststrips wordt dus een uitzondering gemaakt 
op de bestaande afbakeningscriteria. Om de ketonen teststrips voor diabetespatiënten onder 
de te verzekeren prestatie hmz te plaatsen, adviseert het Zorginstituut u om de regelgeving 
aan te passen, zoals beschreven onder paragraaf 3.2.3.2.  
 
3.2.4 Consequenties voor de uitvoering per 2021 
Partijen werken gezamenlijk, onder leiding van de NDF, aan de invulling van de benodigde 
randvoorwaarden om zo per 2021 tot een goede uitvoering van de diabeteshulpmiddelenzorg 
te komen. Daarnaast is nog een aantal andere aspecten belangrijk voor een kwalitatief goede 
uitvoering van dit advies. 
 
3.2.4.1 Patiëntenverenigingen 
De positionering van alle diabeteshulpmiddelen onder de te verzekeren prestatie hmz, heeft  
gevolgen voor de verzekerden. Met name als het gaat om de aanspraak op rt-CGM en ketonen 
teststrips voor diabetespatiënten. 
Wij adviseren de patiëntenorganisaties hun leden hier tijdig over te informeren. 
 
3.2.4.2 Zorgaanbieders 
De overheveling van rt-CGM en ketonen teststrips voor diabetespatiënten heeft in zoverre 
uitvoeringstechnische gevolgen, dat deze hulpmiddelen als zodanig (rt-CGM en ketonen 
teststrips), niet langer vanuit een Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) gefinancierd zullen 
worden. Alleen de door de medisch-specialist geleverde zorg wordt dan nog gefinancierd 
vanuit een DBC. Dit is overigens niet anders dan voor andere door de medisch-specialist 
geleverde zorg, waarbij ook nu al een hulpmiddel wordt geïndiceerd en bekostigd vanuit de te 
verzekeren prestatie hmz, zoals bijvoorbeeld de insulinepompen en FGM. 
 
Voor rt-CGM bestaat binnen de DBC-structuur wel een aparte zorgactiviteit, maar die zou 
weinig worden gebruikt. Aangezien zowel rt-CGM als ketonen teststrips ook voor andere 
aandoeningen dan diabetes (kunnen) worden gebruikt, is het Zorginstituut van mening dat 
deze zorgactiviteit niet hoeft te vervallen. 
 
Wat de financiële gevolgen zullen zijn voor de individuele aanbieders van hulpmiddelenzorg, is 
afhankelijk van de contractuele afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Dit kan 
per gesloten overeenkomst verschillen. 
 
3.2.4.3 Zorgverzekeraars 
Verzekerden ontlenen hun recht op (vergoeding van) zorg aan de zorgverzekering 
(modelovereenkomst/polis) die zij met een zorgverzekeraar hebben gesloten. In hoeverre 
aanpassing van de polis nodig is, is afhankelijk van de aanpassing van de regelgeving. In dit 
geval gaat het dan om de insulinepompen en de ketonen teststrips voor de indicatie diabetes. 
 
Wij adviseren ook de zorgverzekeraars om hun verzekerden goed te informeren over 
eventuele polisaanpassingen. 

                                                
21 Toelichting bij artikel 2.6, onderdeel o, van de Rzv. 



 
Om de inzet van (diabetes)hulpmiddelen goed te kunnen volgen, is het 
belangrijk om in het declaratieverkeer gebruik te maken van een GPH-code, 
waarmee het hulpmiddel uniek identificeerbaar is. Wij dringen er bij de 
zorgverzekeraars op aan om in samenspraak met de fabrikant(en) te regelen dat voor rt-CGM 
en de ketonen teststrips een GPH-code komt. 
 
Het Zorginstituut gaat er vanuit dat de zorgverzekeraars de volume- en kostenontwikkeling 
van de uitbreiding van de aanspraak op diabeteshulpmiddelen binnen de te verzekeren 
prestatie hmz, blijven volgen. 
 
 
4 Conclusie 
Om de aanspraak op diabeteshulpmiddelen te vereenvoudigen, zodat de kwaliteit, 
doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de zorg voor de diabetespatiënt beter wordt 
gewaarborgd, adviseert het Zorginstituut om alle diabeteshulpmiddelen per 1 januari 2021 te 
laten vallen onder de te verzekeren prestatie hulpmiddelenzorg, artikel 2.6, onderdeel o, 
van de Rzv: uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van 
stoornissen in de bloedsuikerspiegel. Hiervoor moet de regelgeving aangepast worden, zoals 
beschreven in paragraaf 3.2.3.2 en paragraaf 3.2.3.3. 
 
Effectuering van het bovenstaande is alleen mogelijk als aan alle gestelde voorwaarden is 
voldaan. Dat wil zeggen dat de kwaliteits- en doelmatigheidscriteria vastgesteld moeten zijn. 
Partijen hebben zich gezamenlijk gecommitteerd aan de uitwerking hiervan onder leiding van 
de NDF.  
Het Zorginstituut raamt dat het beschikbare macrokader hmz hiervoor structureel met € 15,8 
miljoen tot maximaal € 20 miljoen moet worden opgehoogd. Daarnaast is aanpassing van de 
regelgeving benodigd, als het gaat om de overheveling van insulinepompen en de ketonen 
teststrips voor de indicatie diabetes vanuit de te verzekeren prestatie msz naar de te 
verzekeren prestatie hmz.  



BIJLAGE 2 bij brief aan de minister van VWS d.d. 12 maart 2020: Aanspraak 
diabeteshulpmiddelen. 
 
Aanpak 
Via de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft het 
Zorginstituut in een vroeg stadium een eerste inventarisatie gedaan naar de voorkeur van de 
belanghebbende partijen. Daaruit bleek een duidelijk verschil in de voorkeur van partijen voor 
de plaats van diabetes-hulpmiddelen binnen de te verzekeren prestaties. Dit verschil is deels 
uit te leggen vanuit de rollen en verantwoordelijkheden van partijen. 
 
Daarnaast heeft het Zorginstituut vroegtijdig overleg gevoerd met afgevaardigden uit 
verschillende directies van VWS over de mogelijke consequenties van een aanpassing van een 
vereenvoudiging van de aanspraak op diabetes-hulpmiddelen.22  
 
Op 1 oktober 2019 vond een interactieve werksessie plaats met afgevaardigden van 
belanghebbende partijen.23 De aanwezigen gaven aan het er over eens te zijn dat alle 
diabeteshulpmiddelen binnen één aanspraak beter zou zijn dan vergelijkbare of interacterende 
hulpmiddelen binnen verschillende te verzekeren prestaties. 
Tijdens deze werksessie zijn de mogelijkheden en risico’s van het scenario verkend, waarbij 
alle diabeteshulpmiddelen onder de te verzekeren prestatie hmz komen te vallen, alsmede de 
voorwaarden waaraan voldaan moet zijn voor een juiste uitvoering hiervan.  
 
Op 17 december 2019 zijn in een vervolgbijeenkomst met partijen24 de, naar aanleiding van 
de eerdere bijeenkomst uitgewerkte punten, verder besproken en uitgewerkt, aan de hand 
van onderstaande vragen. 
 
Vragen bijeenkomst 17 december 2019 
Vragen randvoorwaarden kwaliteit en doelmatigheid 
Uitgaande van de gezamenlijk benoemde noodzakelijke kwaliteitscriteria waar de 
diabeteshulpmiddelenzorg aan moet voldoen: 
• Kunt u zich vinden in het resultaat van de inventarisatie door de NDF, opgenomen in het 

‘Overzicht kwaliteitsinstrumenten hulpmiddelen’? Is dit een juiste weergave? Mist u nog 
elementen? 
Zo nee, hoe zou het er volgens u wel uit moeten zien? 

• Vindt u dat de bestaande kwaliteitsdocumenten afdoende zijn om aan de gestelde 
randvoorwaarden op dat gebied te voldoen? 

• Zo nee, wat ontbreekt volgens u nog? En voor welke diabeteshulpmiddelen? 
• Hoe zouden de (ontbrekende) kwaliteitscriteria volgens u vastgelegd moeten worden? In 

de bestaande kwaliteitsdocumenten, in een apart document of anders? 
• Wie gaan de nog ontbrekende, noodzakelijke kwaliteitscriteria formuleren en vastleggen? 

En hoe en wanneer?   
 
Vragen financiële randvoorwaarden 
• Bent u het eens met (de berekening van) het bedrag dat overgeheveld zou moeten 

worden als rt-CGM alsnog onderdeel wordt van de te verzekeren prestatie hmz? 
Zo nee, wat zou volgens u dan het bedrag moeten zijn en hoe bent u tot dat bedrag 
gekomen? 
Zo ja, heeft u nog aanvullingen? 

 
 

                                                
22 Op 30 april en 14 augustus 2019 met afgevaardigden van de Directie Z, directie GMT en directie CZ. 
23 Diabetes Vereniging Nederland (DVN), Diabetes Huisartsen Adviesgroep (DiHAG), Diagned, NDF, Nederlandse Internisten 

Vereniging (NIV), Nederlandse Verenging voor Kindergeneeskunde (NVK), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), 
Verplegenden & Verzorgenden (V&VN) en ZN. 

24 Dezelfde partijen als 1 oktober 2019, aangevuld met de Federatie van technologie branches (FHI) en zonder de NVZ 



Vragen positionering rt-CGM 
Uitgaande van de afbakeningscriteria voor hmz en msz: 
• Ben u het eens met de zorginhoudelijke argumenten waarom rt-CGM alsnog onder de te 

verzekeren prestatie hmz zou moeten vallen in plaats van onder de te verzekeren prestatie 
msz?  
Zo ja, mist u nog zorginhoudelijke argumenten? 
Zo nee, waarom niet en op basis van welke zorginhoudelijke argumenten bent u dan van 
mening dat rt-CGM onder de te verzekeren prestatie msz zou moeten blijven vallen? 

 
Met de NVZ en NFU, die niet bij het overleg van 17 december aanwezig konden zijn, is 
daarnaast apart nog overleg gevoerd. 
 
De uitkomsten van de overleggen hebben we opgenomen in een conceptadvies. Dit hebben we 
vervolgens in een bestuurlijke consultatie voorgelegd aan de volgende partijen: DVN, DiHAG, 
Diagned, FHI, NDF, NFU, NIV, NVK, NVZ, V&VN en ZN,  
De reacties van de consulatie zijn terug te vinden in bijlage 9 en hebben we deels verwerkt in 
het conceptadvies. In bijlage 10 hebben we gereageerd op specifieke onderdelen van de 
reacties op de consultatie.  
 
Naar aanleiding van de consultatie heeft het Zorginstituut nog aanvullende vragen over de 
kosten uitgezet bij de leden die betrokken waren bij de bijeenkomsten. 
 



BIJLAGE 3 bij brief aan de minister van VWS d.d. 12 maart 2020: Aanspraak 
diabeteshulpmiddelen. 
 
Financiële consequenties overheveling rt-CGM 
In 2010 werd rt-CGM onderdeel van de verzekerde prestatie in de Zvw voor een drietal 
indicaties: 
• kinderen met diabetes type 1; 
• volwassenen met slecht ingestelde diabetes type 1 (ondanks standaard controle blijvend 

hoog HbA1c (>8% of >64 mmol/mol)); 
• zwangere vrouwen met bestaande diabetes type 1 of 2. 
 
Het toen berekende bedrag aan meerkosten als gevolg van deze toelating was € 8,7 miljoen 
per jaar. Dit was gebaseerd op een aantal van ca. 3000 diabetespatiënten en jaarlijkse 
gebruikskosten van € 2.900.25 
 
De zorgverzekeraars hebben aangegeven dat zij sinds de opname van rt-CGM in het 
basispakket, het ziekenhuisbudget structureel met 20% contractueel zouden hebben verhoogd 
ten koste van het financieel kader voor hmz. De beroepsgroep tekende daarbij aan dat die 
budgetverhoging destijds gebaseerd was op de kosten die toen van toepassing waren, maar 
dat die kosten inmiddels zijn toegenomen.  
Wel is duidelijk dat de overgehevelde gelden niet zijn geoormerkt en dus in het totale budget 
van het ziekenhuis vielen. Volgens de zorgverzekeraars en patiëntenvereniging zou slechts 
een beperkt deel van dat budget uiteindelijk daadwerkelijk voor rt-CGM zijn ingezet. 
 
Sinds 2010 hebben verder een aantal veranderingen plaatsgevonden.  
In 2017 werd door de Ronde tafel Diabeteszorg twee indicatiegroepen toegevoegd die 
aanspraak zouden kunnen maken op rt-CGM. Daarmee werd het aantal potentiële gebruikers 
van rt-CGM uitgebreid met: 
• vrouwen met een zwangerschapswens en preconceptionele diabetes (type 1 en 2); en  
• personen met diabetes type 1, die kampen met herhaalde ernstige hypoglykemiën en/of die 

ongevoelig zijn om hypoglykemie waar te nemen (‘hypoglycemia unawareness’).  
Het zou gaan om circa 1500 personen extra. 
 
Verder is per 27 november 2017 FGM als technische variant voor rt-CGM toegelaten tot het 
basispakket van de Zvw. (Potentiële) gebruikers van rt-CGM kunnen sindsdien ook voor FGM 
kiezen als zij aan de voorwaarden hiervoor voldoen. 
 
Per 10 december 2019 is voor diabetespatiënten type 1 en 2, met een intensief 
insulineschema (basaal-bolus) ook FGM tot het te verzekeren pakket toegelaten. Dit betekent 
niet dat rt-CGM nu ook verzekerde zorg is voor andere groepen diabetespatiënten dan de vijf 
eerder vastgestelde indicaties voor rt-CGM. 
 
Berekening  
Gezien het voorgaande is het niet reëel om nog steeds uit te gaan van het in 2010 
overgehevelde macrobudgettaire bedrag van € 8,7 miljoen. Het Zorginstituut heeft daarom 
besloten tot een berekening, waarbij wordt uitgegaan van een bedrag dat is gebaseerd op 
gebruikersgegevens en gemiddelde bedragen voor rt-CGM uit 2018 en daarbij is rekening 
gehouden met een procentuele stijging van het aantal gebruikers van 10% per jaar. 
 
 
 
 
 

                                                
25 “Continue glucose monitoring”, paragraaf 6.a. Financiële gevolgen, CVZ, 1 november 2010; 

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2010/11/01/continue-glucose-monitoring  

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2010/11/01/continue-glucose-monitoring


Het Zorginstituut gaat er voor de berekening vanuit dat er in Nederland 4500 tot 5000 
diabetes patiënten per jaar in aanmerking komen voor rt-CGM.26 Om de directe kosten van de 
rt-CGM te kunnen berekenen, gaan wij uit van een bedrag van € 3.500 tot € 4.000 per 
gebruiker per jaar.27 Op basis van voorgaande gegevens liggen de kosten voor rt-CGM tussen 
de € 15,8 miljoen (4500 gebruikers x € 3500) en € 20 miljoen (5000 gebruikers x € 4.000) 
per jaar. 
 
De overheveling van rt-CGM van de te verzekeren prestatie msz naar de te verzekeren 
prestatie hulpmiddelenzorg bedraagt naar schatting maximaal € 20 miljoen per jaar. Hierbij 
kan worden opgemerkt dat er geen rekening gehouden is met eventuele substitutie-effecten 
van de FGM omdat precieze gegevens hierover ontbreken.  
 
 
  
 

                                                
26 Bron: ZPD / Vektis / Zorginstituut Nederland, daarnaast is er rekening gehouden met een procentuele stijging van 10% per 

jaar. 
27 Gemiddeld bedrag per persoon per jaar voor rt-CGM op basis van gegevens Medtronic met een aanvulling van Onemed via een 

schriftelijke mededeling ZN, per email van 7 februari 2020. 



BIJLAGE 4 bij brief aan de minister van VWS d.d. 12 maart 2020: Aanspraak 
diabeteshulpmiddelen. 
 
Voordelen en risico’s alle diabeteshulpmiddelen onder de te verzekeren prestatie 
msz 
Op dit moment vallen alleen rt-CGM, de ketonen teststrips en de insulinepompen onder de te 
verzekeren prestatie msz, waarbij de overheveling van de insulinepompen naar de msz tot op 
heden (nog) niet is gerealiseerd.  
Een overheveling van alle diabeteshulpmiddelen en toebehoren naar de te verzekeren 
prestatie msz, zou betekenen dat (ook) alle bloedglucosemeters, injectiepennen, FGM, enz., 
met noodzakelijk toebehoren (teststrips enz.), naar de te verzekeren prestatie msz 
overgeheveld zouden moeten worden, en dus via het ziekenhuis gefinancierd  zouden moeten 
gaan worden.  
 
 
Wat zou nodig zijn om dit scenario te realiseren? 
Kwaliteitscriteria en doelmatigheid 
Wat betreft de randvoorwaarden waaraan voldaan zou moeten worden om dit scenario te 
realiseren, kan verwezen worden naar het scenario waarbij alle diabeteshulpmiddelen onder 
de te verzekeren prestatie hmz komen te vallen als het gaat om de kwaliteitscriteria. 
 
Financiële consequenties  
Als de diabeteshulpmiddelen allemaal binnen de te verzekeren prestatie msz zouden komen te 
vallen, zou vervolgens de bekostigingsstructuur voor alle diabeteshulpmiddelen (met 
uitzondering van rt-CGM en de ketonen teststrips, omdat dit al is geregeld) moeten worden 
aangepast. Hiervoor zou een aanvraag moeten worden ingediend bij de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa). De deadline voor een dergelijks aanvraag is juni en het traject beslaat 
een periode van ca. 1,5 jaar. Dat zou betekenen dat als vóór juni 2020 een zorgactiviteitcode 
(ZA-code) wordt aangevraagd bij de NZa, deze op z’n vroegst pas beschikbaar is per 1 januari 
2022.   
Verder zou moeten worden bepaald welke bedrag vanuit het financiële kader voor de te 
verzekeren prestatie hmz overgeheveld zou moeten worden naar het financiële kader voor de 
msz. Hiervoor zouden met name data uit de GIP-databank gebruikt kunnen worden. 
 
Consequenties voor de uitvoerbaarheid per 2021 
Patiënten 
De positionering van alle diabeteshulpmiddelen onder de te verzekeren prestatie msz, heeft  
gevolgen voor de verzekerden.  
Van alle diabetespatiënten heeft ruim 90% diabetes type 2. Deze groep wordt voor ongeveer 
90% behandeld en begeleid in de 1e-lijn. Ongeveer 20% van deze groep gebruikt insuline, en 
is daarom aangewezen op diabeteshulpmiddelen.  
Voor mensen met diabetes type 2 geldt dat begeleiding in de 1e-lijn thuishoort, en alleen op 
indicatie verwezen wordt naar de 2e-lijn. Het aantal insulinegebruikers in de 1e-lijn is dan ook 
substantieel. Overheveling van de diabeteshulpmiddelen naar de te verzekeren prestatie msz 
zou betekenen dat begeleiding van insulinegebruik voor de 1e-lijn onmogelijk gemaakt wordt 
en dat diabetespatiënten die via de 1e-lijn adequaat geholpen kunnen worden, ongewild de 2e-
lijnszorg ingetrokken worden en niet meer begeleid kunnen worden door hun huisarts. Dit zou 
een toename van het aantal diabetespatiënten in de 2e-lijn betekenen. 
 
Het budget voor de diabeteshulpmiddelen is (over het algemeen) niet geoormerkt. Als alle 
diabeteshulpmiddelen vanuit het ziekenhuis zouden worden verstrekt, bestaat daarom een 
reële kans dat het geld dat hiervoor vanuit het budget voor de hmz wordt overgeheveld naar 
de ziekenhuizen, aan andere specialismen wordt besteed in plaats van aan de diabeteszorg. 
Hierdoor krijgt mogelijk niet iedere diabetespatiënt de meest adequate zorg.  
 
