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Datum 4 mei 2021 
Betreft Advies clustering van combinatiepreparaten en spookclusters in GVS 
 
 
 
Geachte mevrouw Van Ark, 
 
Hierbij bied ik het rapport “Uitvoeringstoets clustering combinatiepreparaten en 
spookclusters (deel 1) “aan.  
 
Ter voorbereiding van de modernisering van het 
geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) heeft u aan het Zorginstituut vragen 
gesteld over het clusteren van twee categorieën van geneesmiddelen, namelijk de 
combinatiepreparaten en de spookclusters. Omdat uw vraag over een groot aantal 
geneesmiddelen gaat, is het niet haalbaar gebleken om in één rapport alle 
geneesmiddelen te bespreken. Daarom zullen wij in delen u hierover adviseren.  
 
In dit rapport (deel 1) geeft het Zorginstituut een algemene aanpak hoe de 
combinatiepreparaten systematisch kunnen worden ondergebracht in clusters. 
Uitgangspunt van de beoordeling van de onderlinge vervangbaarheid (clusteren) 
is de systematiek van de huidige wet- en regelgeving. Hierbij wordt aangenomen 
dat clusteren van combinatieproducten juridisch mogelijk wordt na aanpassing 
van artikel 2.40 en 2.47 in de Regeling zorgverzekering. 
In uw brief van 12 mei 2020 heeft u ook specifiek vragen gesteld over twee 
groepen van combinatiepreparaten, namelijk die van hiv-remmende 
geneesmiddelen en geneesmiddelen bij de behandeling van hepatitis C infectie. 
Deze vragen zijn in dit rapport behandeld. 
 
Wat betreft de spookclusters hebben wij een eerste verkenning gedaan over de 
lijst met 64 stoffen met 121 artikelnamen. Spookclusters zijn clusters op bijlage 
1A waarin slechts één product is overgebleven. Ieder spookcluster kent zijn eigen 
context: de reden van ontstaan is divers van aard. Dit leidt ertoe dat er per 
situatie beoordeeld moet worden hoe het spookmiddel na opheffen van het 
spookcluster geplaatst dient te worden in het GVS. De bespreking van de 
(meeste) spookclusters vergt een individuele beoordeling.  
In dit advies hebben we een aantal middelen in deze categorie besproken. U vindt 
in het rapport onze adviezen ten aanzien van de kinderclusters en 
combinatieverpakkingen met toebehoren. Verder hebben wij ook twee middelen 
benoemd die naar ons mening niet thuishoren in het GVS, zij passen beter bij 
geneeskundige zorg. De financiële consequentie van dit voorstel is beperkt.  
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In de loop van 2021 zullen wij een planning opstellen voor de beoordelingen van 
de resterende (groepen van) geneesmiddelen. Gezien de beperkte capaciteit van 
het Zorginstituut zullen wij dit gefaseerd doen. Hierover zullen wij afstemming 
zoeken met de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie van uw 
Ministerie. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Sjaak Wijma 
Voorzitter Raad van Bestuur 
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Samenvatting 

Deze uitvoeringstoets beschrijft het advies van Zorginstituut Nederland over het 
clusteren van combinatiepreparaten en spookmiddelen in het 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Aanleiding voor dit advies is een 
voorgenomen besluit van de minister om het GVS te moderniseren. Een van de 
onderdelen van de GVS-modernisering is (periodieke) herberekening van de 
vergoedingslimieten. 
 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) en vergoedingslimieten 
In het GVS zijn geregistreerde geneesmiddelen opgenomen die vergoed worden 
vanuit (extramurale) farmaceutische zorg. Alleen geneesmiddelen die zijn 
opgenomen in deze positieve lijst (bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering; Rzv) 
worden vergoed vanuit farmaceutische zorg. Een belangrijk doel van het GVS is 
kostenbeheersing. 
 
Bijlage 1A 
Op bijlage 1A staat de lijst met groepen (zogenaamde clusters) van onderling 
vervangbare geneesmiddelen. Hierbij geldt dat er tenminste één geneesmiddel is 
dat volledig wordt vergoed.  
Geneesmiddelen worden als onderling vervangbaar aangemerkt als zij: 
•  bij een gelijksoortig indicatiegebied kunnen worden toegepast, 
•  via een gelijke toedieningsweg worden toegediend, én 
•  in het algemeen voor dezelfde leeftijdscategorie zijn bestemd. 
Bij afwezigheid van klinisch relevante verschillen kunnen deze middelen worden 
geclusterd. De geneesmiddelen op deze lijst hebben een vergoedingslimiet. Als de 
prijs van het geneesmiddel boven deze limiet ligt, moet de verzekerde bijbetalen. 
 