 



Zorgaanbieders 
Een voordeel van dit scenario zou zijn dat de artsen in het ziekenhuis over alle 
diabeteshulpmiddelen zouden kunnen beschikken, en daardoor naar verwachting betere 
keuzes zouden kunnen maken als het gaat om welk hulpmiddel adequaat is voor de 
individuele diabetespatiënt.  
De individuele zorginstellingen zullen echter voor alle diabeteshulpmiddelen afspraken moeten 
maken met leveranciers. De verwachting is dat de onderhandelingspositie van de individuele 
ziekenhuizen mogelijk minder sterk is bij de inkoop van diabeteshulpmiddelen, waardoor de 
keuzevrijheid uiteindelijk alsnog beperkt blijft.  
 
Zorgverzekeraars 
Verzekerden ontlenen hun recht op (vergoeding van) zorg aan de zorgverzekering 
(modelovereenkomst/polis) die zij met een zorgverzekeraar hebben gesloten. In hoeverre 
aanpassing van de polis nodig is, zou afhankelijk zijn van eventuele aanpassing van de wet- 
en regelgeving.  
 
Wettelijke kader 
Omdat de afbakeningscriteria hmz/msz van toepassing blijven, zal een aanpassing in de 
regelgeving moeten plaatsvinden om alle diabeteshulpmiddelen onder de te verzekeren 
prestatie msz te kunnen laten vallen. Dit betekent dat, met uitzondering voor de 
insulinepompen en de ketonen teststrips, aanpassing in de regelgeving nodig zal zijn voor alle 
diabeteshulpmiddelen die van de te verzekeren prestatie hmz zouden overgaan naar de te 
verzekeren prestatie msz. 
 
Conclusie 
Gezien het voorgaande, is het Zorginstituut van mening dat dit scenario, alle 
diabeteshulpmiddelen onder de te verzekeren prestatie msz, niet realistisch is.  
Ook zijn, op basis van de vastgestelde afbakeningscriteria hmz/msz, geen zorginhoudelijke 
argumenten te bedenken waarom alle diabeteshulpmiddelen onder de te verzekeren prestatie 
msz zouden moeten komen te vallen. 
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Voordelen en risico’s alle diabeteshulpmiddelen binnen te verzekeren prestatie hmz 
én binnen de te verzekeren prestatie msz  
Het uitgangspunt is dat de bestaande afbakeningscriteria voor de hmz en msz van toepassing 
blijven. Een keuze voor het scenario waarbij het onderscheid tussen diabeteshulpmiddelen die 
onder de te verzekeren prestatie hmz vallen en diabetes-hulpmiddelen die onder de msz 
vallen, gehandhaafd blijft, zal daarom beperkte gevolgen hebben. Aanpassing van wet- en 
regelgeving zou hiervoor niet nodig zijn. Maar hiermee worden de bestaande problemen niet 
opgelost als het gaat om lopende discussies over de plaats van een aantal 
diabeteshulpmiddelen in het pakket, noch van mogelijke problemen als het gaat om 
interacterende hulpmiddelen die onder verschillende te verzekeren prestaties vallen. 
 
Naar verwachting kan dit scenario wel problemen opleveren in het geval van (toekomstige) 
interacterende, al of niet innovatieve, hulpmiddelen. Bijvoorbeeld een insulinepomp (msz) die 
op FGM (hmz) wordt aangesloten, omdat de bekostiging dan alsnog op basis van twee 
verschillende te verzekeren prestaties moet plaatsvinden. 
 
Wat zou nodig zijn om dit scenario te realiseren? 
Kwaliteitscriteria en doelmatigheid 
Wat betreft de randvoorwaarden waaraan voldaan zou moeten worden om dit scenario te 
realiseren, kan verwezen worden naar het scenario waarbij alle diabeteshulpmiddelen onder 
de te verzekeren prestatie hmz komen te vallen als het gaat om de kwaliteitscriteria. 
 
Financiële consequenties 
Rt-CGM 
Op basis van wat in de voorliggende notitie is beschreven, hoort rt-CGM, als de 
afbakeningscriteria gevolgd worden, alsnog binnen de te verzekeren prestatie hmz thuis. Op 
het gebied van de bekostiging zal dan dus alsnog ook voor rt-CGM een aanpassing 
noodzakelijk zijn, waarbij bepaald zal moeten worden welk bedrag moet worden overgeheveld 
van het financiële kader voor de msz naar het financiële kader voor de hmz. Dit zal dan in 
samenhang met het over te hevelen budget in verband met de insulinepompen vastgesteld 
moeten worden. 
 
Insulinepompen 
Als de beide te verzekeren prestaties (hmz en msz) voor diabeteshulpmiddelen naast elkaar 
blijven bestaan, zal voor de insulinepompen de bekostiging aangepast moeten worden, omdat 
de insulinepompen dan voortaan ook vanuit de te verzekeren prestatie msz bekostigd moeten 
worden. Hiervoor is een aanpassing van de DBC-structuur noodzakelijk. Hiervoor zou een 
aanvraag moeten worden ingediend bij de NZa. De deadline voor een dergelijke aanvraag is 1 
juni en het traject beslaat een periode van ca. 1,5 jaar. Dit zou betekenen dat als vóór juni 
2020 een zorgactiviteitcode (ZA-code) wordt aangevraagd bij de NZa, deze op z’n vroegst 
beschikbaar zal zijn per 1 januari 2022. 
Ook zal bekeken moeten worden welke budgettaire gevolgen dit dan heeft; welke bedrag 
vanuit het macrokader voor de te verzekeren prestatie hmz overgeheveld zou moeten worden 
naar het macrokader voor de msz. Hiervoor zouden met name data uit de GIP-databank 
gebruikt kunnen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consequenties voor de uitvoerbaarheid per 2021/2022 
Patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars 
Blijvende positionering van de diabeteshulpmiddelen onder twee verschillende te verzekeren 
prestaties, zal beperkte gevolgen hebben voor de diabetespatiënten en zorginstellingen. Maar 
hiermee worden de bestaande problemen niet opgelost als het gaat om lopende discussies 
over de plaats van een aantal diabetes-hulpmiddelen in het pakket, van mogelijke problemen 
als het gaat om interacterende hulpmiddelen verbetert dit de transparantie voor de 
diabetespatiënten die onder verschillende te verzekeren prestaties vallen. 
 
Naar verwachting kan dit scenario problemen opleveren in het geval van (toekomstige) 
interacterende, al of niet innovatieve, hulpmiddelen die onder verschillende te verzekeren 
prestaties vallen. Een voorbeeld hiervan is de insulinepomp (msz) die op FGM (hmz) wordt 
aangesloten, omdat de bekostiging dan alsnog op basis van twee verschillende te verzekeren 
prestaties moet plaatsvinden. 
 
Wettelijke kader 
Voor dit scenario zijn geen aanpassingen in de regelgeving nodig. 
 
Conclusie 
Gezien het voorgaande is het Zorginstituut van mening dat dit scenario, haalbaar is, maar niet 
volledig tegemoetkomt aan de wens om de kwaliteit en doelmatigheid, evenals de 
uitvoerbaarheid van de diabeteshulpmiddelenzorg voor de individuele hulpmiddelengebruiker 
te bevorderen. 
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Alternatief scenario alle diabeteshulpmiddelen binnen te verzekeren prestatie hmz 
én binnen de te verzekeren prestatie msz  
Vanuit de NVZ is een alternatief scenario voorgesteld voor de diabetes-hulpmiddelen, met 
name voor rt-CGM en de technische variant daarvan, FGM. 
 
In dit scenario blijft het onderscheid tussen diabeteshulpmiddelen binnen de te verzekeren 
prestatie hmz en de te verzekeren prestatie msz behouden, maar vervagen de scheidslijnen 
tussen de financiële kaders. Hierbij wordt het principe gehanteerd: “wie levert, declareert”. 
Verzekeraars hebben in dit scenario de keuzemogelijkheid om het hulpmiddel in te kopen bij 
het ziekenhuis of bij de leverancier/ fabrikant. Andersom, hebben ziekenhuizen de keuze om al 
dan niet het hulpmiddel te leveren als onderdeel van hun zorgaanbod. Het draait dus om 
individuele afspraken tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar. 
Als het ziekenhuis het hulpmiddel levert, valt het hulpmiddel onder de te verzekeren prestatie 
msz en wordt het bekostigd vanuit de DBC. Als de zorgverzekeraar rt-CGM inkoopt bij de 
leverancier/fabrikant, wordt het bekostigd vanuit de te verzekeren prestatie hmz. De kosten 
komen dan ten laste van het kader hmz.  
 
Het idee hierachter is dat het aanbieden van rt-CGM vooral interessant is voor de grotere 
diabetescentra. Hiermee zouden deze centra grip kunnen houden op de kosten en op de 
kwaliteit van de zorg die zij hun patiënten bieden.  
Behalve rt-CGM zou deze optie volgens de NVZ ook van toepassing moeten zijn op het leveren 
van andere diabeteshulpmiddelen, zoals FGM en insulinepompen. Er komen immers 
voortdurend nieuwe technieken op de markt. Door het maken van bijbehorende ‘overige 
zorgproducten’ (OZP’s) en add-on prestaties zouden ziekenhuizen een speler kunnen blijven in 
deze markt.  
 
Het idee is dat, aan de hand van verschuivingen in de declaraties, met budgetten zal kunnen 
worden geschoven van kader msz naar hmz, en vice versa. 
 
Oordeel Zorginstituut 
Het doel van de door het Zorginstituut gedane verkenning is: het vereenvoudigen van de 
aanspraak op diabeteshulpmiddelen, zodat de kwaliteit, doelmatigheid en uitvoerbaarheid van 
de zorg voor de individuele diabetespatiënt beter gewaarborgd wordt. De diabetespatiënt staat 
hierbij centraal.  
Het Zorginstituut heeft dit scenario kort getoetst bij VWS, ZN en de NDF. De vragen die 
daarbij rezen, is vooral wie hier beter van wordt, wat het bijdraagt aan eenduidigheid van de 
aanspraak en vergoeding, alsmede aan de optimale inkoop door schaalgrootte? De vrees is dat 
dit scenario tot willekeur en (nog) minder transparantie zal leiden voor de verzekerde. Het 
Zorginstituut is dan ook van mening dat een dergelijk systeem niet ten goede komt aan de 
beoogde doelstelling van dit traject en heeft dit scenario daarom niet verder verkend. 
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Onderbouwing positie rt-CGM binnen de te verzekeren prestatie hmz 
 
Rt-CGM valt sinds de introductie in het basispakket van de Zvw onder de te verzekeren 
prestatie msz. Het ging immers om een volledig nieuwe techniek, waarbij de 
eindverantwoordelijkheid van een medisch-specialist noodzakelijk is om gecontroleerd gebruik 
van dit hulpmiddel te kunnen garanderen. Daarnaast zou een achterwachtfunctie of 
spoedeisende zorg vanuit het ziekenhuis nodig kunnen zijn. 
 
Bij de beoordeling van FGM als technische variant van rt-CGM in 2018, is vastgesteld dat FGM 
onder de te verzekeren prestatie hmz thuishoort.  
De diabetespatiënt moet immers voldoende in staat zijn tot zelfmanagement. De rol van de 
zorgverlener is daarbij meer die van coach/begeleider dan die van behandelaar. Het gaat 
vooral om educatie over gebruik, de behandelstrategie en hoe te handelen in afwijkende 
situaties. Dit is niet anders dan bij het gebruik van een bloedglucosemeter in het geval van 
regulier vingerprikken. Door de trendlijn in de actuele glucosewaarden die het meerdere keren 
per dag scannen oplevert, kan de patiënt beter anticiperen op afwijkingen, kunnen waarden 
eerder worden gedeeld met de zorgverlener, en kan gerichter advies worden gegeven over 
hoe te handelen in welke situatie. Verder kan de vervanging van de subcutaan geplaatste 
sensor door de diabetespatiënt zelf worden gedaan. 
Bij het gebruik van FGM is betrokkenheid van een multidisciplinair team onder 
verantwoordelijkheid van een medisch-specialist, niet noodzakelijk. Ook een 
achterwachtfunctie of (spoedeisende) zorg van een medisch-specialist is niet direct nodig als 
aan de randvoorwaarden wordt voldaan. 
 
Inmiddels is gebleken dat voor (andere) rt-CGM grotendeels dezelfde argumenten gelden. Ook 
hier geldt dat de gebruikers voldoende in staat moeten zijn tot zelfmanagement, waarbij 
educatie heel belangrijk is, en is de zorgverlener meer coach/begeleider dan behandelaar. Ook 
kan de vervanging van de sensor in de thuissituatie door de diabetespatiënt zelf worden 
gedaan. Daarnaast hebben andere rt-CGM, in tegenstelling tot FGM, een alarmfunctie, 
waarmee afwijkingen eerder te ondervangen zijn. 
Een achterwachtfunctie of (spoedeisende) zorg van een medisch-specialist is ook in dit geval 
niet direct noodzakelijk als aan de randvoorwaarden wordt voldaan. 
 
Gezien het bovenstaande is het Zorginstituut van oordeel dat op basis van voortschrijdend 
inzicht en uitgaande van de geldende afbakeningscriteria, rt-CGM thuishoort onder de te 
verzekeren prestatie hmz en niet onder de te verzekeren prestatie msz. 
Voor de plaatsing van rt-CGM onder de te verzekeren prestatie hmz geen aanpassing de 
regelgeving noodzakelijk is, omdat het past onder de bestaande functiegerichte omschrijving 
van artikel 2.6, onderdeel o, van de Rzv: uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het 
controleren en reguleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel. Daarnaast valt de rt-CGM 
volgens de geldende afbakeningscriteria onder de te verzekeren prestatie hmz.  
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Samenvatting  

 
BGM 

Injectie 
pennen 

Insuline 
pompen 

RTCGM FGM 

Aanspraak volgens ZIN hmz hmz msz msz hmz 
Praktijk hmz hmz hmz msz hmz 
Klinisch relevant behandeldoel Nee Nee Ja Ja I.o. 
Kwaliteit van leven Nee Nee Ja Ja Ja 
Startcriteria Ja Ja Ja Ja/i.o. Ja/i.o. 
Continuering Ja Nee Ja I.o. I.o. 
Stopcriteria Nee Nee Ja I.o. I.o. 
Doelmatigheid Ja Nee Ja Ja Nee 
Competenties patiënt/ouders Ja.  Nee Ja I.o. I.o. 
Competenties behandelteam Ja Nee Ja I.o. I.o. 
Educatie Ja Nee Ja I.o. I.o. 
Functionaliteiten hulpmiddel Nee Ja Nee I.o. I.o. 

 
Hmz = hulpmiddelenzorg 
Msz  = medisch-specialistische zorg 
I.o. = in ontwikkeling 
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1 Inleiding 

Het Zorginstituut heeft in 2018 naar partijen de intentie uitgesproken om te onderzoeken of het 
mogelijk is om alle diabeteshulpmiddelen onder één en dezelfde aanspraak te laten vallen. Het 
gaat om de bloedglucosemeters, insulinepennen, insulinepompen, sensoren, en alle noodzakelijke 
toebehoren. 
 

1.1 Kwaliteitscriteria 
Plaatsing van alle diabeteshulpmiddelen onder één enkele aanspraak kan leiden tot meer invloed 
van de zorgverleners (msz) dan wel zorgverzekeraars (hmz) op de keuze van het hulpmiddel voor 
de individuele verzekerde. 
Er dient een overzicht te komen waarin is vastgelegd wanneer welke diabeteshulpmiddelen kunnen 
worden ingezet. Ook de dwarsverbanden tussen hulpmiddelen worden in kaart gebracht. Duidelijke 
start- en stopcriteria zijn daarbij belangrijk: aan welke voorwaarden moet een verzekerde voldoen 
om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld een insulinepomp? 
Er is een consensusdocument ‘Kwaliteitscriteria standaard bloedglucosemeting’ en een 

consensusdocument ‘Kwaliteitscriteria Insulinepomptherapie’. Daarnaast is een 
consensusdocument ‘Kwaliteitscriteria voor RTCGM/FGM’ in ontwikkeling. De vraag is of dit 

afdoende is, of dat eventueel meer nodig is. 
 
In deze notitie wordt in kaart gebracht welke kwaliteitsinstrumenten voor de inzet van hulpmiddelen 
bestaan, en welke elementen ontbreken. Tijdens de bijeenkomst van 1 oktober 2019 is 
gezamenlijk1 vastgesteld welke aspecten belangrijk zijn voor de doelmatige inzet van 
hulpmiddelen. Deze aspecten volgen hieronder. Per hulpmiddel (paragraaf 2 en verder) is 
vervolgens aangegeven wat hierover is opgenomen in de verschillende kwaliteitsinstrumenten. 
Hieruit volgt wat nog ontbreekt. 
 

1.2 Startcriteria, continuering en stopcriteria 
Is omschreven waaraan moet worden voldaan om te kunnen starten met het desbetreffende 
hulpmiddel? Is omschreven hoe wordt gemonitord dat afspraken worden nagekomen en dat de 
inzet van het desbetreffende hulpmiddel bijdraagt aan het halen van de individuele 
behandeldoelen? Is omschreven wanneer de inzet van het desbetreffende hulpmiddel niet meer 
doelmatig is, en moet worden gestopt? 
 

1.3 Doelmatigheid 
Is omschreven hoe de zorg waarbij de geleverde inspanningen in termen van geld, middelen en tijd 
zich verhouden tot, in termen van baat van zorg uitgedrukte opbrengsten? 
 

1.4 Klinisch relevant behandeldoel 
Het algemene doel van de diabetesbehandeling is het optimaliseren van de glucoseregulatie. 
Daarnaast worden er per patiënt individuele doelen opgesteld. Deze individuele behandeldoelen 

                                                      
1 Diabetes Vereniging Nederland (DVN), Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), V&VN 

Diabeteszorg, Diabetes Huisartsen Advies Groep (DiHAG), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en 

NDF. 
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worden door de patiënt/ouder en zorgverleners in gezamenlijkheid geformuleerd en adequaat 
vastgelegd. 
Voorbeelden van klinisch relevante behandeldoelen zijn: 

• verlaging HbA1c  
• verlaging aantal hypoglycemieën  
• verlaging aantal hyperglycemieën 
• verbeteren kwaliteit van leven 

Is omschreven welke behandeldoelen relevant zijn voor de inzet van het desbetreffende 
hulpmiddel? 
 

1.5 Kwaliteit van leven 
Wordt kwaliteit van leven meegenomen bij het vaststellen van de individuele behandeldoelen? 
 

1.6 Competenties patiënt/ouders 
Is omschreven welke competenties (kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes) de patiënt en, bij 
kinderen, de ouders in huis moeten hebben om met het desbetreffende hulpmiddel te kunnen 
starten? 

 
1.7 Competenties behandelteam 

Is omschreven over welke competenties (samenstelling, samenwerking, kennis, taken en 
verantwoordelijkheden) het behandelteam moet beschikken om mensen met diabetes te kunnen 
ondersteunen bij de inzet van het desbetreffende hulpmiddel? 
 