Bijlage 1B 
Op bijlage 1B staat de lijst met geneesmiddelen in het GVS die niet onderling 
vervangbaar zijn. Dit zijn zogenaamde unieke geneesmiddelen. De geneesmiddelen 
op deze lijst hebben geen vergoedingslimiet en worden daardoor volledig vergoed. 
 
Combinatiepreparaten 
Combinatiepreparaten staan afzonderlijk op bijlage 1A van de Rzv, mits de 
afzonderlijke bestanddelen (de monopreparaten) ook opgenomen zijn op bijlage 1A, 
en hiermee een vergoedingslimiet hebben. De vergoedingslimiet van een 
combinatiepreparaat op bijlage 1A is op dit moment gelijk aan de som van de 
vergoedingslimieten van de losse bestanddelen. Combinatiepreparaten waarvoor op 
deze manier geen limiet te berekenen is, bijvoorbeeld omdat een van de 
bestanddelen (monopreparaat) niet op bijlage 1A is opgenomen, staan op bijlage 1B 
van de Rzv. Deze kennen dus geen vergoedingslimiet. 
 
Spookclusters 
Spookclusters zijn clusters op bijlage 1A waarin slechts één product zit, soms met 
een bijbetaling. Eventuele bijbetalingen zullen vervallen bij herberekening van de 
vergoedingslimieten. 
 
Verzoek van de minister voor MZS 
Op dit moment wijkt de rekensystematiek voor de vergoedingslimieten van 
combinatiepreparaten af van de rekensystematiek voor de vergoedingslimieten van 
geclusterde monopreparaten. Het risico is dat bij herberekening van het GVS de 
vergoedingslimieten van de monopreparaten op bijlage 1A nagenoeg allemaal dalen, 
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met als gevolg dat de vergoedingslimiet van het combinatiepreparaat ook zal dalen. 
De verwachting is dat hierdoor veel bijbetalingen ontstaan bij combinatiepreparaten. 
Daarmee gaat het uitgangspunt dat er ten minste één bijbetalingsvrij middel 
beschikbaar komt na herberekening voor combinatiepreparaten niet op. De minister 
voor MZS heeft daarom aangekondigd de vergoedingslimieten van 
combinatiepreparaten anders te willen invullen. Daartoe verzoekt de minister het 
Zorginstituut te adviseren welke combinatiepreparaten in het GVS met elkaar 
geclusterd kunnen worden, en welke niet.  
Daarbij geeft de minister de volgende aandachtspunten mee: 
1 Het betreft een analyse van de combinatiepreparaten die zijn opgenomen op 

bijlage 1A en op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering (Rzv). 
2 Geneesmiddelen bij hiv-infectie en bij hepatitis C-infectie kennen een 

uitzonderingspositie binnen het GVS. De minister verzoekt hier in het advies 
aandacht aan te besteden. 

3 Gelet op de uitvoerbaarheid heeft het de voorkeur dat het Zorginstituut tot een 
advies komt zonder dat ieder combinatiepreparaat afzonderlijk beoordeeld 
dient te worden. 

 
In spookclusters vindt geen concurrentie plaats waardoor een regelmatige 
herberekening kan leiden tot strategisch gedrag van de fabrikant om de 
vergoedingslimiet op te drijven. De minister vraagt het Zorginstituut daarom te 
adviseren welke spookclusters in het GVS opgeheven kunnen worden, door de 
spookgeneesmiddelen zoveel mogelijk te clusteren.  
 
Aanpak 
Uitgangspunt van de beoordeling van de onderlinge vervangbaarheid is de 
systematiek van de huidige wet- en regelgeving. Hierbij wordt aangenomen dat 
clusteren van combinatieproducten mogelijk is na aanpassing van artikel 2.40 en 
2.47 in de Rzv. Voor de analyse is gebruik gemaakt van overzichten uit de G-
standaard (september 2020) die door CIBG/Farmatec zijn aangeleverd. In dit 
rapport wordt vooralsnog niet ingaan op de standaarddosering ten behoeve van de 
berekening van de limieten. 
 