1.8 Educatie 
Is omschreven waaraan educatie aan de patiënt moet voldoen? 
 

1.9 Functionaliteiten hulpmiddel 
Zijn de functionaliteiten van het desbetreffende hulpmiddel omschreven?  
 
 

  



 

6 

Overzicht kwaliteitsinstrumenten hulpmiddelen 
 

2. Bloedglucosemeters 

2.1 Consensusdocument 
Ja, 2018. 
http://www.zorgstandaarddiabetes.nl/wp-content/uploads/2018/12/20181213-Definitief-module-
diabetes-hulpmiddelen-_-consensusdocument-bloedglucosemeting-1.2.pdf 
 

2.2 Richtlijnen 
Van indicatiestelling tot uitvoering: een multidisciplinaire richtlijn over zelfcontrole van 
bloedglucosewaarden door mensen met diabetes. EADV, NAD-NDF, 2012 
http://www.venvndiabeteszorg.nl/kennisbank%20documenten/Kennisbank-open-
zelfcontrole/Een%20multidisciplinaire%20richtlijn%20over%20zelfcontrole%20van%20bloedglucos
ewaarden%20door%20mensen%20met%20diabetes.pdf 
 

2.3 Overig 
Patiënteninformatie: online Keuzehulp Bloedglucosemeter. 
https://www.keuzehulpbloedglucosemeter.nl/ 
 

2.4 Kwaliteitscriteria 
  

Klinisch relevant behandeldoel nee 
Kwaliteit van leven nee 

Startcriteria 
Ja, mensen met insulinetherapie in de EADV-richtlijn 
(2012) 

Continuering Ja, controle goed gebruik, passende functionaliteiten, 
meter en strips in het consensusdocument 

Stopcriteria nee 

Doelmatigheid 
Ja, geen ontbrekende en geen onnodige functies, 
volgens consensusdocument 

Competenties patiënt/ouders Ja. Taken en verantwoordelijkheden patiënt in het 
consensusdocument 

Competenties behandelteam Ja. Taken en verantwoordelijkheden betrokken 
zorgverleners in het consensusdocument 

Educatie Ja. Voorwaarden waaraan gestructureerde educatie 
moet voldoen in de EADV-richtlijn (2012) 
Uitgebreide checklist educatie in het 
consensusdocument 

Functionaliteiten hulpmiddel Ja. Keuzemodel met patiënteigenschappen en 
bijbehorende functionaliteiten in het 
consensusdocument, vertaalt in de Keuzehulp 
Bloedglucosemeter.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

http://www.zorgstandaarddiabetes.nl/wp-content/uploads/2018/12/20181213-Definitief-module-diabetes-hulpmiddelen-_-consensusdocument-bloedglucosemeting-1.2.pdf
http://www.zorgstandaarddiabetes.nl/wp-content/uploads/2018/12/20181213-Definitief-module-diabetes-hulpmiddelen-_-consensusdocument-bloedglucosemeting-1.2.pdf
http://www.venvndiabeteszorg.nl/kennisbank%20documenten/Kennisbank-open-zelfcontrole/Een%20multidisciplinaire%20richtlijn%20over%20zelfcontrole%20van%20bloedglucosewaarden%20door%20mensen%20met%20diabetes.pdf
http://www.venvndiabeteszorg.nl/kennisbank%20documenten/Kennisbank-open-zelfcontrole/Een%20multidisciplinaire%20richtlijn%20over%20zelfcontrole%20van%20bloedglucosewaarden%20door%20mensen%20met%20diabetes.pdf
http://www.venvndiabeteszorg.nl/kennisbank%20documenten/Kennisbank-open-zelfcontrole/Een%20multidisciplinaire%20richtlijn%20over%20zelfcontrole%20van%20bloedglucosewaarden%20door%20mensen%20met%20diabetes.pdf
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3. Injectiepennen 

3.1 Consensusdocument 
Nee. 
 

3.2 Richtlijnen 
EADV-Richtlijn ‘Het toedienen van insuline met de insulinepen’ (Herziening van de versie uit 2008), 
2017. 
https://diabetesfederatie.nl/images/2017_RL_def._Toedienen_insuline_met_de_pen.pdf 
 

3.4 Overig 
Patiënteninformatie: consultkaart Diabetes type 1 bij volwassenen die kan helpen als de patiënt en 
het behandelteam de keuze tussen een insulinepen en een insulinepomp bespreken. 
 

3.3 Kwaliteitscriteria 
 

Klinisch relevant behandeldoel Nee 
Kwaliteit van leven Nee 

Startcriteria 

Ja. In de NHG-standaard Diabetes 
mellitus type 2 is opgenomen wanneer te 
starten met insulinetherapie. Starten van 
behandeling met insuline leidt 
(automatisch) tot start injectiepennen 

Continuering Nee 
Stopcriteria Nee 
Doelmatigheid Nee 
Competenties patiënt/ouders Nee 
Competenties behandelteam Nee 
Educatie Nee 
Functionaliteiten hulpmiddel Ja, overzicht van pennaalden met 

kenmerken 
 

  

https://diabetesfederatie.nl/images/2017_RL_def._Toedienen_insuline_met_de_pen.pdf
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4. Insulinepompen 

4.1 Consensusdocument 
Ja, 2015 
https://www.diabetesfederatie.nl/images/Consensusdocument_insulinepomptherapie_April_2015.p
df 
 

4.2 Richtlijnen 
Diabetes bij kinderen – insulinepompgebruik. NIV NVK 2018. 
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/diabetes_bij_kinderen_insulinepompgebruik/startpagina_diabe
tes_kinderen.html 
Continuous Subcutaneous Insulin Infusion bij diabetes mellitus. NIV 2014. 
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/diabetes_mellitus/continuous_subcutaneous_insulin_infusion.h
tml 
 

4.3 Overig 
Patiënteninformatie: consultkaart Diabetes type 1 bij volwassenen die kan helpen als de patiënt en 
het behandelteam de keuze tussen een insulinepen en een insulinepomp bespreken. 
 

4.4 Kwaliteitscriteria 
 

Klinisch relevant behandeldoel Ja. Voorbeelden van individuele behandeldoelen in 
het consensusdocument. 
5 doelstellingen in de NIV richtlijn (volwassenen). 

Kwaliteit van leven Ja 
Startcriteria Ja. De indicaties in de richtlijnen zijn de basis om te 

mogen starten met insulinepomptherapie volgens het 
consensusdocument. 
Startcriteria zijn de competenties waaraan een 
kind/ouders moeten voldoen om in aanmerking te 
komen voor insulinepomptherapie (kinderen) 

Continuering Ja. Kwaliteitscriteria voor de begeleiding tijdens de 
chronische fase insulinepomptherapie in het 
consensusdocument. 
Jaarlijkse evaluatie van de pompbehandeling in de 
NVK richtlijn (kinderen). 

Stopcriteria Ja. Als de behandeldoelen niet worden bereikt volgens 
het consensusdocument. 

Doelmatigheid Ja. Duidelijke indicatiestelling, zodat alleen die 
patiënten insulinepomptherapie krijgen, die ook echt 
een indicatie hebben, volgens het 
consensusdocument. Indicatiestelling vindt plaats op 

https://www.diabetesfederatie.nl/images/Consensusdocument_insulinepomptherapie_April_2015.pdf
https://www.diabetesfederatie.nl/images/Consensusdocument_insulinepomptherapie_April_2015.pdf
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/diabetes_bij_kinderen_insulinepompgebruik/startpagina_diabetes_kinderen.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/diabetes_bij_kinderen_insulinepompgebruik/startpagina_diabetes_kinderen.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/diabetes_mellitus/continuous_subcutaneous_insulin_infusion.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/diabetes_mellitus/continuous_subcutaneous_insulin_infusion.html
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basis van de door de NVK en de NIV opgestelde 
richtlijnen voor insulinepomptherapie. 

Competenties patiënt/ouders Ja, voorwaarden (medisch en psychosociaal) waaraan 
een kind met DM1 en/of ouders moeten voldoen om in 
aanmerking te komen voor insulinepomptherapie in de 
NVK richtlijn (kinderen) 

Competenties behandelteam Ja. Kwaliteitscriteria voor de organisatie en 
infrastructuur van insulinepomptherapie in het 
consensusdocument. 
Voorwaarden waaraan een kinderdiabetesteam moet 
voldoen om insulinepomptherapie bij kinderen met 
DM1 te kunnen voorschrijven en begeleiden in de 
NVK richtlijn (kinderen) 
Voorwaarden waaraan een diabetes team dient te 
voldoen om adequate CSII zorg te kunnen leveren in 
de NIV richtlijn (volwassenen). 

Educatie Ja. checklist insulinepomptherapie met de aanbevolen 
educatie en voorlichting in het consensusdocument 

Functionaliteiten hulpmiddel Nee 
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5. RTCGM 

5.1 Consensusdocument 
Nee, in ontwikkeling. 
 

5.2 Richtlijnen 
Indicatiecriteria voor vergoeding van Real Time –Continue Glucose Monitoring (RT-CGM). NDF 
2010. 
https://www.diabetesfederatie.nl/images/downloads/dossiers/achtergrondinfo_cgm/291010%20-
%20Indicatiecriteria%20NDF%20voor%20vergoeding%20RT-CGM.pdf 
Vragenlijsten behorende bij  “Indicatiecriteria voor vergoeding van Real Time –Continue Glucose 
Monitoring (RT-CGM)”. NDF 
Continuous Subcutaneous Insulin Infusion bij diabetes mellitus. NIV 2014. 
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/diabetes_mellitus/continuous_subcutaneous_insulin_infusion.h
tml 
 

5.3 Overig 
 
 

5.4 Kwaliteitscriteria 
 

Klinisch relevant behandeldoel Ja.  
3 doelstellingen in de NIV richtlijn (volwassenen). 
Voorbeelden van primaire en secundaire 
behandeldoelen in het concept consensusdocument 

Kwaliteit van leven Ja 
Startcriteria Ja/i.o. Naast de indicaties op basis van het standpunt 

van het Zorginstituut worden in het concept 
consensusdocument aspecten genoemd die relevant 
zijn voordat er met RTCGM/FGM gestart kan worden 

Continuering I.o. Voorwaarden voor continuering en jaarlijkse 
evaluatie in het concept consensusdocument 

Stopcriteria I.o. Redenen om te stoppen in het concept 
consensusdocument 

Doelmatigheid Ja. RTCGM moet een belangrijk groter voordeel 
hebben boven de standaardtherapie volgens de NIV 
richtlijn 

Competenties patiënt/ouders I.o. Taken en verantwoordelijkheden van de patiënt in 
het concept consensusdocument 

Competenties behandelteam I.o. Taken en verantwoordelijkheden van de betrokken 
zorgverleners in het concept consensusdocument 

https://www.diabetesfederatie.nl/images/downloads/dossiers/achtergrondinfo_cgm/291010%20-%20Indicatiecriteria%20NDF%20voor%20vergoeding%20RT-CGM.pdf
https://www.diabetesfederatie.nl/images/downloads/dossiers/achtergrondinfo_cgm/291010%20-%20Indicatiecriteria%20NDF%20voor%20vergoeding%20RT-CGM.pdf
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/diabetes_mellitus/continuous_subcutaneous_insulin_infusion.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/diabetes_mellitus/continuous_subcutaneous_insulin_infusion.html
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Educatie I.o. Aandachtspunten instructie in het concept 
consensusdocument 

Functionaliteiten hulpmiddel I.o. Verschillen RTCGM en FGM in het concept 
consensusdocument 

I.o. = in ontwikkeling 
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6. FGM  

6.1 Consensusdocument 
Nee, in ontwikkeling.  

 
6.2 Richtlijnen 
 
6.3 Overig 

 
6.4 Kwaliteitscriteria 
 

Klinisch relevant behandeldoel I.o. Voorbeelden van primaire en secundaire 
behandeldoelen in het concept consensusdocument 

Kwaliteit van leven Ja 
Startcriteria Ja/i.o. Naast de indicaties op basis van het standpunt 

van het Zorginstituut worden in het concept 
consensusdocument aspecten genoemd die relevant 
zijn voordat er met RTCGM/FGM gestart kan worden 

Continuering I.o. Voorwaarden voor continuering en jaarlijkse 
evaluatie in het concept consensusdocument 

Stopcriteria I.o. Redenen om te stoppen in het concept 
consensusdocument 

Doelmatigheid Nee 
Competenties patiënt/ouders I.o. Taken en verantwoordelijkheden van de patiënt in 

het concept consensusdocument 
Competenties behandelteam I.o. Taken en verantwoordelijkheden van de betrokken 

zorgverleners in het concept consensusdocument 
Educatie I.o. Aandachtspunten instructie in het concept 

consensusdocument 
Functionaliteiten hulpmiddel I.o. Verschillen RTCGM en FGM in het concept 

consensusdocument 
I.o. = in ontwikkeling 

 



Geachte mevrouw Nyst, 

Dank voor uw memo van 24 december 2019 betreffende aanspraak Diabetes hulpmiddelen. 

Diabetesvereniging Nederland maakt graag gebruik van de mogelijkheid op deze memo en de daarin 

opgenomen voorstellen te reageren. 

DVN is voorstander van het gekozen scenario waarbij alle diabeteshulpmiddelen vallen onder het 

Hulpmiddelen Budget. 

Dit creëert eenduidigheid in beleid en bekostiging. Voor de gebruiker van de hulpmiddelen blijft zijn 

voorschrijver in principe gelijk maar is de keuze voor het hulpmiddel genuanceerder mogelijk. Dus 

inzet van juiste hulpmiddel op het juiste moment wordt meer gegarandeerd en kan 

doelmatigheidswinst opleveren. Door onder HMZ te plaatsen, is er meer concurrentie noodzakelijk 

tussen fabrikanten. 

De eerder genoemde argumentatie dat insulinepompen onder MSZ-budget thuishoren, is naar onze 

mening niet steekhoudend. Een 24 uurs bereikbare medische achterwacht, is niet gerelateerd aan 

het hulpmiddel waarmee de insuline in het lichaam wordt gebracht, maar aan de aandoening 

Diabetes, die plotseling zeer risicovolle situaties kan opleveren. Denk bijvoorbeeld aan een griep, 

met ketoacidose als gevolg. Dit kan bij zowel insulinepen als insuline pompgebruikers gebeuren, en 

direct medische zorg vragen. 

DVN vreest niet dat kinderartsen, internisten minder kritisch zullen kijken naar wat voor hun patiënt 

het meest geschikte hulpmiddel is. Veeleer waren zij voorheen, door een het MSZ-budget, 

regelmatig genoodzaakt mensen het hulpmiddel te onthouden waarmee zij betere 

behandelresultaten konden realiseren, dan wel het hulpmiddel weer in te nemen, om het aan een 

andere patiënt te kunnen geven, die het hard nodig had. In uw memo verwijst ook u naar deze 

problematiek.  

DVN kan zich niet geheel vinden in de voorwaarden voor kwaliteit en doelmatigheid, en de 

invulling hiervan. 

Het functioneringsgericht voorschrijven, is in de regel louter gebaseerd op klinische patiënt- 

kenmerken. Het optimaal kunnen gebruiken van de huidige meer innovatieve hulpmiddelen vraagt 

ook dat de patiënt bepaalde meer persoonsgebonden kenmerken/vaardigheden heeft. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan technisch inzicht, discipline. Maar ook zaken als een risicovol beroep en niet 

diabetes gerelateerde handicap, moeten doorslaggevend kunnen zijn. Hulpmiddelen kunnen extra 

functionaliteiten hebben die aan de meer persoonsgebonden kenmerken van de patiënt tegemoet 

komen. Een of meerdere stroomschema’s zijn in de praktijk, geen hulp/richtlijn maar te rigide om 

doelmatige inzet te bewerkstelligen. De keuze van de behandelaar en patiënt moet zo veel mogelijk 

doorslaggevend zijn, waarbij de behandelaar de NDF-documenten hanteert.  

Daarnaast vindt DVN dat het bij de keuze voor FGM of RTCGM voor patiënten mogelijk moet kunnen 

zijn te starten met een insulinepomp met mogelijkheid voor een verbinding met een RTCGM-sensor. 

Al wordt FGM (nog) gebruikt. De behandelaar kan dan indien nodig alsnog RTCGM inzetten. 

Reactie DVN
Bijlage 9 bij brief aan de minister van VWS d.d. 12 
maart 2020: Aanspraak diabeteshulpmiddelen. 
Reacties partijen op consultatie



DVN kan geen uitspraak doen of de financiële consequenties voor overheveling verwaarloosbaar 

klein zijn.  

DVN weet niet wat door ZIN en ZN als verwaarloosbaar klein beschouwd wordt. Wel merkt DVN dat 

zorgverzekeraars met preferentiebeleid voor patiënten ingrijpende keuzes maakt, met slechts 

enkele euro’s voordeel op de prijs per patiënt per jaar. 

DVN vermoedt dat er een stijging in kosten zal plaatshebben. Immers RTCGM werd als gevolg van 

krappe MSZ-budgetten en/of niet geoormerkt geld minder toegepast, dan beoogd.  

 

DVN is verheugd dat voortschrijdend inzicht ertoe heeft geleid dat ook ZIN en VWS van mening 

zijn dat insulinepompen en RTCGM thuishoren onder het HMB. 

Daarbij is het van belang dat zorgverzekeraars geen beperkingen opleggen aan behandelaars voor de 

in te zetten merken en typen hulpmiddelen en om daarmee niet op de stoel van de behandelaar 

gaan zitten. 

DVN vindt het argument om ketonentestrips in het MSB te houden niet steekhoudend. 

Het thuis kunnen testen van ketonen heeft juist tot gevolg dat verzorgers of patiënten beter kunnen 

beoordelen of direct contact met een diabetesbehandelaar nodig is. Net als bij 

bloedglucosebepalingen soms direct een diabetesbehandelaar geraadpleegd moet worden, kan dat 

bij ketonenbepalingen ook nodig zijn, maat hoeft niet. Volgens DVN is het voor de duidelijkheid 

beter als echt alle Diabeteshulpmiddelen voor toediening en monitoring in het HMB komen. 

DVN kan zich grotendeels vinden in de consequenties van de overheveling voor de verschillende 

partijen. 

Als patiëntenvereniging kunnen wij echter niet garanderen dat alle mensen met DM 1 en DM 2 door 

ons bereikt worden. Hiervoor hebben we de hulp van de andere partijen nodig. Dit zowel in 

materieel opzicht als bij de verspreiding van onze boodschap. 

Om de overgang goed te monitoren vindt DVN dat een meldpunt in het leven geroepen moet 

worden, waar behandelaars en patiënten naar hun oordeel onjuiste besluiten ten aanzien van 

vergoeding of levering kunnen melden. Knelpunten zullen dan door een NDF-commissie met 

afgevaardigde van relevante stakeholders aangepakt moeten worden. We wijzen graag op het 

succes van het biosimilar overleg onder de vlag van NDF.   

 

Om de inzet van diabeteshulpmiddelen bij de voorgenomen overheveling tot een succes te maken 

werkt DVN graag mee aan de kwaliteits-consensusdocumenten van de NDF.  

 

 

 

 

 

  



Pag 4 

Kunt u zich vinden in het gekozen scenario? En bent u het eens met de argumenten 
hiervoor?  

Zo ja, ontbreken volgens u nog argumenten en welke dan?  
Zo nee, welk scenario is volgens u dan wel passend? En wat zijn uw argumenten 

hiervoor? 

Antwoord: JA 

Ik heb wel een kanttekening bij de argumentatie. Er wordt te makkelijk voorbij gegaan aan de 

nadelen voor (de mensen die begeleid worden in) de eerste lijn als een ander scenario wordt 

gekozen. 

Op pagina 4 staat: ”Ook blijft begeleiding vanuit de eerste lijn mogelijk als dat tot adequate zorg voor 

de individuele diabetespatiënt leidt.”  

Deze zin op deze wijze geformuleerd klinkt alsof diabeteszorg eigenlijk in de tweede lijn thuishoort, 

en onder voorwaarden in de eerste lijn gedaan mag worden. Dit moge correct zijn voor mensen met 

diabetes type 1, maar dit document beschrijft de aanspraak diabeteshulpmiddelen voor alle mensen 

met diabetes. 

Van alle mensen met diabetes heeft ruim 90% diabetes type 2. Deze groep wordt voor 85-90% 

behandeld en begeleid in de eerste lijn. Ongeveer 20% van deze mensen gebruikt insuline, en is dus 

aangewezen op diabeteshulpmiddelen.  

Voor mensen met diabetes type 2 geldt dat begeleiding in de eerste lijn thuishoort, en er alleen op 

indicatie verwezen wordt naar de tweede lijn. Deze verwijzingen betreffen in de praktijk mogelijk 

merendeels insulinegebruikers, maar dat neemt niet weg dat het aantal insulinegebruikers in de 

eerste lijn substantieel is.  

Overheveling van de aanspraak naar msz betekent dat begeleiding van insulinegebruik voor de eerste 

lijn onmogelijk gemaakt wordt. Naar schatting ontstaat dan een verdubbeling van het aantal mensen 

met diabetes in de tweede lijn. 

Overheveling van de aanspraak injectiepennen, bloedglucosemeters en/of FGM naar msz heeft dus 

onacceptabele consequenties. 

Deze feiten en overwegingen dienen opgenomen te worden bij de voordelen van het scenario “alle 

diabeteshulpmiddelen onder de aanspraak hmz”. 

Pag 6 

KUNT U ZICH VINDEN IN DE TIJDENS DE VOORBEREIDING VAN DIT MEMO 
VASTGESTELDE VOORWAARDEN VOOR KWALITEIT EN DOELMATIGHEID, EN DE 
INVULLING HIERVAN? ZO NEE, WAT ONTBREEKT VOLGENS U NOG?  

Antwoord: JA 

Reactie DiHAG



Pag 6 

 
KUNT U ZICH VINDEN IN DE AANNAME DAT DE FINANCIËLE CONSEQUENTIES VOOR DE 

OVERHEVELING VAN DE KETONEN TESTSTRIPS VAN DE AANSPRAAK MSZ NAAR DE 
AANSPRAAK HMZ DUSDANIG KLEIN ZIJN DAT ZE TE VERWAARLOZEN ZIJN? ZO NEE, WAT 
ZOU VOLGENS U HET BEDRAG DAN MOETEN ZIJN WAT OVERGEHEVELD WORDT? EN HOE 
KOMT U TOT DIT BEDRAG?  

 

Antwoord: Hier kunnen wij geen oordeel over geven. 

 

Pag 7 

KUNT U ZICH VINDEN IN DE BEREKENING VAN HET BEDRAG WAAR HET OM GAAT? ZO 
NEE, WAT ZOU VOLGENS U HET BEDRAG MOETEN ZIJN? EN HOE KOMT U TOT DIT 
BEDRAG?  

 

Antwoord: Hier hebben wij geen oordeel over. 

 

Pag 7: 

UITGAANDE VAN DE AFBAKENINGSCRITERIA VOOR HMZ EN MSZ:  
• KUNT U ZICH VINDEN IN DE ONDERBOUWING WAAROM RT-CGM OP BASIS VAN DE 

EERDER VASTGESTELDE AFBAKENINGSCRITERIA ONDER DE AANSPRAAK HMZ 
THUISHOORT IPV ONDER DE AANSPRAAK MSZ? ZO JA, MIST U NOG ARGUMENTEN? ZO 

NEE, WAAROM NIET?  

 

Antwoord: Hier hebben wij geen oordeel over. 

 

Pag 8 

UITGAANDE VAN DE AFBAKENINGSCRITERIA VOOR HMZ EN MSZ:  

• KUNT U ZICH VINDEN IN DE ARGUMENTATIE WAAROM INSULINEPOMPEN OP BASIS 
VAN DE EERDER VASTGESTELDE AFBAKENINGSCRITERIA ONDER DE AANSPRAAK MSZ 

THUISHOORT EN NIET ONDER DE AANSPRAAK HMZ? ZO JA, MIST U NOG ARGUMENTEN? 
ZO NEE, WAAROM NIET?  
 

Antwoord: Hier hebben wij geen oordeel over. 

 

Pag 8 

UITGAANDE VAN DE AFBAKENINGSCRITERIA VOOR HMZ EN MSZ:  
• KUNT U ZICH VINDEN IN DE ARGUMENTATIE WAAROM KETONEN TESTSTRIPS OP 
BASIS VAN DE EERDER VASTGESTELDE AFBAKENINGSCRITERIA ONDER DE AANSPRAAK 
MSZ THUISHOORT EN NIET ONDER DE AANSPRAAK HMZ? ZO JA, MIST U NOG 
ARGUMENTEN? ZO NEE, WAAROM NIET?  

 

Antwoord: Hier hebben wij geen oordeel over. 



 

Pag 9 

KUNT U ZICH VINDEN IN DE UITGESCHREVEN CONSEQUENTIES VOOR DE 
VERSCHILLENDE BELANGHEBBENDEN VAN DE POSITIONERING VAN ALLE 
DIABETESHULPMIDDELEN ONDER DE AANSPRAAK HMZ? ZO JA, MIST U NOG 
ONDERDELEN VAN DE CONSEQUENTIES? ZO NEE, WAAROM NIET?  

 

Antwoord: JA 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Maarten Tolk, kaderhuisarts diabetes 

Secretaris bestuur DiHAG. 
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Zorginstituut Nederland 

Afdeling Zorg 

t.a.v. Carin Nyst 

Postbus 320  

1110 AH Diemen 

Den Haag, 24 januari 2020 

MdB/HJ/20-001 

Geachte mevrouw Nyst, beste Carin, 

Diagned heeft met veel waardering kennis genomen van het concept advies van het 

Zorginstituut Nederland d.d. 24 december 2019 aan het Ministerie van VWS over de aanspraak 

op diabetes hulpmiddelen. Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid op dit advies te 

reageren door beantwoording van de in het stuk gestelde vragen. In onze reactie hebben wij 

voor de overzichtelijkheid eerst de vraag opgenomen, met direct daaronder het standpunt van 

Diagned.  

Vraag 1: Kunt u zich vinden in het gekozen scenario? En bent u het eens met de 

argumenten hiervoor? Zo ja, ontbreken volgens u nog argumenten en welke dan? Zo 

nee, welk scenario is volgens u dan wel passend? En wat zijn uw argumenten 

hiervoor? 

Diagned kan zich vinden in het gekozen scenario waarbij alle diabetes hulpmiddelen onder de 

aanspraak hmz komen te vallen. Diagned is het eens met de aangevoerde argumenten. Als alle 

diabetes hulpmiddelen onder de aanspraak hmz vallen, zal dit bijdragen aan de 

toegankelijkheid, de kwaliteit en de doelmatigheid van de diabeteszorg en aan de transparantie 

voor alle betrokken partijen. In combinatie met de ontwikkeling van een integrale richtlijn over 

zelfmanagement en diabetes hulpmiddelen ontstaat zo de mogelijkheid voor de behandelaar en 

de patiënt een individuele keuze te kunnen maken voor de beste methode van glucosemeting en 

insulinetoediening voor die patiënt zonder (financiële) barrières. 

Vraag 2: Kunt u zich vinden in de tijdens de voorbereiding van dit memo vastgestelde 

voorwaarden voor kwaliteit en doelmatigheid, en in de invulling hiervan? Zo nee, wat 

ontbreekt volgens u nog?  

In de memo wordt een duidelijke relatie gelegd naar de kwaliteitscriteria die zijn vastgelegd in 

de verschillende NDF consensusdocumenten. Deze criteria zijn wat Diagned betreft relevant en 

bieden een goed kader. Met betrekking tot de onderdelen start- en stopcriteria tekenen wij wel 

aan dat het goed is om deze (voor zover mogelijk) als uitgangspunten vast te leggen, maar dat 

er te allen tijde ruimte moet blijven voor zorg op maat. Start- en stopcriteria dienen niet te 

worden gehanteerd als een in beton gegoten checklist; de behandelaar moet in overleg met de 

patiënt de mogelijkheid behouden om gemotiveerd te kunnen kiezen voor een hulpmiddel dat 

het beste bij de patiënt past.   

Het voorstel om de separate consensusdocumenten samen te voegen tot één integraal 

document, waarin niet een bepaald hulpmiddel, maar de patiënt centraal staat, juichen wij zeer 

toe. Dit betekent dat er de komende periode nog wel het nodige werk verricht moet worden. Wij 

begrijpen dat daarbij prioriteit gevraagd wordt voor de totstandkoming van het 

consensusdocument sensortechnologie en het is dan ook van belang dit traject – dat al weer  
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enige tijd stil ligt – snel op te pakken. Naar onze inschatting zal min of meer gelijktijdig echter 

ook gestart moeten worden met de invulling van de overige nog ontbrekende (onderdelen van) 

consensusdocumenten en het integreren van de separate documenten. De ervaring tot dusverre 

heeft geleerd dat dit intensieve trajecten zijn. Diagned zal hier graag een bijdrage aan leveren.   

 

Vraag 3: Kunt u zich vinden in de aanname dat de financiële consequenties voor de 

overheveling van de ketonen strips van de aanspraak msz naar de aanspraak mhz 

dusdanig klein zijn dat de ze te verwaarlozen zijn? Zo nee, wat zou volgens u het 

bedrag moeten zijn dat overgeheveld wordt en hoe komt u tot dit bedrag?  

 

D Diagned kan zich vinden in deze aanname.  

 

Vraag 4: Kunt u zich vinden in de berekening van het bedrag waar het om gaat? Zo 

nee, wat zou het bedrag volgens u moeten zijn? En hoe komt u tot dit bedrag?  

 

In bijlage 2 bij de memo is een berekening opgenomen van de financiële consequenties van de 

overheveling van CGM. Diagned plaatst hierbij de volgende kanttekeningen. 

De berekening van het huidige aantal gebruikers van RT-CGM is gebaseerd op Vektis-cijfer uit 

2018. Om mededingingsrechtelijke redenen wordt in Diagned-verband geen marktinformatie 

over de omzet CGM verzameld en gedeeld. De inschatting van fabrikanten van RT-CGM is echter 

dat het werkelijke aantal gebruikers op dit moment (januari 2020) hoger ligt dan het uit de 

Vektis-cijfers afgeleide cijfer van 4.161. Een van de verklaringen hiervoor is dat de DBC voor 

RT-CGM in de praktijk slecht gescoord worden, de Vektis-cijfer weerspiegelen daardoor een 

onvolledig beeld. Het is wat Diagned betreft dus niet reëel dit aantal als uitgangspunt te nemen 

voor de berekening van een overheveling per 2021.  

Een ander punt is dat het bekend is dat er patiënten zijn die op dit moment al aanspraak 

hebben op RT-CGM, maar hier ten gevolge van de bekostiging van de ziekenhuis budgetten 

geen toegang toe krijgen. Als deze belemmering wordt weggenomen door de aanspraak op RT-

CGM onder te brengen bij hulpmiddelenzorg, is het reëel te verwachten dat het aantal 

gebruikers van RT-CGM zal toenemen. Om knelpunten in de toekomst te voorkomen verzoeken 

wij u dringend uit te gaan van realistische aantallen.  

 

Vraag 5: Uitgaande van de afbakeningscriteria voor hmz en msz: kunt u zich vinden in 

de onderbouwing waarom RT-CGM op basis van de eerdere afbakeningscriteria onder 

de aanspraak hmz thuishoort ipv onder de aanspraak msz? Zo ja, mist u nog 

argumenten? Zo nee waarom niet? 

 

Diagned kan zich vinden in de onderbouwing dat RT-CGM op basis van de eerdere 

afbakeningscriteria vallen onder de aanspraak hmz. 

 

Vraag 6: Uitgaande van de afbakeningscriteria voor hmz en msz: kunt u zich vinden in 

de onderbouwing waarom insulinepompen op basis van de eerdere 

afbakeningscriteria onder de aanspraak hmz thuishoort ipv onder de aanspraak msz? 

Zo ja, mist u nog argumenten? Zo nee waarom niet? 

 

Diagned is het niet eens met de argumentatie waarom insulinepompen onder de aanspraak msz 

thuis zouden horen. De technische achterwachtfunctie voor gebruikers van een insulinepomp is 

geregeld via de fabrikant (24/7). Dit loopt al jaren goed: als er een probleem met de 

insulinepomp is, kan dit 24 uur per dag opgelost worden. Deze werkwijze en bijbehorende 

afspraken zijn beschreven in het consensusdocument en functioneren goed. Verder wordt er  
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aangegeven dat er een spoedeisende zorg nodig kan zijn. Dit is wat Diagned betreft niet 

gerelateerd aan het gebruik van een insulinepomp, maar dit geldt voor alle diabetespatiënten. 

Ziekenhuizen bieden deze medische achterwachtfunctie/spoedeisende zorg aan diabetes 

patiënten, los van het hulpmiddel dat gebruikt wordt.  

Diagned heeft de argumentatie dat insulinepompen onder de aanspraak op msz zouden vallen 

nooit kunnen onderschrijven. Wij zien dan ook niet waarom de wet- en regeling aangepast zou 

moeten worden om insulinepompen onder de aanspraak op hmz te behouden. Ze vallen immers 

reeds onder de omschrijving ‘hulpmiddelen te gebruiken bij het controleren en reguleren van 

stoornissen in de bloedsuikerspiegel’ en worden juridisch en de facto al jaren onder de 

aanspraak op hulpmiddelenzorg verstrekt en vergoed.   

 

Vraag 7: Kunt u zich vinden in de argumentatie waarom ketonen teststrips op basis 

van de eerder vastgestelde afbakeningscriteria onder de aanspraak msz thuishoort en 

niet onder de aanspraak hmz? Zo ja, mist u nog argumenten? Zo nee, waarom niet? 

 

Voor ketonenteststrips zelf is geen achterwacht nodig. De resultaten van een ketonentest 

kunnen tot een eventuele actie leiden. Dit is vergelijkbaar met teststrips voor glucose waar een 

zeer lage waarneming tot inschakelen hulpdiensten kan leiden. Ketonen ontstaan wanneer het 

lichaam vet verbrandt. Bij mensen met diabetes gebeurt dit wanneer er te weinig insuline 

aanwezig is. Met een ketonenmeting kan een patiënt de juiste handeling kiezen en ernstige 

situaties voorkomen die anders tot een dure ziekenhuisopname kunnen leiden. In recent 

Amerikaans onderzoek werden bedragen van $10,876 tot $26,566 gevonden 

(https://pdfs.semanticscholar.org/8e67/4f2f144edad0c15d96d4293838a77523b903.pdf, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29773640). 

 

Als gekozen wordt alle diabetes hulpmiddelen onder 1 aanspraak hmz onder te brengen is het 

logisch ketonenteststrips ook onder te brengen onder aanspraak hmz. 

 

Vraag 8: Kunt u zich vinden in de uitgeschreven consequenties voor de verschillende 

belanghebbenden van de positionering van alle diabetes hulpmiddelen onder de 

aanspraak hmz. Zo ja, mist u nog onderdelen van de consequenties.  

 

D Diagned heeft geen opmerkingen of aanvullingen, wij kunnen ons vinden in de tekst.  

 

 Met vriendelijke groet,  

   

 

 Namens het bestuur van Diagned, 

 

 

 

 Mirjam de Bruin  

https://pdfs.semanticscholar.org/8e67/4f2f144edad0c15d96d4293838a77523b903.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29773640
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4. Kunt u zich vinden in het gekozen scenario?  
Bent u het eens met de argumenten?  
Zo ja, ontbreken er nog argumenten? 
Zo nee, welk scenario is dan wel passend en wat zijn de argumenten 
hiervoor? 

Ja, wij kunnen ons vinden in het gekozen scenario.  
Met betrekking tot de argumenten, stellen wij als kanttekening 
onder insulinepompen dat het uitgangspunt waarbij een medische 
achterwacht noodzakelijk kan zijn niet geheel correct is. Het is van 
belang dat de technische achterwacht goed ingeregeld is, zodat de 
pomp correct functioneert.  
Daarnaast wordt als één van de risico’s gezien dat er sprake is van 
een grotere invloed op de keuzevrijheid van verzekerden, omdat 
verzekeraars op voorhand rekening houden met financiële 
doelmatigheid. Wij achten dit risico in mindere mate aanwezig, 
namelijk:  
- een aantal verzekeraars hanteert dagprijzen waarbij men 
nauwelijks invloed heeft op de levering; 

- Er zijn vaste max. prijzen van toepassing op de pompen; 
- In het kader van functioneringsgericht voorschrijven is het uitsluiten 

van producten niet wenselijk. 
Voorts zal een leverancier de voorschrijver volgen in het 
voorgeschreven functioneringsprobleem. De patiënt krijgt materiaal 
dat hierbij passend is.  

6. Kunt u zich vinden in de tijdens de voorbereiding van dit memo 
vastgestelde voorwaarden voor kwaliteit en doelmatigheid en de 
invulling hiervan. Zo nee, wat ontbreekt er volgens u nog?  

Gezien de tijdslijn tot 1 januari 2021 adviseren wij een spoedige start 
met de uitwerking van richtlijnen. Voorts zijn er op het gebied van 
diabetes al veel richtlijnen tot stand gekomen in samenspraak tussen 
veld en verzekeraars. Gezien het gestelde tijdsbestek adviseren wij 
om alleen de richtlijnen voor rt-CGM met elkaar af te stemmen. 
Daarnaast, omdat FGM nu in hmz is opgenomen pleiten wij ervoor 
om rt-CGM versneld op te nemen zodat verzekerden ook in 2020 
kunnen beschikken over het volledige assortiment aan 
mogelijkheden. 
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6 Kunt u zich vinden in de aanname dat de financiële consequenties voor 
de overheveling van ketonen teststrips van de aanspraak MSZ naar de 
aanspraak HMZ dusdanig klein zou zijn dat ze te verwaarlozen zijn?  

Onze verwachting is ook dat de financiële consequenties van een 
overheveling relatief klein zullen zijn, echter zullen zorgverzekeraars 
in hun contracten wel een vergoeding op dienen te neme voor de 
verstrekking van Ketonen test strips. Dit is nu niet het geval dus 
lopende contracten met hulpmiddelenleveranciers dienen aangepast 
te worden en nieuwe contracten dienen hierin per 1/1/2021 te 
voorzien. 
Verwachting is dat er meer verzoeken zullen komen op basis van 
vergoeding vanuit hmz dit heeft consequenties voor het budget. 

7. Kunt u zich vinden in de berekening van het bedrag waar het om gaat? 
zo nee, wat zou volgens u het bedrag moeten zijn en hoe komt dit tot 
stand?  

Het bedrag van 14,6 miljoen dateert uit 2018. Naar onze informatie 
stijgt het aantal rt-CGM gebruikers snel (>15% per jaar) en zal het 
bedrag uitgaande van een situatie per 1 januari 2021 te laag zijn. 
Tevens wordt gesignaleerd dat vanuit ziekenhuizen en verzekeraars 
momenteel minder patiënten op een rt-CGM systeem worden gezet 
vanwege budgetrestricties. Vraag is wat er na overheveling gebeurt 
met de patiënten die wel in aanmerking komen voor een rt-CGM 
systeem.  

7.  Uitgaande van de afbakeningscriteria voor HMZ en MSZ. Kunt u zch 
vinden in de onderbouwing waarom rt-CGM op basis van de eerder 
vastgestelde afbakeningscriteria onder de aanspraak hmz thuishoort in 
plaats van onder de aanspraak msz? 

Ja, ter aanvulling: mogelijk dat een bredere groep 
diabetesverpleegkundigen in het kader van functioneringsgericht 
voorschrijven de beschikking heeft tot meerdere behandelsoorten 
die de desbetreffende patiënt in staat stelt tot zelfmanagement.  

8. Uitgaande van de afbakeningscriteria voor hmz en msz. Kunt u zich 
vinden in de argumentatie waarom insulinepompen op basis van de 
eerder vastgestelde afbakeningscriteria onder de aanspraak msz 
thuishoort en niet onder hmz? Zo ja, mist u nog argumenten? Zo nee, 
waarom niet? 
 