Combinatiepreparaten 
Hiv remmers 
Hiv-remmende geneesmiddelen hebben een uitzonderingspositie in het GVS. Dit 
houdt in dat hiv-remmende geneesmiddelen in principe in aanmerking komen voor 
een plaatsing op bijlage 1B. Omdat het beleid van de minister alsook de GVS-criteria 
in de afgelopen jaren niet zijn gewijzigd, ziet het Zorginstituut nu geen redenen om 
tot een andere conclusie te komen.  
 
Hepatitis C middelen 
Het clustervraagstuk richt zich tot de groep van de direct-werkende antivirale 
middelen (DAA’s). Het Zorginstituut concludeert dat op basis van de clustercriteria 
de vaste combinatieproducten met DAA’s bij de behandeling van chronische 
hepatitis C infectie in principe als onderling vervangbaar te beschouwen zijn. Omdat 
niet alle producten met DAA bestaan uit evenveel werkzame stoffen, kunnen niet 
alle producten in hetzelfde cluster worden geplaatst. Het monopreparaat Sovaldi® 
en het drievoudige combinatiepreparaat Vosevi® komen in aanmerking voor 
opname op bijlage 1B. De andere, tweevoudige combinatieproducten kunnen 
worden geplaatst in een nieuw te vormen cluster. 
 
Overige combinatiepreparaten 
Om te komen tot conclusies over de onderlinge vervangbaarheid van 
combinatiepreparaten is de volgende benadering gehanteerd: 
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1. Alleen combinatiepreparaten met een gelijksoortig indicatiegebied, kunnen 
als onderling vervangbaar worden beschouwd. Hierbij wordt uitgegaan van 
de hoofdindicatie; 

2. Alleen combinatiepreparaten met eenzelfde toedieningsweg kunnen 
onderling vervangbaar zijn; 

3. Combinatiepreparaten kunnen alleen onderling vervangbaar zijn als de losse 
stoffen waaruit de verschillende combinatiepreparaten zijn opgebouwd met 
elkaar zijn geclusterd in het GVS. Ook indien een combinatie van stoffen 
wordt aangeboden door verschillende fabrikanten, beschouwen we deze 
combinatiepreparaten als onderling vervangbaar; 

4. Alleen als combinatiepreparaten uit eenzelfde aantal stoffen bestaan, 
kunnen deze combinatiepreparaten in aanmerking komen voor onderling 
vervangbaarheid. 

 
Op basis van deze benadering is voor de meeste combinatiepreparaten een 
uitspraak te doen over de onderlinge vervangbaarheid. Voor een aantal 
combinatiepreparaten is een nadere analyse nodig. De onderlinge vervangbaarheid 
van deze geneesmiddelen wordt in een vervolgadvies onderzocht. 
 
Spookclusters 
Ieder spookcluster kent zijn eigen context. Ook de reden van ontstaan is divers van 
aard. Dit leidt ertoe dat er per situatie beoordeeld moet worden hoe het 
spookmiddel na opheffen van het spookcluster geplaatst dient te worden in het GVS. 
Dit rapport beperkt zich tot een eerste verkenning waarbij een aantal groepen van 
spookmiddelen is uitgelicht. De rest van de spookmiddelen zullen worden behandeld 
in een vervolgadvies. 
 
Kinderclusters (21 artikelnamen) 
Alleen als een middel uitsluitend geregistreerd is voor een toepassing bij kinderen 
en de specifieke toedieningsvorm uitsluitend voor kinderen toepasbaar is, adviseert 
het Zorginstituut om dit middel op bijlage 1B van de Rzv te plaatsen (1 
artikelnaam). De middelen die nu nog in een kinder-spookcluster zitten en niet 
voldoen aan deze uitgangspunten om in aanmerking te komen voor een aparte 
clusterindeling in het GVS, kunnen als onderling vervangbaar worden beschouwd 
met producten met dezelfde werkzame stof die geplaatst zijn in de volwassen 
clusters (20 artikelnamen). 
 
Combinatieverpakking met toebehoren (4 artikelnamen) 
In het GVS zijn vier artikelen opgenomen die naast een geneesmiddel ook een 
hulpmiddel (toebehoren) bevatten dat wordt gebruikt bij de toediening. Het 
Zorginstituut adviseert om combinatieverpakkingen met toebehoren als onderling 
vervangbaar te beschouwen met vergelijkbare producten zonder toebehoren. 
 
Kandidaten voor verwijderen uit GVS (2 artikelnamen) 
Het Zorginstituut adviseert om twee geneesmiddelen die nu in een spookcluster zijn 
opgenomen te verwijderen uit het GVS. 
 