Nee, wij kunnen ons niet vinden in de argumentatie waarom 
insulinepompen onder de aanspraak MSZ thuishoort. De praktijk 
leert dat alle diabeteszorghulpmiddelen vanuit de hmz worden 
verstrekt en het zou onlogisch zijn om een uitzondering te creëren 
voor de insulinepomp. Een en ander sluit aan op de opmerking met 
betrekking tot de achterwachtfunctie. Deze wordt niet vanuit het 
ziekenhuis ingevuld maar vanuit de fabrikanten en 
hulpmiddelenleveranciers. Met de overheveling van rt-CGM naar 
hmz  wordt het onwenselijk geacht om de pomp vanuit msz te 
leveren.  



8 Uitgaande van de afbakeningscriteria voor hmz en msz: kunt u zich 
vinden in de argumentatie waarom ketonen test strips op basis van de 
eerder vastgestelde afbakeningscriteria onder de aanspraak msz 
thuishoort en niet onder de aanspraak hmz? Zo ja, mist u nog 
argumenten? Zo nee, waarom niet?  

Nee, Bij overheveling naar hmz krijgt een cliënt een verpakking voor 
eigen gebruik voor een langere periode zodat er geen verspilling is en 
zelfmanagement kan worden gestimuleerd. Cliënt hoeft hiervoor 
geen bezoek aan de poli te brengen.  

9 Kunt u zich vinden in de uitgeschreven consequenties voor de 
verschillende belanghebbenden van de positionering van alle 
diabeteshulpmiddelen onder de aanspraak msz?  Zo ja, mist u nog 
onderdelen van de consequenties? Zo nee, waarom niet?  

Deels, zie kanttekeningen 
De hoogste behoefte van een achterwachtfunctie ligt bij de techniek 
dus geen reden om de pomp onder msz te houden. 



Ja, het scenario alle diabeteshulpmiddelen onder de aanspraak hmz ondersteunen wij 

Wij onderschrijven de voorwaarden voor kwaliteit en doelmatigheid zoals vastgesteld op pagina 5. 

Hoewel de potentiele inzet van SGLT-2 remmers bij type 1 patiënten mogelijk aanleiding zal zijn om 

ketonen teststrips vaker in te zetten bij volwassen patiënten, zal de financiële consequentie klein 

blijven. 

Een bedrag gebaseerd op gebruikersgegevens en gemiddelde bedragen uit 2018 lijkt  logisch. 

Bovendien is dat na de uitbreiding van de indicaties voor RT-CGM.  Wel is het zo dat implementatie 
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van de nieuwe indicaties deels pas in de loop van 2018 hun beslag hebben gekregen en dat dus het 

bedrag een onderschatting kan zijn.  Bovendien gaat het voorbij aan het fenomeen dat vanwege 

budgetbeperkingen per ziekenhuis mogelijk niet iedere diabetespatiënt de meest adequate zorg 

heeft gekregen.  Daar komt bij dat de “besparingen” in de vorm van minder verbruik van strips en 

lancetten bij de zorgverzekeraar terecht komt en de kosten van RT-CGM in de ziekenhuizen niet 

verlaagt. Tot slot zijn de kosten van RT-CGM niet alleen materieel, maar ook personeel in de vorm 

van extra uitleg, extra contacten en extra activiteiten. Deze kosten blijven ongewijzigd voor de 

ziekenhuizen, sterker nog, door de sterke toename in aantallen van FGM zijn die verder toegenomen, 

een aspect dat momenteel niet in de DBC prijs is verdisconteerd.   

 

Op basis van de afbakeningscriteria missen wij geen argumenten waarom Rt-CGM niet onder HMZ 

zou thuishoren. 

 

Het is waar dat deze vorm van therapie wordt ingezet en begeleid vanuit de tweede lijn, dat is wat 

ons betreft geen reden om de pomp onder MSZ te laten vallen. Feitelijk is het een hulpmiddel om 

insuline toe te dienen  en in die zin zou het niet anders behandeld dienen te worden als de RT-CGM. 

Tevens is de achterwachtfunctie van het ziekenhuis niet anders dan bij patiënten die insuline 

gebruiken via een insulinepen. 

Het feit dat er geen overdracht plaatsvindt naar de eerste lijn is geen reden om het onder MSZ te 

laten vallen. Immers een patiënt met DM type 1 met insulinepen therapie wordt ook alleen in de 

tweede lijn behandeld. 

Bovendien gezien de toenemende mogelijkheden met combinaties van RT-CGM en insulinepompen 

is het niet verstandig en onhandig om beide hupmiddelen uit een ander budget te laten financieren. 

 



 

Van ketonen teststrips heeft het Zorginstituut vastgesteld dat het ziekenhuisverplaatste zorg in de 

thuissituatie betreft. Het is een hulpmiddel waarvoor een achterwachtfunctie of spoedeisende zorg 

vanuit het ziekenhuis nodig kan zijn, en valt daarom onder de aanspraak msz.  

 

 

De zinssnede “Aangezien zowel RT-CGM als ketonen teststrips ook voor andere aandoeningen dan 

diabetespatiënten, type 1 en 2, (kunnen) worden gebruikt, is het Zorginstituut van mening dat deze 

zorgactiviteit niet hoeft te vervallen” op blz. 9 verdient enige toelichting. Welke andere groepen 

worden bedoeld? MODY, cystic fibrose patiënten? 
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Consultatie conceptadvies aanspraak diabeteshulpmiddelen 

Datum: 23 januari 2020 

Reactie vanuit NVK, opgesteld door de Landelijke Werkgroep Kinderdiabetes (LWKD) en de voorzitter 
van de Beroepsbelangencommissie (BBC) 

Pagina 4: 
Kunt u zich vinden in het gekozen scenario? En bent u het eens met de argumenten hiervoor? 
Zo ja, ontbreken volgens u nog argumenten en welke dan? 
Zo nee, welk scenario is volgens u dan wel passend? En wat zijn uw argumenten hiervoor? 

NVK: mee eens, argumenten mee eens. 

Pagina 5, 1e alinea: 
Voor injectiepennen bestaat geen kwaliteitsdocument. Met de opname van FGM als technische 
variant van rt-CGM in het basispakket, is een stroomschema opgesteld om bij de keuze voor het 
meest adequate hulpmiddel te helpen. 

NVK: hier blijft de verwarring opspelen dat FGM op dit moment moet worden gezien als een 
geavanceerde glucosemeter en niet als rt-CGM. Met een eigen toepassingskader.  
Ook nieuwe pomp medtronic 670G zonder sensor kan een keuze zijn, dan is glucose meten met een 
FGM een andere optie. hele andere dynamiek. 

Pagina 6: 
KUNT U ZICH VINDEN IN DE TIJDENS DE VOORBEREIDING VAN DIT MEMO VASTGESTELDE 
VOORWAARDEN VOOR KWALITEIT EN DOELMATIGHEID, EN DE INVULLING HIERVAN? ZO 
NEE, WAT ONTBREEKT VOLGENS U NOG? 

NVK: eens met de genoemde voorwaarden. Uitwerking moet nog volgen. werken graag hieraan mee. 

Pagina 6: 
KUNT U ZICH VINDEN IN DE AANNAME DAT DE FINANCIËLE CONSEQUENTIES VOOR DE 
OVERHEVELING VAN DE KETONEN TESTSTRIPS VAN DE AANSPRAAK MSZ NAAR DE 
AANSPRAAK HMZ DUSDANIG KLEIN ZIJN DAT ZE TE VERWAARLOZEN ZIJN? ZO NEE, WAT 
ZOU VOLGENS U HET BEDRAG DAN MOETEN ZIJN WAT OVERGEHEVELD WORDT? EN HOE 
KOMT U TOT DIT BEDRAG? 

NVK: eens 

Pagina 7: 
KUNT U ZICH VINDEN IN DE BEREKENING VAN HET BEDRAG WAAR HET OM GAAT? ZO NEE, 
WAT ZOU VOLGENS U HET BEDRAG MOETEN ZIJN? EN HOE KOMT U TOT DIT BEDRAG? 

NVK: zie bijlage 2 >> 

Bedrag per RT-CGM klopt niet, is inmiddels hoger.  

Aantal gebruikers lijkt ons te laag ingeschat ( mogelijk al 1500 kinderen). 

Verwarring alhier ook met het samenvoegen  van FGM en rt-CGM, en nog de ontbrekende andere 

indicaties, waarvoor geen DBC voor handen was.  

We denken dat groep gebruikers groeiend is gezien de richting van ontwikkeling in insulinepomp 

technologie. 

Ook de genoemde bedragen lijkt een onderschatting. 
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Pagina 7: 

UITGAANDE VAN DE AFBAKENINGSCRITERIA VOOR HMZ EN MSZ: 

• KUNT U ZICH VINDEN IN DE ONDERBOUWING WAAROM RT-CGM OP BASIS VAN DE EERDER 

VASTGESTELDE AFBAKENINGSCRITERIA ONDER DE AANSPRAAK HMZ THUISHOORT IPV 

ONDER DE AANSPRAAK MSZ? ZO JA, MIST U NOG ARGUMENTEN? ZO NEE, WAAROM NIET? 

NVK: mee eens dat rt-CGM uit MSZ gaat. wel met andere argumenten. rt-CGM is niet gelijk met FGM, 

al in andere commentaren reden hiervoor gegeven. het gaat ons om eenheid van beleid, oa 

doelmatigere inkoop zoals elders in stuk vernoemd.  

Veiligheid van gebruik is voor Kindergeneeskunde geen reden voor behoud in MSZ. 

Pagina 8: 

UITGAANDE VAN DE AFBAKENINGSCRITERIA VOOR HMZ EN MSZ: 

• KUNT U ZICH VINDEN IN DE ARGUMENTATIE WAAROM INSULINEPOMPEN OP BASIS VAN DE 

EERDER VASTGESTELDE AFBAKENINGSCRITERIA ONDER DE AANSPRAAK MSZ 

THUISHOORT EN NIET ONDER DE AANSPRAAK HMZ? ZO JA, MIST U NOG ARGUMENTEN? ZO 

NEE, WAAROM NIET? 

 

NVK: eens met argumentatie dat de wet moet worden aangepast. insulinepomp in HMZ.  

Ook hier weer achterwachtfunctie of spoedeisende zorg houd niet verband met hulpmiddel. 

bereikbaarheid is bedoeld voor kind met diabetes en insuline therapie.   

 

Pagina 8: 

UITGAANDE VAN DE AFBAKENINGSCRITERIA VOOR HMZ EN MSZ:  

KUNT U ZICH VINDEN IN DE ARGUMENTATIE WAAROM KETONEN TESTSTRIPS OP BASIS VAN 

DE EERDER VASTGESTELDE AFBAKENINGSCRITERIA ONDER DE AANSPRAAK MSZ 

THUISHOORT EN NIET ONDER DE AANSPRAAK HMZ? ZO JA, MIST U NOG ARGUMENTEN? ZO 

NEE, WAAROM NIET? 

NVK: wet- en regelgeving moet worden aangepast. ketonen strips kunnen prima in HMZ> 

achterwachtfunctie is voor alle diabetes patienten , ongeacht welke hulpmiddelen er worden gebruikt. 

 

Pagina 9: 

KUNT U ZICH VINDEN IN DE UITGESCHREVEN CONSEQUENTIES VOOR DE VERSCHILLENDE 

BELANGHEBBENDEN VAN DE POSITIONERING VAN ALLE DIABETESHULPMIDDELEN ONDER 

DE AANSPRAAK HMZ? ZO JA, MIST U NOG ONDERDELEN VAN DE CONSEQUENTIES? ZO 

NEE, WAAROM NIET? 

 

NVK: belangrijk is dat beschikbaarheid / diversiteit behouden blijft van alle huidige en nog te 

ontwikkelen devices ( pompen , sensoren en combinaties daarvan). 

In beslotenheid van behandelteam is het belangrijk  zorg op maat te leveren, met een 

geïndividualiseerde keuze. 

 

Pagina 13, 5e alinea: 

Verder is per 27 november 2017 FGM als technische variant voor rt-CGM toegelaten tot het 

basispakket van de Zvw. (Potentiële) gebruikers van rt-CGM kunnen sindsdien ook voor FGM kiezen 

als zij aan de voorwaarden hiervoor voldoen. 

 

NVK: FGM is een glucosemeter. voor indicatie  hypo-unawareness en pomp koppeling de FGM niet 

geschikt is. 
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Pagina 21, alinea 2 en 3: 

Bij het gebruik van FGM is betrokkenheid van een multidisciplinair team onder verantwoordelijkheid 

van een medisch-specialist niet noodzakelijk. Ook een achterwachtfunctie of (spoedeisende) zorg van 

een medisch-specialist is niet direct nodig als aan de randvoorwaarden wordt voldaan. 

 

Inmiddels is gebleken dat voor (andere) rt-CGM grotendeels dezelfde argumenten gelden. 

Ook hier geldt dat de gebruikers voldoende in staat moeten zijn tot zelfmanagement, waarbij educatie 

heel belangrijk is, en is de zorgverlener meer coach/begeleider dan behandelaar. Ook kan de 

vervanging van de sensor door de diabetespatiënt zelf worden gedaan, in de thuissituatie. Daarnaast 

hebben andere rt-CGM, in tegenstelling tot FGM, een alarmfunctie, waarmee afwijkingen eerder te 

ondervangen zijn. 

Een achterwachtfunctie of (spoedeisende) zorg van een medisch-specialist is ook in dit geval niet 

direct noodzakelijk als aan de randvoorwaarden voldaan wordt. 

NVK: bereikbaarheid functie is niet gerelateerd aan hulpmiddel of positie van financiering. 

Bereikbaarheid is voor de diabetes patiënt (dus ook patiënt met pentherapie met/zonder sensor) voor 

kinderen is gezien de complexiteit een achterwacht functie zodoende opgenomen in de 

zorgstandaard. 
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Reactie V&VN Diabeteszorg op consultatie conceptadvies aanspraak 
diabeteshulpmiddelen 

Alle diabeteshulpmiddelen onder de aanspraak hmz: 
Kunt u zich vinden in het gekozen scenario?  
Ja 
En bent u het eens met de argumenten hiervoor?  
Ja 
Zo ja, ontbreken volgens u nog argumenten en welke dan?  
Nee, de zorgverlener bepaalt conform consensusdocumenten en/of het patiëntgerichte 
zorgverleningsprincipe en daar waar mogelijk multidisciplinair, welk hulpmiddel geschikt is 
voor een individuele patiënt. 

Kwaliteitscriteria en doelmatigheid: 
Kunt u zich vinden in de tijdens de voorbereiding van dit memo vastgestelde voorwaarden 
voor kwaliteit en doelmatigheid, en de invulling hiervan?  
Ja  
Zo nee, wat ontbreekt volgens u nog? 

Financiële consequenties (budgetneutraal): 
Kunt u zich vinden in de aanname dat de financiële consequenties voor de overheveling van 
de ketonen teststrips van de aanspraak msz naar de aanspraak hmz dusdanig klein zijn dat ze 
verwaarloosbaar zijn?  
Ja  
Zo nee, wat zou volgens u het bedrag dan moeten zijn wat overgeheveld wordt? En hoe 
komt u tot dit bedrag? 

Plaatsing rt-CGM onder aanspraak hmz, de financiële consequenties: 
Kunt u zich vinden in de berekening van het bedrag waar het om gaat?  
Ja: 
De ontwikkeling van sensoren is steeds accurater en lager qua kosten, volledig disposable, 
geen kalibratie nodig (geen vingerprik nodig via de strip, ook besparing van de zorgkosten), 
waardoor mogelijk het gebruik van bloedglucoseteststrips zal afnemen. Tevens kan een 
aantal sensorgebruikers in de nabije toekomst over op de FGM als deze ook een 
hypovoorspelling zal krijgen. 
De gemeten waarden zijn zo accuraat dat ze gebruikt kunnen worden om de insulinedosis 
aan te passen. 

Zo nee, wat zou volgens u het bedrag moeten zijn? En hoe komt u tot dit bedrag? 

Plaatsing rt-CGM onder aanspraak hmz, uitgaande van de afbakeningscriteria voor hmz en 
msz: 
Kunt u zich vinden in de onderbouwing waarom rt-CGM op basis van de eerder vastgestelde 
afbakeningscriteria onder aanspraak hmz thuishoort ipv onder de aanspraak msz? 
Ja  
Zo ja, mist u nog argumenten?  
Ja en nee 



Reactie Consultatie conceptadvies aanspraak diabeteshulpmiddelen 
V&VN Diabeteszorg 24 januari 2020 

 
Zo nee, waarom niet?  

- Belangrijkste argument is dat er geen 24-uurszorg specifiek nodig is. Indien een acuut 
probleem ontstaat bij een patiënt met diabetes type 1, wordt altijd contact 
opgenomen met het ziekenhuis, ook als patiënt geen pomp of rt-CGM heeft.  

- De ontwikkeling van de rt-CGM is inmiddels al zo ver dat een pomp samen met een 
sensor de instelling mede kan bepalen. 24-uurs bereikbaarheid en uiterlijk 3-
uursservice van de leverancier is hiervoor essentieel. Verder zal bij ontregeling elke 
patiënt in klinische setting opgenomen moeten worden. 

 
Insulinepompen, uitgaande van de afbakeningscriteria voor hmz en msz: 
Kunt u zich vinden in de argumentatie waarom insulinepompen op basis van de eerder 
vastgestelde afbakeningscriteria onder de aanspraak msz thuishoort en niet onder de 
aanspraak hmz?  
Ja. 
Pompen dienen onder de HMZ te blijven, met name in klinieken die voldoende expertise 
hebben.  Het Concensusdocument kwaliteitscriteria voor optimale en doelmatige inzet 
insuline pomptherapie en hulpmiddelen is leidend. 
Door op deze manier te werken houd je de expertise om goede zorg te leveren. 
 
Zo ja, mist u nog argumenten?  
Een voorwaarde voor insulinepomptherapie is dat er een goede organisatie aanwezig is om 
deze therapievorm op een adequate manier te leveren en er een multidisciplinair 
diabetesteam is.  
Voldoende expertise, dus veel patiënten in een praktijk (tientallen), want om de vereiste 
ervaring met pompen op peil houden is het noodzakelijk om een zeker aantal patiënten per 
jaar op een pomp over te zetten (zie Protocollaire insulinepomptherapie. Een handleiding 
voor de praktijk. N. Kleefstra; S.J.J. Logtenberg; H.J.G. Bilo. Langerhans, 2008).  
 
Zo nee, waarom niet? 
 
Ketonen teststips, uitgaande van de afbakeningscriteria voor hmz en msz: 
Kunt u zich vinden in de argumentatie waarom ketonen teststrips op basis van de eerder 
vastgestelde afbakeningscriteria onder de aanspraak msz thuishoort en niet onder de 
aanspraak hmz?  
Nee. Ketonenstrips moeten onder hmz vallen.  
 
Zo ja, mist u nog argumenten?  
 
Zo nee, waarom niet? 
Ketonenstrips behoren ook onder de aanspraak hulpmiddelenzorg te vallen, omdat er hierbij 
zorginhoudelijk geen verschil is met glucosestrips. Als patiënt met type 1 bijv in thuissituatie 
aanhoudend hoge glucosewaarden meet, belt hij het ziekenhuis voor hulp. 
Dit geldt ook voor ketonen. Als je deze kunt meten in de thuissituatie, kun je voorkomen dat 
de patiënt naar het ziekenhuis (SEH) moet komen. 
Ketonenstrips zoals gewone strips horen onder de HMZ te vallen. Dit voorkomt onnodige 
dure zorg op de SEH en kosten van medische specialistische zorg.  
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Consequenties voor de uitvoering per 2021:  
Kunt u zich vinden in de uitgeschreven consequenties voor de verschillende 
belanghebbenden van de positionering van alle diabeteshulpmiddelen onder de aanspraak 
hmz?   
Deels mee eens: voor wat betreft de rt-CGM en pompen wel, niet voor wat betreft de 
ketonenstrips.  
 
Alle hulpmiddelen zoals insulinepompen, rt-CGM, ketonenstrips horen onder 
hulpmiddelenzorg te vallen. Het is belangrijk dat de indicaties zo helder mogelijk opgesteld 
zijn, zodat ze voor de zorgverleners meteen duidelijk zijn maar ook voor de 
eerste/anderhalflijnszorg die daar mee nog niet werkt maar wel mogelijk in de toekomst mee 
moet werken.  
 
Zo ja, mist u nog onderdelen van de consequenties? 
Zo nee, waarom niet?  
Ketonenstrips behoort onder aanspraak hmz te vallen (waarvoor uiteraard de 
vergoedingsindicatie hoort te zijn, zoals het nu is.  
 
 
Algemene opmerking in document “Overzicht kwaliteitsinstrumenten hulpmiddelen “ 
Pagina 3:  Samenvatting en overzicht pagina 6:  
BGM heeft nu geen relevant behandeldoel. Dit doel is er wel. Elke patiënt met een BGM 
streeft een persoonlijk Hba1c na teneinde complicaties te voorkomen of uit te stellen. 
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KUNT U ZICH VINDEN IN HET GEKOZEN SCENARIO?  
EN BENT U HET EENS MET DE ARGUMENTEN HIERVOOR? 
ZO JA, ONTBREKEN VOLGENS U NOG ARGUMENTEN EN WELKE DAN? 
ZO NEE, WELK SCENARIO IS VOLGENS U DAN WEL PASSEND?  
EN WAT ZIJN UW ARGUMENTEN HIERVOOR? 
 
De meeste leden kunnen zich vinden in het gekozen scenario. 
 
Daarbij geeft ZN de volgende punten mee aan het Zorginstituut: 

- Een level playing field is voor sensortechniek wenselijk, zeker gezien de 
aanstaande introductie van nieuwe systemen (zoals FGM met alarm). 

- Het is gunstig voor de verzekerde dat het verkrijgen van hulpmiddelenzorg niet 
meer afhankelijk is van het budget van het ziekenhuis. 

- Echt belangrijk om vóórafgaand aan de overheveling geregeld te hebben zijn 
start en stop criteria voor rtcgm. 

- ZN verwacht dat een budget neutrale overheveling niet mogelijk is en 
verwachten een sterke toename van de kosten als gevolg van een toename in 
volume én een beperking van de doelmatigheid als gevolg van de mogelijke 
overheveling. 

o ZN verwacht een toename in volume aangezien verzekerden die nu wél 
in aanmerking zouden moeten komen voor rtcgm, maar dit om 
budgettechnische redenen niet krijgen, deze zorg alsnog zullen 
ontvangen. Deze volume toename zal bijdragen aan een toename in de 
kosten van rtcgm na een eventuele overheveling naar de 
hulpmiddelenzorg.  

o Op het gebeid van doelmatigheid spelen twee zaken een rol: 
 Ten eerste, aangezien er geen rekening gehouden hoeft te 

worden met het budget verwachten zorgverzekeraars beperkt 
kritisch functioneringsgericht voorschrijven vanuit de verwijzer. 
Dit heeft op zijn beurt een toename van patiënten die rtcgm 
voorgeschreven krijgen (waar zij mogelijk toekunnen met FGM 
afhankelijk van de échte noodzaak van een alarmfunctie). 

 Ten tweede, beheersmaatregelen, zoals start- stop criteria voor 
rtcgm zijn nog “in ontwikkeling”. Gekoppeld aan de ervaring bij 
FGM waar start- stop criteria zijn toegezegd door de 
beroepsgroep maar niet ontwikkeld, maakt dat de 
zorgverzekeraars een kostenstijging verwachten na 
overheveling. 
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KUNT U ZICH VINDEN IN DE TIJDENS DE VOORBEREIDING VAN DIT MEMO 
VASTGESTELDE VOORWAARDEN VOOR KWALITEIT EN DOELMATIGHEID, EN DE 
INVULLING HIERVAN? 
ZO NEE, WAT ONTBREEKT VOLGENS U NOG? 
 
Bijgaand de reactie van ZN via onderstaande punten: 
- Proefplaatsing is op dit moment alleen uitvoerbaar bij verbruiksartikelen. Voor de 

inzet van pompen is dat (nog) niet mogelijk. 
- De goede functioneringsgerichte beschrijving vanuit de verwijzer is van belang om 

een goede keuze te maken uit de beschikbare middelen om te komen tot een 
doelmatige inzet van de hulpmiddelen. 

- Er ontbreekt een beoordeling per product met de te verwachten 
(gezondheids)winst. Zo werkt rtcgm beter voor “time in range“ dan insulinepompen 
en zouden die daar minder voor moeten worden ingezet.  

- Een totaalplaatje waarin de (gezondheids)winst per diabeteshulpmiddel uiteengezet 
is nodig. Dit kan dan gevat worden in een stroomschema zoals dat door het 
Zorginstituut voor FGM als technische variant van rtcgm is gedaan om te komen tot 
de keuze voor het meest adequate hulpmiddel. 

- Op dit moment is de samenstelling van de leden van de ronde tafel diabeteszorg 
m.n. gericht op de farmaceutische onderwerpen van de diabeteszorg. Deze groep 
zou moeten worden aangevuld met kennis rond de inzet van hulpmiddelen/ 
technologie. 

 

KUNT U ZICH VINDEN IN DE AANNAME DAT DE FINANCIËLE CONSEQUENTIES 
VOOR DE OVERHEVELING VAN DE KETONEN TESTSTRIPS VAN DE AANSPRAAK MSZ 
NAAR DE AANSPRAAK HMZ DUSDANIG KLEIN ZIJN DAT ZE TE VERWAARLOZEN 
ZIJN? 
ZO NEE, WAT ZOU VOLGENS U HET BEDRAG DAN MOETEN ZIJN WAT 
OVERGEHEVELD WORDT? 
EN HOE KOMT U TOT DIT BEDRAG 
 
Bijgaand de reactie van ZN:  
Het is niet mogelijk om op korte termijn de kosten voor ketonenstrips te berekenen daar 
ze verdisconteerd zijn in DBC’s. De verwachting is dat de kosten enorm zullen zijn, toch 
is inzage vooraf gewenst. 
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KUNT U ZICH VINDEN IN DE BEREKENING VAN HET BEDRAG WAAR HET OM GAAT? 
ZO NEE, WAT ZOU VOLGENS U HET BEDRAG MOETEN ZIJN? EN HOE KOMT U TOT 
DIT BEDRAG? 
N.B. Wij weten dat vanuit de NVZ en NFU zorgen bestaan over de berekening van het 
macrobudgettair over te hevelen bedrag. Dit is begrijpelijk vanuit hun rol als 
belangenbehartigers van ziekenhuizen en universitair medische centra. 
 
Bijgaand de reactie van ZN:  
 
Dit is voor nu de best mogelijk berekening gezien de informatie die voorhanden is. 
Tegelijkertijd verwacht ZN dat met dit bedrag geen budget neutrale overgang 
gerealiseerd zal worden. Dit heeft ons inziens een aantal redenen. 
- de uitgangspositie ten tijde van de toelating van rtcgm tot het basispakket is niet 

gelijk aan de huidige situatie als gevolg van de recentelijke aanpassingen van 
aanspraken.  

- een van de leden schat de kosten van FGM in op ongeveer de helft van de kosten van 
rtcgm. Aangezien ZN de kosten van FGM over geheel Nederland schat op circa €20 
miljoen (over 2019) betekent dat dat een bedrag van circa €40 miljoen gemoeid is 
met de overheveling van rtcgm. 

- een aantal andere leden schatten op basis van eigen analyse in dat kosten hoger 
zullen zijn dan het door ZIN genoemde bedrag. 

- zoals eerder aangegeven verwachten wij om verschillende redenen (oa het 
ontbreken van kwaliteitscriteria ten behoeve van doelmatig voorschrijven) dat het 
aantal gebruikers met de overheveling naar hmz zal toenemen en daarmee verwacht 
ZN ook dat de kosten hoger zullen uitkomen dan het nu door ZIN genoemde bedrag. 

- een aantal leden vreest een sterke toename van de kosten achteraf, zeker gelet op 
de 670g + sensoren (á €900,- + €2.700,- per jaar), een uitruil van de inzet van rtcgm 
met insulinepompen wordt geopperd als mogelijkheid.  

- het is op dit moment niet duidelijk welke combinaties van diabeteshulpmiddelen 
niet doelmatig en daarmee géén verstrekking zijn. 

 
UITGAANDE VAN DE AFBAKENINGSCRITERIA VOOR HMZ EN MSZ: 
• KUNT U ZICH VINDEN IN DE ONDERBOUWING WAAROM RT-CGM OP BASIS VAN 
DE EERDER VASTGESTELDE AFBAKENINGSCRITERIA ONDER DE AANSPRAAK HMZ 
THUISHOORT IPV ONDER DE AANSPRAAK MSZ? ZO JA, MIST U NOG ARGUMENTEN? 
ZO NEE, WAAROM NIET? 
 
Bijgaand de reactie van ZN:  
 
Het belangrijkste punt is dat we, mede gezien de ontwikkelingen op dit gebied, een level 
playing field krijgen bij de inzet van sensortechniek met of zonder gebruik van een 
insuline pomp. 
Wij kunnen volgen dat wanneer er bepaald is dat de FGM valt onder hmz, dat rt-CGM 
hier ook onder geschaard kan worden.  
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UITGAANDE VAN DE AFBAKENINGSCRITERIA VOOR HMZ EN MSZ: 
• KUNT U ZICH VINDEN IN DE ARGUMENTATIE WAAROM INSULINEPOMPEN OP 
BASIS VAN DE EERDER VASTGESTELDE AFBAKENINGSCRITERIA ONDER DE 
AANSPRAAK MSZ THUISHOORT EN NIET ONDER DE AANSPRAAK HMZ? 
ZO JA, MIST U NOG ARGUMENTEN? 
ZO NEE, WAAROM NIET? 
 
Bijgaand de reactie van ZN:  
 
In het kader van het (concept)advies om alle diabeteshulpmiddelen onder de aanspraak 
HMZ te brengen lijkt dit geen passende vraagstelling. Daarbij is tijdens de 
bijeenkomsten in oktober 2019 en december 2019 over de aanspraak 
diabeteshulpmiddelen door aanwezige specialisten aangegeven dat het in de praktijk 
nooit aan de orde is dat een medisch specialist als achterwacht opgeroepen wordt.  
 
De argumentatie waarom insulinepompen op basis van de eerder vastgestelde 
afbakeningscriteria onder de aanspraak MSZ thuishoren vinden wij te summier 
beschreven. De volgende punten zouden daarbij geadresseerd moeten worden: 
- Het is onduidelijk voor ZN hoe zwaar deze achterwacht functie weegt. 
- Toegelicht zou moeten worden waarom deze achterwacht functie van kracht blijft 

terwijl de praktijk uitgewezen heeft dat de achterwacht functie niet gekoppeld kan 
worden aan een device, maar aan de zorg/ begeleidingsbehoefte van de persoon 
met diabetes.  

- Ook de inzet van de insulinepompen door MSZ icm de achterwacht functie leidt tot 
een plaatsing onder MSZ. 

- Als het afbakeningsschema strikt wordt gevolgd, en de zorg wordt voor een 
verzekerde niet overgedragen naar de eerste lijn, dan valt de pomp onder msz.  

 
 
UITGAANDE VAN DE AFBAKENINGSCRITERIA VOOR HMZ EN MSZ: 
• KUNT U ZICH VINDEN IN DE ARGUMENTATIE WAAROM KETONEN TESTSTRIPS OP 
BASIS VAN DE EERDER VASTGESTELDE AFBAKENINGSCRITERIA ONDER DE 
AANSPRAAK MSZ THUISHOORT EN NIET ONDER DE AANSPRAAK HMZ? ZO JA, MIST 
U NOG ARGUMENTEN? ZO NEE, WAAROM NIET? 
 
Bijgaand de reactie van ZN:  
 
ZN vindt dat om hier een antwoord op te kunnen geven onderzocht moeten worden in 
hoeveel gevallen de inzet van de achterwacht door de specialist is uitgevoerd en niet 
gevangen is in gemaakte afspraken of opgevangen door de SEH. 
 
Ook hier geldt dat in het kader van het (concept)advies om alle diabeteshulpmiddelen 
onder de aanspraak HMZ te brengen dit geen passende vraagstelling is.  
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KUNT U ZICH VINDEN IN DE UITGESCHREVEN CONSEQUENTIES VOOR DE 
VERSCHILLENDE BELANGHEBBENDEN VAN DE POSITIONERING VAN ALLE 
DIABETESHULPMIDDELEN ONDER DE AANSPRAAK HMZ? ZO JA, MIST U NOG 
ONDERDELEN VAN DE CONSEQUENTIES? ZO NEE, WAAROM NIET? 
 
Bijgaand de reactie van ZN:  
 
ZN verwacht, zoals eerder ook aangegeven, dat een budget neutrale overheveling van 
MSZ naar HMZ zoals het nu vorm is gegeven niet plaats zal vinden. In dit kader de 
volgende opmerkingen: 
- In het belang van deze te verwachten kosten ontwikkeling zou er gedacht kunnen 

worden aan maatregelen om dit het hoofd te bieden (denk aan een mogelijke 
terugkeer naar de oude situatie bij blijvend stijgende kosten).  

- Als gevolg van het ontbreken van budgetdruk bij de voorschrijvers verwacht ZN een 
sterke toename van de kosten waar het huidige budgettair kader zorg niet in 
voorziet. 

- Een grote zorg van ZN betreft het tijdig gereed komen van breed gedragen 
kwaliteitscriteria, met name ten aanzien van doelmatigheid. Het ontbreken hiervan 
zal ervoor zorgen dat voor verzekerden onduidelijk is wanneer er wel/niet aanspraak 
is op een diabeteshulpmiddel. Denk daarbij aan criteria tav combinaties van 
diabeteshulpmiddelen in relatie tot doelmatigheid (zoals de 670G icm FGM). 

- ZN mist de (grootte van de) rol van de zorgaanbieder/leverancier die de patiënt 
voorziet van adequate diabeteshulpmiddelen, deze is nu onderbelicht. 

- De planning tot aan definitieve overheveling (2021) is haalbaar. Zorgverzekeraars 
kunnen 2020 gebruiken om interne werkprocessen aan te passen,  tot afspraken te 
komen met gecontracteerde leveranciers en hun verzekerden te informeren. 



Zorginstituut Nederland 
Afdeling Zorg 
T.a.v. Carin Nyst  
Willem Dudokhof 1 
1112 ZA Diemen 

Amersfoort, 23 januari 2020 

Ref.: NDF 2020-004   

Betreft: Consultatie conceptadvies aanspraak diabeteshulpmiddelen 

Geachte mevrouw Nyst, 

Op woensdag 8 januari 2020 ontvingen we het conceptadvies aanspraak diabeteshulpmiddelen ter 
consultatie, waarvoor dank. Allereerst willen we onze waardering uitspreken voor de inspanning 
waarmee het conceptadvies tot stand is gekomen. 

Een aantal van onze leden is direct betrokken geweest bij dit traject en is separaat geconsulteerd. 
Eerder in het traject hebben wij onze leden geraadpleegd over de wenselijkheid en de voor- en 
nadelen van het onder één aanspraak brengen van alle diabeteshulpmiddelen. Voor de 
volledigheid verwijzen wij nogmaals naar deze raadpleging die wij u per mail van 17 april 2019 
toezonden. Voor het overige verwijzen wij naar de individuele reacties van onze leden.  

Ten aanzien van de beantwoording van uw vragen het volgende. 

Wij zijn het eens met het scenario waarbij alle diabeteshulpmiddelen onder de aanspraak 
hulpmiddelenzorg komen te vallen. Wij denken dat dit zorgverleners en patiënten meer 
duidelijkheid geeft. Patiënt en behandelaar kunnen kiezen voor het meest geschikte hulpmiddel 
zonder dat het budget van het ziekenhuis een belemmerende factor is. Bovendien hebben de 
zorgverzekeraars meer onderhandelingsmogelijkheden bij de inkoop van diabeteshulpmiddelen 
dan de individuele ziekenhuizen.  

Wij kunnen ons vinden in de onderbouwing waarom RTCGM onder de aanspraak 
hulpmiddelenzorg thuishoort. Een sensor is een manier om bloedsuiker meten, net zoals een 
bloedglucosemeter. 

Voor wat betreft de insulinepompen blijven wij bij ons standpunt uit 2016 dat overheveling van de 
insulinepomp van de hulpmiddelenzorg naar de medisch specialistische zorg een negatief effect 
zou hebben op de aspecten kwaliteit, doelmatigheid, toegankelijkheid en/ of de kosten van zorg. 

De consequenties van het besluit om alle diabeteshulpmiddelen onder de aanspraak 
hulpmiddelenzorg te brengen zou niet moeten leiden tot extra administratieve lasten voor de 
patiënt of de zorgverlener.  

In het kader van de ontwikkeling naar persoonsgerichte diabeteszorg vinden wij het belangrijk om 
te benadrukken dat een hulpmiddel moet passen bij de behoeften van de patiënt en doelmatig is. 
Patiënt en zorgverlener moeten voldoende keuzemogelijkheden houden.  



 

 

Daarbij vragen wij aandacht voor uitzonderingsgevallen, patiënten die volgens de criteria strikt 
gezien geen aanspraak kunnen maken op een hulpmiddel, maar voor wie het volgens de 
behandelaar evident is dat zij hier in aanmerking voor zouden moeten kunnen komen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
NEDERLANDSE DIABETES FEDERATIE 

 

M.J. van Strien  
Directeur 
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Onderwerp 
Consultatie conceptadvies aanspraak diabeteshulpmiddelen 
 
 
Geachte heer Wijma, 
 
Dank voor uw uitnodiging om te reageren op het conceptadvies dat u heeft opgesteld voor de 
minister voor Medische Zorg en Sport over de aanspraak op diabeteshulpmiddelen (memo 
“Aanspraak diabeteshulpmiddelen” d.d. 24 december 2019). Graag geven wij onze reactie 
hierop.  
 
Uw advies luidt om met ingang van 2021 alle diabeteshulpmiddelen onder één en dezelfde 
aanspraak te brengen: de aanspraak hulpmiddelenzorg. Dit zou als consequentie hebben dat 
de real time-Continue Glucose Monitoring (rt-CGM) en ketonen teststrips, die nu onderdeel 
zijn van de aanspraak op medisch-specialistische zorg (msz), worden overgeheveld naar de 
aanspraak op hulpmiddelenzorg.  
 
Reactie NVZ 
• Wij adviseren u voor de diabeteshulpmiddelen die worden ingezet als onderdeel van de 

medisch specialistische behandeling, zoals de real time-Continue Glucose Monitoring  
(rt-CGM), een dubbele aanspraak te creëren. Hiermee kunnen de kwaliteit en de 
doelmatigheid van de zorg worden vergroot.  

• Mocht het onverhoopt tot een overheveling komen, dan moet deze goed zijn afgebakend 
en het bedrag dat met een overheveling is gemoeid, goed zijn onderbouwd.  

• Gelet op de uitvoeringsconsequenties is het wenselijk dat besluitvorming uiterlijk in  
april 2020 plaatsvindt. 

 
Nadere toelichting 
Dubbele aanspraak creëren 
Wij adviseren u om voor de hulpmiddelen zoals rt-CGM, Flash Glucose Monitoring (FGM) en 
insulinepomp een dubbele aanspraak te creëren. Wij lichten dat hieronder toe.  
 
De oplossing die u aandraagt voor de in het memo gesignaleerde problemen is om één 
aanspraak te creëren en rt-CGM over te hevelen naar de hulpmiddelenzorg. Volgens u komt 
dit de transparantie ten goede en is het op die manier eenvoudiger om doelmatige zorg te 
verlenen. Ook is dit volgens u voordelig met het oog op toekomstige ontwikkelingen en 
kunnen hiermee problemen met beschikbaarheid worden voorkomen. 
 