Vervolgadvies 
In 2021 zal het Zorginstituut een planning uitbrengen over de verdere afhandeling 
van deze uitvoeringstoets. 
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Afkortingenlijst 

 

afkorting omschrijving 

ATC code Anatomisch Therapeutisch Chemische code 

Bzv Besluit zorgverzekering 

CHC chronische hepatitis C 

CSF koloniestimulerende factoren 

DAA's directwerkende antivirale middelen 

GVS geneesmiddelenvergoedingssysteem 

hiv humaan immunodeficiëntie virus 

jr jaar 

MZS  Medische Zorg en Sport  

Rzv Regeling zorgverzekering 

SmPC Summary of Product Characteristics (registratietekst) 

TW toedieningsweg 

Volw. volwassenen 

VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

WWSP wegwerpspuit 

ZIN Zorginstituut Nederland 
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1 Aanleiding 

In de brief van 12 mei 2020 (kenmerkt 1681288-204715-GMT) heeft het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Zorginstituut Nederland gevraagd om 
een advies over het clusteren van bepaalde (groepen van) geneesmiddelen in het 
Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dit naar aanleiding van een 
voorgenomen besluit van de minister om het GVS te moderniseren. Het verzoek van 
de minister is te vinden in bijlage 1.  
Bijlagen die horen bij dit rapport zijn samengebracht in een separaat document met 
volgnummer 202004021. 

1.1 Modernisering GVS en herberekening 
Op 27 januari 2020 heeft de minister voor Medische Zorg en Sport (hierna: minister 
voor MZS) de Tweede Kamer geïnformeerd over de modernisering van het GVS.1 
 
Een van de onderdelen van de GVS-modernisering is (periodieke) herberekening van 
de vergoedingslimieten. Herberekening herstelt het uitgangspunt dat elk GVS-
cluster ten minste één bijbetalingsvrij geneesmiddel bevat. Ook heeft de minister 
voor MZS aangekondigd de vergoedingslimieten van combinatiepreparaten anders te 
willen invullen. Ter voorbereiding van deze exercitie heeft de minister een aantal 
vragen over de uitvoering. Dit rapport bespreekt niet de plannen van de minister om 
het GVS te moderniseren, maar geeft antwoord op een aantal concrete vragen aan 
de hand van bestaande criteria.  
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2 Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)  

2.1 GVS algemeen 
In het GVS zijn geregistreerde geneesmiddelen opgenomen die vergoed worden 
vanuit (extramurale) farmaceutische zorg. Alleen geneesmiddelen die zijn 
opgenomen in deze positieve lijst (bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering; Rzv) 
worden vergoed vanuit het basispakket. Een belangrijk doel van het GVS is 
kostenbeheersing. 

2.2 Bijlage 1A van Rzv 
Op bijlage 1A staat de lijst met groepen (zogenaamde clusters) van onderling 
vervangbare geneesmiddelen. Hierbij geldt dat er tenminste één geneesmiddel is 
dat volledig wordt vergoed. 
Geneesmiddelen worden als onderling vervangbaar aangemerkt als zij: 

 bij een gelijksoortig indicatiegebied kunnen worden toegepast, 
 via een gelijke toedieningsweg worden toegediend, én 
 in het algemeen voor dezelfde leeftijdscategorie zijn bestemd. 

De geneesmiddelen op deze lijst hebben een vergoedingslimiet. Als de prijs van het 
geneesmiddel dus boven deze limiet ligt, moet de verzekerde bijbetalen. 

2.3 Bijlage 1B van Rzv 
Op bijlage 1B staat de lijst met geneesmiddelen in het GVS die niet onderling 
vervangbaar zijn. Dit zijn zogenaamde unieke geneesmiddelen. De geneesmiddelen 
op deze lijst hebben geen vergoedingslimiet. 

2.4 Combinatiepreparaten 
Combinatiepreparaten staan afzonderlijk op bijlage 1A van de Rzv, mits de 
afzonderlijke bestanddelen (de monopreparaten) ook opgenomen zijn op bijlage 1A, 
en hiermee een vergoedingslimiet hebben. 
De vergoedingslimiet van een combinatiepreparaat op bijlage 1A is op dit moment 
gelijk aan de som van de vergoedingslimieten van de losse bestanddelen. 
Combinatiepreparaten waarvoor op deze manier geen limiet te berekenen is, 
bijvoorbeeld omdat een van de bestanddelen (monopreparaat) niet op bijlage 1A is 
opgenomen, staan op bijlage 1B van de Rzv. Deze kennen dus geen 
vergoedingslimiet. 