Behandeld door 
Harrie Kemna 
T 06 55 68 40 08 
E h.kemna@nvz-ziekenhuizen.nl 



 

Datum Onze referentie  Pagina 
30 januari 2020 HK/bj-202029011  2/5 

 
In uw advies blijft echter onderbelicht welke kwaliteits- en doelmatigheidsbijdragen kunnen 
worden behaald indien rt-CGM óók als integraal onderdeel van de msz kan worden 
aangeboden. Wij brengen deze positieve aspecten nog eens expliciet bij u onder de aandacht: 
• Hiermee kunnen medisch specialisten verantwoordelijk zijn voor de juiste afweging van 

kosten en beoogde zorgwinst en komt ‘value based healthcare’ binnen bereik. 
• Met de toenemende technologische ontwikkelingen rondom de diabeteshulpmiddelen 

wordt deze zorg complexer. De veranderingen vragen om regie en monitoring. Een 
gespecialiseerd ziekenhuis/diabetescentrum kan die rol oppakken. 

• Indien het hulpmiddel onderdeel is van de msz, blijft maatwerk voor de patiënt mogelijk.  

Met de huidige, steeds sneller toenemende, technische ontwikkelingen zullen ‘closed-loop’- 
systemen naar verwachting steeds beter worden. Hierdoor worden er nieuwe combinaties 
mogelijk en zullen devices van verschillende fabrikanten met elkaar verbonden raken. Met de 
datastromen vanuit de verschillende systemen zal de advisering en de bewaking van veilige 
diabeteszorg steeds complexer worden. Ziekenhuizen zullen hierop wat betreft ICT, logistieke 
mogelijkheden en deskundige staf, willen inspelen. Zij kunnen hier een bijdrage leveren door 
de uitkomsten continue te monitoren, waar nodig bij te stellen en daarmee deze zorg medisch 
juist en ook financieel verantwoord vorm te geven.  
 
Dat zal niet voor alle instellingen gelden, maar wel voor die centra die zich hebben toegelegd 
op diabeteszorg of zich daarop willen toeleggen. Het aanbieden van de genoemde 
hulpmiddelen als integraal onderdeel van de diabeteszorg is daarbij een logische route.  
 
Ook wat betreft de kosten zou dit systeem beter beheersbaar kunnen zijn dan het advies van 
het Zorginstituut waarbij de zorg 'op afstand', via protocollen van de zorgverzekeraar, moet 
worden georganiseerd. 
 
Door het creëren van een dubbele aanspraak en het introduceren van aparte prestaties voor 
de specialistische hulpmiddelen binnen de msz kunnen de bovengenoemde voordelen worden 
behouden, terwijl de in het rapport gesignaleerde knelpunten kunnen worden opgelost.  
 
Een dubbele aanspraak houdt in dat rt-CGM (FGM, insulinepomp) zowel valt onder de 
aanspraak op msz als onder de aanspraak op hulpmiddelenzorg. Verzekeraars kunnen deze 
hulpmiddelen bij het diabetescentrum inkopen, als onderdeel van de aanspraak op msz, of bij 
de leverancier/fabrikant, als prestatie hmz. Andersom hebben ziekenhuizen de keuze om al 
dan niet het hulpmiddel aan te bieden als onderdeel van de msz. De zorgverzekeraar bepaalt 
uiteindelijk bij wie het hulpmiddel wordt ingekocht.  
 
Het creëren van een dubbele aanspraak is geen novum en is eerder ook gebeurd bij de 
medisch specialistische verpleging in de thuissituatie (msvt). Het uitgangspunt voor 
verpleging in de thuissituatie is ‘wie levert declareert’. De verpleging kan door het ziekenhuis 
zelf of door derden worden uitgevoerd. Als het ziekenhuis de verpleging niet zelf uitvoert, 
wordt de verpleging via het kader wijkverpleging gedeclareerd.  
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NZa stelt aparte prestatie vast  
Om dit transparant en financieel goed te regelen, is nodig dat de NZa een aparte prestatie 
(ozp: overig zorgproduct) voor het hulpmiddel rt-CGM vaststelt. Hiermee kunnen ook de in 
het rapport genoemde bekostigingsknelpunten worden aangepakt.  
Met een aparte prestatie wordt zichtbaar of het hulpmiddel wel of niet wordt geleverd door 
het ziekenhuis (wel of niet wordt toegevoegd aan het DBC-zorgproduct voor diabeteszorg).  
 
Aan de hand van deze prestatie kan de geboden zorg goed worden gemonitord, zowel intern 
in het ziekenhuis als extern, door zorgverzekeraars. Op grond daarvan kan de inzet van de 
hulpmiddelen worden gevolgd. Door deze prestatie in het perspectief van de behandeling van 
de patiënt te brengen (namelijk als onderdeel van het individueel behandelplan) kan ook het 
effect ervan worden gemeten.  
 
Behalve rt-CGM zou deze optie ook van toepassing moeten zijn op het leveren van de andere 
diabeteshulpmiddelen die als onderdeel van de msz worden voorgeschreven, zoals FGM of 
insulinepomp. De NVZ ziet zeker voordelen van hetzelfde vergoedingensysteem voor pomp en 
sensor. Daarom zou ook voor de insulinepomp een dubbele aanspraak moeten gelden. De 
NZa zou voor dit hulpmiddel eveneens een aparte prestatie (ozp) kunnen vaststellen, zodat 
ziekenhuizen die dit overeenkomen met de zorgverzekeraar, de pomp kunnen leveren als 
integraal onderdeel van hun zorgaanbod.  
 
Uitvoering 
Uitvoering van de dubbele aanspraak kan relatief eenvoudig plaatsvinden.  
• Bij het over te hevelen bedrag van het kader msz naar hulpmiddelenzorg wordt rekening 

gehouden met de ziekenhuizen die rt-CGM zelf blijven inkopen en leveren als onderdeel 
van de msz. De inkoopwaarde van deze hulpmiddelen valt buiten de overheveling. Indien 
er verschuivingen plaatsvinden tussen hmz en msz, worden de kaders hiervoor bijgesteld.  

• Op lokaal niveau, bij de contractonderhandelingen tussen zorgverzekeraars en 
ziekenhuizen, komt dit onderwerp op de agenda. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars 
spreken met elkaar af of het ziekenhuis deze hulpmiddelen gaat leveren of niet. 

 
Het voorstel van de NVZ is toegevoegd in uw notitie (bijlage 5). In een eerdere reactie is van 
de zijde van het Zorginstituut aangegeven dat ons voorstel niet bijdraagt aan transparantie, 
eenduidige aanspraak of optimale inkoop. Om die reden is deze optie vooralsnog niet verder 
onderzocht. Hierboven hebben wij laten zien dat dit voorstel belangrijke voordelen heeft 
waarbij de eerder gesignaleerde nadelen zich niet hoeven voor te doen of eenvoudig kunnen 
worden voorkomen. Op de hiervoor beschreven wijze is transparant wie het hulpmiddel levert 
en is het risico van dubbele bekostiging (dat vaak wordt genoemd bij een dubbele aanspraak) 
uitgesloten. Ziekenhuizen die de betreffende hulpmiddelen zelf willen inkopen, zullen de 
zorgverzekeraars hiervoor een concurrerende aanbieding moeten doen. 
 
Hierbij merken wij nog op dat tot dusver door zorgverzekeraars nauwelijks werk is gemaakt 
van hun inkooprol. In het Ecorys rapport uit 2016 “Evaluatie Standpunt Continue Glucose 
Monitoring” stellen de onderzoekers vast dat zorgverzekeraars na 2011 niet meer actief 
hebben gekeken naar de inkoop van zorg voor rt-CGM en ook niet naar de voorwaarden 
waaraan de zorgaanbieders moeten voldoen. Dat verklaart volgens de NVZ mede waarom er 
nu weinig zicht is op de verstrekking. 
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Aanvullende overweging 
In geval van overheveling vragen wij ons af wie in deze situatie de indicatie stelt en hoe de 
zorgverzekeraar bepaalt welke sensor geleverd wordt. Als de indicatiestelling op landelijk 
vastgestelde criteria plaatsvindt, zoals nu met de flash meter, dan ontneemt dat de 
mogelijkheid van maatwerk. De vergoeding van flash meters loopt nu via de basisverzekering 
en behandelaren moeten zich houden aan landelijke vergoedingsafspraken die daarvoor zijn 
gemaakt. Dat heeft als gevolg dat patiënten soms niet in aanmerking komen voor een flash 
meter, terwijl behandelaren wel vinden dat ze die zouden moeten kunnen krijgen (het 
omgekeerde komt ook voor: er zijn patiënten die de flash meter vergoed krijgen maar waarbij 
behandelaren minder meerwaarde ervan verwachten). Er is haast geen mogelijkheid om 
buiten de landelijk vastgestelde criteria vergoeding te krijgen, wat leidt tot veel onbegrip en 
discussie in de spreekkamer. 
 
Afbakening en onderbouwing over te hevelen bedrag 
De rt-CGM wordt ook bij andere diagnoses voorgeschreven, in ieder geval bij kinderen die hun 
glucose moeten monitoren in verband met levergebonden glycogeen stapelingsziekten of 
congenitaal hyperinsulinisme. Ook wordt rt-CGM ingezet bij patiënten met CF om hun 
diabetes onder controle te krijgen. Het is nu niet duidelijk of deze aantallen zijn meegenomen 
in de schatting in uw rapport.  
 
Volgens het Zorginstituut is het bedrag dat is gemoeid met rt-CGM ca. € 14,6 mln. Het 
Zorginstituut gebruikt hiervoor volumecijfers van Vektis en kostengegevens van de fabrikant 
(Metronic). Deze opgave is niet verder gecheckt. De NVZ vindt dat de financiële gevolgen 
goed moeten zijn uitgezocht. De kostengegevens (€ 3.500) komen overeen met bedragen die 
de NVZ heeft ontvangen van de ziekenhuizen die wij om informatie hebben gevraagd.   
 
Wij hebben niet goed zicht op de volumecijfers. Wij adviseren de NZa deze cijfers te laten 
verifiëren.  
 
Tijdige besluitvorming  
Een wijziging in de aanspraak heeft (grote) gevolgen voor de ziekenhuizen en andere 
betrokken partijen: 
• Financiële kaders msz en hmz moeten worden aangepast. 
• Uitvoeringsorganisatie ziekenhuis, onder andere inkoopafdeling en informeren 

behandelaren. 
• Zorgcontractering: in geval van een dubbele aanspraak zullen sommige ziekenhuizen  

rt-CGM willen blijven inkopen, andere zullen dit willen afstoten. Ziekenhuizen moeten 
besluiten of ze FGM of insulinepomp willen aanbieden. Ziekenhuizen en verzekeraars 
zullen lokaal moeten afspreken welke hulpmiddelen het ziekenhuis levert en wat de 
financiële gevolgen hiervan zijn.   

• Communicatie: informeren patiënten. 
• Implementatie kwaliteitsstandaarden.  
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In verband met een zorgvuldige voorbereiding is nodig dat er tijdig, uiterlijk in april 2020,  
een besluit wordt genomen en gecommuniceerd aan alle betrokkenen. 
 
Wij zijn graag bereid om onze reactie desgewenst nader toe te lichten. Wij wensen u succes 
bij de afronding van het rapport. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Sander Gerritsen, 
directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beste Carin, 

Bij deze het standpunt van de NFU met betrekking tot de overheveling van de real time-Continue 
Glucose Monitoring (rt-CGM) en ketonen teststrips van MSZ naar de hulpmiddelenzorg. 
Allereerst, wij staan sympathiek t.o.v. de aanbeveling van de NVZ om te onderzoeken of een 
dubbele afspraak mogelijk is. Wel moet goed uitgezocht worden wat de financiële en 
administratieve consequenties hiervan zijn alvorens een beslissing te nemen.  

Met betrekking tot conceptadvies dat u heeft opgesteld het volgende; 

Met deze overheveling zijn inhoudelijke, financiële, organisatorische en administratieve 
veranderingen gemoeid. 

Inhoudelijk 

 Met de toenemende technische ontwikkelingen zullen monitorsystemen naar verwachting

steeds beter worden. Dit ligt in de lijn van de juiste zorg op de juiste plek en in het

bijzonder de zorg in huis leveren. Nieuwe combinaties van devices (voor verschillende

ziektebeelden) zijn mogelijk en er zullen devices van verschillende fabrikanten met elkaar

gekoppeld kunnen worden. Met de datastromen vanuit de verschillende systemen thuis

en in het ziekenhuis zal in de advisering en de bewaking van diabeteszorg steeds meer

mogelijk worden. Umc’s onderzoeken de mogelijkheden en spelen hier al op in om

verschillende koppelingen te maken. Zij moeten derhalve wel inspraak kunnen blijven

leveren in welke devices kunnen worden gebruikt.

 De rt-CGM wordt ook bij andere diagnoses voorgeschreven, bijvoorbeeld bij kinderen die

hun glucose moeten monitoren in verband met levergebonden glycogeen

stapelingsziekten of congenitaal hyperinsulinisme. Ook wordt rt-CGM ingezet bij

patiënten met CF om de diabetes onder controle te krijgen. Is dit meegenomen of blijft dit

in het MSZ kader?

 Keuzevrijheid voor de arts moet blijven ihkv welke rt-CGM wordt toegepast. Er wordt
namelijk bewust een afweging gemaakt met de patiënt en diens situatie welke rt-CGM
wordt toegepast. Overigens is dat momenteel bij de keuze voor een insulinepomp ook al
het geval. Deze wordt digitaal aangevraagd door de behandelaar bij de leverancier (bijv
Onemed of Mediq), en bij het invullen van de vergoedingscategorie, is er ook een keuze
menu met selectie van de betreffende pomp. Bij overheveling zou deze voorwaarde
kunnen worden opgenomen in het betreffende kwaliteitsdocument dat volgens het advies
van het Zorginstituut dient te worden opgesteld.

Financieel; 

 De zorgverleners kunnen problemen krijgen met de vergoeding van de diagnostische
sensoren. Bijvoorbeeld in de nieuwe richtlijn van de cystic fibrosis behandeling wordt dit
aangeraden. Er moet een mogelijk blijven bestaan om in specifieke gevallen dit als
verrichting op te voeren en dan de kosten in de DBC vergoed te krijgen: de huizen
hebben de apparatuur aangeschaft en gebruiken die voor meerdere patiënten en
vervolgens worden daar sensoren per patiënt aan toegevoegd. Als dan blijkt dat de
patiënt rt-CGM nodig heeft dan kan hij/zij in de standaard route. Als dit niet meer mogelijk
is dan kan het gebeuren dat al die diagnostische indicaties direct overgaan in standaard
rt-CGM en dat zou een enorme verspilling betekenen. Kortom er moet worden nagedacht
over wat ze wel in het ziekenhuis willen houden om de kosten beter te beheersen: het
uitgangspunt zou ook moeten zijn dat het rt-CGM gebruik stabiel blijft

 Volgens het conceptadvies is het bedrag rt-CGM € 14,6 mln. De volumecijfers van Vektis
en kostengegevens van de fabrikant worden hiervoor gebruikt. Deze cijfers moeten
geverifieerd worden. Tevens moeten de financiële gevolgen goed moeten zijn uitgezocht.

 Er moet inzicht worden verkregen in de precieze aantallen en de ontwikkeling van de
aantallen.

Reactie NFU



 

 

 Vraag blijft of in de DBC’s voor de diabetes kosten voor hulpmiddelen (niet zijnde de rt-
CGM) waren en zijn meegenomen. De scheidslijn tussen MSZ en HMZ is in de praktijk 
minder duidelijk dan nu door ZIN aangenomen. Dit kan helaas niet afgeleid worden uit 
landelijke profielinformatie (bijv DHD), maar zou individueel verder nagegaan moeten 
worden. 

 Graag ontvangt de NFU inzicht in welk bedrag in het verleden is toegekend aan het MSZ 

kader en hoe ZiN nu tot het te schonen bedrag is gekomen (welke DBC’s zijn 

meegenomen in de uitvraag bij VEKTIS). 

Organisatorisch; 

 Nieuwe beleid moet in de huizen geventileerd worden ziekenhuis, onder andere 
inkoopafdeling, administratie en behandelaren/verplegend personeel.  

 Implementatie kwaliteitsstandaarden.  

 Patiënten moeten geïnformeerd worden. 

 Declaratie systemen moeten anders ingericht worden. 

Administratief; 

 Als er overgeheveld wordt naar het hulpmiddelenkader op welke wijze moeten de umc’s 
dan factureren. Niet via de DBC’s maar hoe dan wel? 

 De DBC diabetes sensor zonder pomp valt in de releases uit, met andere woorden; deze 
specifieke DBC is niet declarabel. Graag ook hier aandacht voor. 

 
Tenslotte, als het tot een overheveling komt dan moet deze goed zijn afgebakend en het bedrag 
dat met een overheveling is gemoeid, goed zijn onderbouwd. Ook moet met het tijdstip van 
overheveling rekening gehouden worden met de organisatorische, financiële, inhoudelijke en 
administratieve implicaties voor de umc’s. 

Met vriendelijke groet, 

 

Rebecca Awad  

Senior Beleidsadviseur 

 

Oudlaan 4 | Postbus 9696, 3506 GR UTRECHT 

awad@nfu.nl | www.nfu.nl 

T +31 (0)30 2739 880  

Afwezig op: woensdag 
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BIJLAGE 10 bij brief aan de minister van VWS d.d. 12 maart 2020: Aanspraak 
diabeteshulpmiddelen. 
 
Reactie Zorginstituut op opmerkingen partijen in consultatie 
Het Zorginstituut heeft reacties op het conceptadvies ontvangen van de 
volgende partijen: DVN, DiHAG, Diagned, FHI, NDF, NFU, NIV, NVK, NVZ, V&VN en ZN. In 
bijlage 9 is de integrale tekst van de ontvangen reacties opgenomen. In deze bijlage 
bespreekt het Zorginstituut de ontvangen reacties. 
 
1.Gekozen scenario: alle diabeteshulpmiddelen onder de te verzekeren prestatie hmz 
Bijna alle partijen zijn het eens met de keuze van het scenario dat alle diabeteshulpmiddelen 
onder de te verzekeren prestatie hmz komen te vallen. Partijen hebben wel aanvullende 
opmerkingen. Alleen de NVZ heeft een voorkeur voor een ander scenario (zie bijlage 6) en de 
NFU staat sympathiek t.o.v. dat scenario. Wel merkt de NFU op dat de financiële en 
administratieve consequenties daarvan nog goed uitgezocht moeten worden.  
 
De NVZ adviseert om voor de diabeteshulpmiddelen die nu onderdeel zijn van de te 
verzekeren prestatie msz een dubbele te verzekeren prestatie te creëren. 
 
Reactie Zorginstituut: 
Het doel van dit advies is om de hulpmiddelenzorg voor de diabetespatiënt onder meer 
transparanter te maken. De burger staat centraal. Met het door de NVZ voorgestelde scenario 
wordt dit doel niet behaald, omdat de uitvoeringspraktijk per ziekenhuis kan verschillen. De 
vragen die daarbij rijzen, is vooral wie hier beter van wordt, wat het bijdraagt aan 
eenduidigheid van de aanspraak en vergoeding, alsmede aan de optimale inkoop door 
schaalgrootte? De vrees is dat dit scenario leidt tot minder transparantie voor de verzekerde 
en mogelijk tot rechtsonzekerheid. Daarnaast bestaat de kans op dubbele bekostiging. Het 
advies van het Zorginstituut om alle diabeteshulpmiddelen onder de te verzekeren prestatie 
hmz te brengen, komt de transparantie voor alle partijen ten goede. Op die manier is het ook 
eenvoudiger om doelmatige zorg te verlenen. Ook met het oog op (toekomstige) 
ontwikkelingen rond hulpmiddelen die binnen het basispakket vallen, is dit voordelig en 
kunnen problemen makkelijker ondervangen worden. Die opvatting wordt gedeeld door de 
andere betrokken partijen.  
 
Verder geeft de NVZ aan dat de kwaliteits- en doelmatigheidsbijdragen van de overheveling 
van rt-CGM (en evt. andere diabeteshulpmiddelen) naar de te verzekeren prestatie hmz 
onderbelicht blijven. In hun reactie beschrijven zij enkele positieve effecten van rt-CGM onder 
beide te verzekeren prestaties, zoals medisch-specialisten die zelf verantwoordelijk zijn voor 
de juiste afweging van kosten en beoogde zorgwinst, toenemende technologische 
ontwikkelingen maken de zorg complexer en vragen om regie en monitoring. Hier ligt volgens 
hen een rol voor gespecialiseerde centra. Ook merkt de NVZ op dat als het hulpmiddel 
onderdeel is van de te verzekeren prestatie msz, maatwerk voor de patiënt mogelijk blijft. 
In het voorgestelde alternatieve scenario van een dubbele aanspraak, kunnen ziekenhuizen en 
zorgverzekeraars onderling afspraken maken vanuit welke aanspraak een diabeteshulpmiddel 
wordt geleverd en dus ook bekostigd. 
 
Reactie Zorginstituut:  
Ook onder de te verzekeren prestatie hmz moet de behandelaar rekening houden met een 
juiste afweging voor het meest adequate hulpmiddel voor een diabetespatiënt. Dit is ook zo 
beschreven in het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg en bijbehorende 
consensusdocumenten diabeteshulpmiddelen.  
Wat betreft het complexer worden van de zorg door technologische ontwikkelingen merkt het 
Zorginstituut op dat de verandering van de bekostigingsstructuur geen of beperkte invloed zou 
moeten hebben op de rol van de zorgverlener. Hierover moeten partijen afspraken maken 
voor zo ver dit niet al is vastgelegd in bestaande consensusdocumenten. Of maatwerk 
mogelijk is hangt niet af van of het diabeteshulpmiddel onderdeel is van de te verzekeren 



prestatie hmz of msz. Dit is afhankelijk van de afspraken die partijen hierover hebben 
gemaakt. 
 
DiHAG is van mening dat bij de benoeming van de risico’s te makkelijk voorbij wordt gegaan 
aan de nadelen voor (de mensen die begeleid worden in) de 1e-lijn als een ander scenario 
wordt gekozen. 
 
Reactie Zorginstituut: Het Zorginstituut heeft de argumentatie op dit punt aangepast. 
 
ZN verwacht een beperking van de doelmatigheid, omdat verwijzers beperkt kritisch 
functioneringsgericht zullen voorschrijven als zij geen rekening hoeven te houden met het 
budget.  
Dit zou een toename kunnen betekenen van patiënten die rt-CGM voorgeschreven krijgen, die 
mogelijk toe zouden kunnen met FGM. Daarnaast zijn beheersmaatregelen, zoals start- en 
stop-criteria voor rt-CGM en FGM, nog “in ontwikkeling”.  
 
Reactie Zorginstituut: 
Het Zorginstituut begrijpt de zorgen over een mogelijke toename van volume en kosten, 
evenals over gevolgen voor de doelmatigheid. 
Het is aan partijen om gezamenlijk afspraken te maken over hoe te komen tot kwalitatief 
goede en doelmatige diabeteshulpmiddelenzorg. Wat hiervoor nodig is, hebben partijen in de 
aanloop naar dit advies vastgesteld (zie paragraaf 3.2 van bijlage 1) en zou per ingang van dit 
advies gereed moeten zijn. 
Het Zorginstituut deelt niet de zorgen van sommige partijen over een forse toename van het 
aantal diabetespatiënten dat mogelijk aanspraak zal (willen) maken op rt-CGM als dit onder de 
te verzekeren prestatie hmz valt. Het Zorginstituut wijst er op dat ook rekening moet worden 
gehouden met de mogelijkheid van FGM als technische variant van rt-CGM. Het Zorginstituut 
verwacht dat de toename van diabetespatiënten die rt-CGM zullen gaan gebruiken hierdoor 
minder groot zal zijn dan nu wordt gevreesd. 
 
2. Voorwaarden kwaliteit en doelmatigheid 
De meeste partijen kunnen zich vinden in de voorwaarden voor kwaliteit en doelmatigheid en 
de invulling hiervan, zoals die in dit advies zijn benoemd. Een aantal argumenten wordt door 
partijen nog benadrukt. 
Zo benadrukken onder andere DVN, NDF, NFU en Diagned dat ‘zorg op maat’ altijd mogelijk 
moet blijven. V&VN geeft voor de insulinepomptherapie aan dat een goede organisatie 
aanwezig moet zijn om dit op een adequate manier te leveren. NFU heeft in haar reactie aan 
dat er op dit moment een digitale tool is voor het aanvragen van rt-CCGM met desbetreffende 
pomp, zij geven hierbij aan dat het goed al zijn als deze voorwaarde ook wordt opgenomen in 
het kwaliteitsdocument dat nog opgesteld wordt door partijen. 
 
Reactie Zorginstituut: In het traject naar dit advies toe, hebben (vertegenwoordigers van) 
partijen constructief meegedacht over de voorwaarden waar kwalitatief goede en doelmatige 
zorg voor de individuele diabetespatiënt aan moet voldoen. Daarbij wordt vooral aandacht 
gevraagd voor de mogelijkheid om ‘zorg op maat’ te kunnen blijven leveren aan de individuele 
diabetespatiënt, zoals opgenomen in het advies.  
Het is aan partijen om hier onderling afspraken over te maken. 
Tijdens het overleg van 17 december 2019 is afgesproken dat de uitwerking van deze 
voorwaarden door partijen gezamenlijk zal plaatsvinden onder aansturing van de NDF.  
 
Diagned en FHI sporen verder aan tot het snel oppakken van het (verder) uitwerken van de 
voorwaarden om kwalitatieve en doelmatige diabetes-hulpmiddelenzorg te leveren. Gezien het 
gestelde tijdsbestek waarin het traject doorlopen moet zijn, adviseert FHI om alleen de 
bestaande richtlijnen voor rt-CGM met elkaar af te stemmen.  
ZN benadrukt nogmaals het belangrijk te vinden dat start- en stop-criteria voor rt-CGM 
vastgesteld zijn, voorafgaand aan de overheveling naar de te verzekeren prestatie hmz, 



 
Reactie Zorginstituut: Het Zorginstituut juicht het enthousiasme van partijen toe om met de 
kwaliteits- en doelmatigheidscriteria aan de slag te gaan. Tijdens het overleg van 17 december 
2019 is afgesproken dat (afronding van) het consensusdocument over rt-CGM en FGM 
voorrang krijgt en in het tweede kwartaal van 2020 wordt vastgesteld.  
 
FHI pleit ervoor om rt-CGM versneld op te nemen in de te verzekeren prestatie hmz, nu FGM 
hier ook al onder valt, zodat verzekerden ook in 2020 kunnen beschikken over het volledige 
assortiment aan mogelijkheden. 
 
Reactie Zorginstituut: Het Zorginstituut begrijpt de wens om rt-CGM zo snel mogelijk vanuit 
de te verzekeren prestatie hmz te kunnen vergoeden. Echter, om dit te kunnen realiseren, zal 
een aanpassing moeten plaatsvinden in de macrobudgetten van de msz en de hmz waar het 
gaat om rt-CGM (en de ketonen teststrips). Daarnaast moeten de zorgverzekeraars de zorg 
die nu binnen het ziekenhuisbudget valt, separaat kunnen inkopen. Effectuering van de 
overheveling van rt-CGM (en de ketonen teststrips) van de te verzekeren prestatie msz naar 
de te verzekeren prestatie hmz is daarom niet eerder mogelijk dan per 1 januari 2021. Wij 
adviseren de zorgverzekeraars dan ook om hier bij de zorginkoop voor 2021 rekening mee te 
houden. 
Overigens merkt het Zorginstituut op dat diabetespatiënten ook nu over het volledige 
assortiment kunnen beschikken, zij het vanuit de verschillende te verzekeren prestaties. 
 
3.Financiële consequenties  
Een aantal partijen onthoudt zich van commentaar op de voorgelegde financiële consequenties 
van de overheveling van rt-CGM en de ketonen teststrips of geeft aan hier geen oordeel over 
te hebben.   
 
3.1 Financiële consequenties overheveling ketonen teststrips naar te verzekeren prestatie hmz 
FHI verwacht dat de financiële consequenties van een overheveling van  
ketonen teststrips naar de te verzekeren prestatie hmz relatief klein zullen zijn. Maar omdat 
de zorgverzekeraars met ingang van 1 januari 2021 in hun contracten wel een vergoeding 
moeten opnemen voor de verstrekking van ketonen teststrips, zullen lopende contracten met 
hulpmiddelenleveranciers moeten worden aangepast, en nieuwe contracten per 1 januari 2021 
hierin moeten voorzien.  
ZN geeft aan dat inzage in die kosten vooraf wel gewenst is. Verder geeft ZN aan dat het niet 
mogelijk is om op korte termijn de kosten voor ketonen teststrips te berekenen, omdat deze 
verdisconteerd zijn in de DBC’s. 
NIV kan zich vinden in de aanname dat de financiële consequenties van de overheveling van 
ketonen teststrips klein zullen zijn 
FHI en NIV verwachten wel dat ketonen teststrips mogelijk vaker gebruikt zullen worden als 
ze onder de te verzekeren prestatie hmz vallen. 
 
Reactie Zorginstituut: Een deel van de partijen onderschrijft dat de kosten voor ketonen 
teststrips niet substantieel zullen zijn.  
Een eventuele toename van het gebruik van de ketonen teststrips als deze onder de te 
verzekeren prestatie hmz vallen, heeft echter geen consequenties voor het bedrag dat 
toegevoegd moeten worden aan het macrobudget hmz. Echter een aantal partijen geeft aan 
dat de financiële consequenties klein zijn, maar wel gevolgen hebben voor kosten van de te 
verzekeren prestatie hmz. Om deze reden heeft het Zorginstituut aan partijen aanvullende 
vragen ter onderbouwing van de kosten gesteld. Uit de aanvullende reacties blijkt dat de 
ketonen teststrips voornamelijk bij kinderen worden gebruikt. Het betreft een relatief kleine 
patiëntenpopulatie en het gaat om geringe kosten per patiënt. Het Zorginstituut heeft daarom 
afgezien van een aparte berekening van de financiële consequenties. Dit bedrag is 
verwaarloosbaar en valt binnen de financiële marges van het te overhevelen bedrag, zoals 
geschreven onder het kopje 3.2.2.3 ‘rt-CGM’ in bijlage 1. 
 



3.2 Financiële consequenties overheveling rt-CGM naar te verzekeren prestatie hmz 
V&VN kan zich vinden in het berekende bedrag. DVN, FHI, Diagned plaatsen 
kanttekeningen bij de in het voorliggende memo opgenomen berekening van de financiële 
consequenties van de overheveling van rt-CGM naar de te verzekeren prestatie hmz (bijlage 
3). Zij verwijzen daarbij naar de signalen dat momenteel minder patiënten rt-CGM krijgen als 
gevolg van krappe ziekenhuisbudgetten en/of omdat het budget voor rt-CGM niet geoormerkt 
is budgetrestricties in het ziekenhuis. Als deze belemmering wordt weggenomen door rt-CGM 
onder te brengen onder de te verzekeren prestatie hmz, is de verwachting dat het aantal 
gebruikers van rt-CGM zal toenemen. Zij voorzien hierdoor een stijging in kosten. 
NVK denkt dat de groep gebruikers van rt-CGM daarnaast nog groeit, vanwege de richting van 
ontwikkeling in de insulinepomptechnologie.  
 
Reactie Zorginstituut: Het Zorginstituut is op de hoogte van de signalen dat 
diabetespatiënten die zijn aangewezen op rt-CGM de afgelopen jaren mogelijk niet altijd het 
meest adequate hulpmiddel kregen als gevolg van de budgetrestricties van het ziekenhuis. Dit 
is ook een van de redenen geweest om dit onderwerp op te pakken. Echter, vier van de vijf 
indicatiegroepen die in aanmerking kunnen komen voor rt-CGM, kunnen ook in aanmerking 
komen voor FGM als technische variant van rt-CGM. Het Zorginstituut verwacht dan ook niet 
dat de volledige groep diabetespatiënten die voorheen in aanmerking kwam voor rt-CGM, 
maar dit niet kreeg, alsnog rt-CGM zal aanvragen als dit onder de te verzekeren prestatie hmz 
valt.  
 
De NVZ geeft aan voorkeur te hebben voor een alternatief scenario. Maar als tóch gekozen 
wordt voor alle diabeteshulpmiddelen onder de te verzekeren prestatie hmz, stellen zij het 
over te hevelen bedrag beter moet worden onderbouwd en gecontroleerd. Ook de NFU, NVK, 
Diagned, FHI, ZN en NIV zijn ingegaan op de financiële consequenties. Zij reageren onder 
meer op de gebruikersaantallen en de kosten per gebruiker en het hanteren van het jaar 2018 
als berekeningsgrondslag in het conceptadvies van het Zorginstituut. 
 
Reactie Zorginstituut: Op basis van de ontvangen reacties heeft het Zorginstituut nogmaals 
kritisch naar de onderliggende cijfers gekeken en de berekening in het advies aangepast. In 
die nieuwe berekening is op basis van ZPD data (2018) tot en met 2021 rekening gehouden 
met een gemiddelde jaarlijkse groei van 10% van het aantal diabetespatiënten dat in 
aanmerking komt voor rt-CGM. Na 2021 verwacht het Zorginstituut dat de patiëntengroei 
stabiliseert (zie hierboven). Ook heeft het Zorginstituut de kosten van rt-CGM aangepast, in 
die zin dat rekening is gehouden met een kostenrange van €3500 tot €4000. 
 
4.Wettelijk kader 
 
4.1 Rt-CGM naar de te verzekeren prestatie hmz  
Bijna alle geconsulteerde partijen kunnen zich vinden in het voornemen om rt-CGM voor 
diabetespatiënten onder te brengen in de te verzekeren prestatie hmz. DiHAG heeft hierover 
geen oordeel en de NVZ en de NFU hebben een voorkeur voor een ander scenario (zie kopje 1 
‘gekozen scenario’). 
 
DVN geeft wel aan het belangrijk te vinden dat zorgverzekeraars niet op de stoel van de 
behandelaar gaan zitten door beperkingen op te leggen voor de in te zetten merken en typen 
hulpmiddelen. 
 
Reactie Zorginstituut: Het Zorginstituut onderschrijft de reactie van de DVN dat 
verzekerden het meest adequate hulpmiddel moeten kunnen krijgen. Zoals afgesproken in het 
Generiek kwaliteitskader hulpmiddelenzorg28 vindt de indicatiestelling functioneringsgericht 
plaats, waarbij wordt aangegeven waar het hulpmiddel aan moet voldoen, zodat de 
diabetespatiënt het meest adequate hulpmiddel krijgt.  
                                                
28 www.zorginzicht.nl, paragraaf 5.1 en 5.2 

http://www.zorginzicht.nl/


 
Onder andere de NVZ en de NFU hebben aangeven dat rt-CGM ook wordt ingezet voor ander 
indicaties, zoals stapelingsziekten. Zij vragen zich af of ook voor andere indicaties dan 
diabetes overheveling aan de orde is. 
 
Reactie Zorginstituut: Voorliggend advies betreft de diabeteshulpmiddelen zoals bedoeld in 
artikel 2.6, onderdeel o, van de Regeling zorgverzekering. Het gaat daarbij alleen om 
diabetespatiënten typen 1 en 2. Voor patiënten die deze hulpmiddelen gebruiken op grond van 
andere diagnosen, blijven de aanspraken zoals nu geregeld.  
 
4.2 Insulinepompen en ketonen teststrips  
 
DiHAG heeft over dit punt geen oordeel.  
 
De meeste partijen onderschrijven het advies van het Zorginstituut om de insulinepompen en 
de ketonen teststrips voor diabetespatiënten onder de hulpmiddelenzorg te laten vallen. De 
NVK en de NIV vinden dat de regelgeving hiervoor moet worden aangepast.  
 
De NVZ en de NFU hebben een voorkeur voor een ander scenario (zie kopje 1 ‘gekozen 
scenario’) en zijn niet specifiek op dit onderdeel ingegaan. 
 
De meeste partijen zijn het niet eens met het eerdere oordeel van het Zorginstituut dat deze 
hulpmiddelen op basis van de eerder vastgestelde afbakeningscriteria eigenlijk onder de te 
verzekeren prestatie msz thuishoren.  
DVN geeft aan dat een 24-uurs bereikbare medische achterwacht niet gerelateerd is aan het 
hulpmiddel waarmee de insuline in het lichaam wordt gebracht, maar aan de aandoening 
(diabetes mellitus), die plotseling zeer risicovolle situaties kan opleveren. Ook de NVK geeft 
aan dat een achterwachtfunctie of spoedeisende zorg vanuit het ziekenhuis geen verband 
houdt met hulpmiddel als zodanig. FHI stelt dat het belangrijk is dat de technische 
achterwacht voor de insulinepomp goed ingeregeld is, zodat de pomp correct functioneert. ZN 
vindt dat onderzocht moet worden in hoeveel gevallen de inzet van de achterwacht door de 
specialist is uitgevoerd en niet gevangen is in gemaakte afspraken of opgevangen door de 
Eerste Hulp. 
 
Reactie Zorginstituut: Het Zorginstituut is verheugd dat het merendeel van de partijen het 
onderbrengen van deze hulpmiddelen in de te verzekeren prestatie hmz steunt. Hoewel deze 
hulpmiddelen gelet op de eerder genoemde afbakeningscriteria onder de reikwijdte van de 
msz vallen, geven praktische argumenten de doorslag om te komen tot afronding van een 
langlopende discussie over de plaatsbepaling van deze hulpmiddelen.  
 
Tevens begrijpt het Zorginstituut uit de ontvangen reacties, dat de tekst in het advies niet 
helemaal duidelijk was. Het is de bedoeling dat alle diabeteshulpmiddelen, dus ook de 
insulinepompen en ketonen teststrips voor diabetespatiënten per 1 januari 2021 onder de te 
verzekeren prestatie hmz komen te vallen. Dit betekent dat het Zorginstituut voor de ketonen 
teststrips en de insulinepompen een uitzondering maakt t.o.v. de geldende 
afbakeningscriteria. Daarom is het nodig om de regelgeving voor de insulinepompen en de 
ketonen teststrips voor diabetespatiënten aan te passen. Het Zorginstituut heeft dit in het 
advies verduidelijkt. 
 
5. Consequenties voor de uitvoering 
Partijen zijn het over het algemeen eens met de consequenties voor de uitvoering, die in dit 
advies zijn benoemend. Zij benadrukken het belang van goede afspraken over kwaliteit, 
doelmatigheid en uitvoerbaarheid, waarbij zorg op maat mogelijk blijft.  
DVN roept partijen op te helpen om alle diabetespatiënten te bereiken en stellen voor een 
meldpunt op te richten om de overgang goed te monitoren.  
NVK vindt beschikbaarheid en diversiteit van bestaande en nog te ontwikkelen hulpmiddelen 



belangrijk. 
Daarnaast geeft de NFU nog expliciet aan dat declaratiesystemen anders moeten worden 
ingericht en ook het beleid in ziekenhuizen geventileerd moeten worden. 
 
De NVZ geeft aan in eerste instantie voorkeur te hebben voor een alternatief scenario. Maar 
als tóch gekozen wordt voor alle diabeteshulpmiddelen onder de te verzekeren prestatie hmz, 
stellen zij dat duidelijk moet worden afgebakend voor welke diagnoses dit dan geldt. 
 
Reactie Zorginstituut: Het Zorginstituut dankt de partijen voor hun reactie op dit punt. 
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