2.5 Wet- en regelgeving  
De regels voor indeling van geneesmiddelen in groepen van onderling vervangbare 
geneesmiddelen en voor de berekening van de vergoedingslimieten zijn te vinden in 
de Regeling zorgverzekering (artikel 2.39 – artikel 2.48).2 
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3 Probleemstelling GVS en verzoeken VWS 

3.1 Combinatiepreparaten 
Bij herberekening van het GVS zullen de vergoedingslimieten van de 
monopreparaten op bijlage 1A nagenoeg allemaal dalen, met als gevolg dat de 
vergoedingslimiet van het combinatiepreparaat ook zal dalen. Proefberekeningen 
van Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) laten zien dat hierdoor veel 
bijbetalingen ontstaan, wanneer fabrikanten hun prijzen niet verlagen. 
 
De rekensystematiek voor de vergoedingslimieten van combinatiepreparaten wijkt 
nu af van de rekensystematiek voor de vergoedingslimieten van geclusterde 
monopreparaten. Het uitgangspunt dat er ten minste één bijbetalingsvrij middel 
beschikbaar komt na herberekening, gaat voor combinatiepreparaten dus niet op. 
Om dit ongewenst effect tegen te gaan, onderzoekt het Ministerie van VWS of de 
reguliere rekensystematiek ook toepasbaar is voor combinatiepreparaten in het 
GVS. 
 
Om de reguliere rekensystematiek te kunnen hanteren voor combinatiepreparaten, 
dienen zij allereerst beoordeeld te worden op onderlinge vervangbaarheid en op 
basis hiervan geplaatst te worden op bijlage 1A. Het daadwerkelijk clusteren en 
daarna het toepassen van de reguliere rekensystematiek zal zorgen voor het 
ontstaan van ten minste één bijbetalingsvrij geneesmiddel binnen de nieuw te 
vormen clusters van combinatiepreparaten. Een dergelijke aanpak leidt tevens tot 
consistenter beleid, omdat alle vergoedingslimieten op dezelfde wijze berekend 
zullen worden. Dat ontbreekt nu. 
 
Het daadwerkelijk clusteren van de combinatiepreparaten door plaatsing van deze 
middelen op bijlage 1A van de Regeling zorgverzekering vergt wijziging van artikel 
2.40 van de Rzv. Daarnaast is een aanpassing van artikel 2.47 van de Rzv nodig om 
de reguliere rekensystematiek te kunnen toepassen voor de combinatiepreparaten. 
Het ministerie van VWS is bereid deze wet- en regelgeving aan te passen. 
 
Verzoek om advies clustering combinatiepreparaten 
Met de brief van 12 mei 2020 (zie bijlage 1) verzoekt de minister voor MZS het 
Zorginstituut te adviseren welke combinatiepreparaten in het GVS met elkaar 
geclusterd kunnen worden, en welke niet. Hierbij geeft de minister de volgende 
aandachtspunten mee: 
1 Het betreft een analyse van de combinatiepreparaten die zijn opgenomen op 

bijlage 1A en op bijlage 1B van de Rzv. 
2 Geneesmiddelen tegen hiv en hepatitis C kennen een uitzonderingspositie 

binnen het GVS, ik verzoek u hier in uw advies aandacht aan te besteden. 
3 Gelet op de uitvoerbaarheid heeft het de voorkeur dat u tot een advies komt 

zonder dat ieder combinatiepreparaat afzonderlijk beoordeeld dient te worden. 

3.2 Spookclusters 
Spookclusters zijn clusters op bijlage 1A waarin slechts één product zit, soms met 
een bijbetaling. Deze bijbetalingen zullen vervallen bij herberekening van de 
vergoedingslimieten. Dit is gunstig voor de patiënt. Echter, in spookclusters vindt 
geen concurrentie plaats en een regelmatige herberekening kan leiden tot 
strategisch gedrag van de fabrikant om de vergoedingslimiet op te drijven. Dit is 
ongewenst. VWS overweegt daarom spookclusters in het GVS op te heffen door de 
middelen zo mogelijk, indien zij onderling vervangbaar zijn met andere middelen, te 
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clusteren.  
 
Daarom vraagt de minister het Zorginstituut om een advies welke spookclusters in 
het GVS opgeheven kunnen worden, door de spookgeneesmiddelen zoveel mogelijk 
te clusteren.  
 
In het geval dat een spookmiddel niet als onderling vervangbaar kan worden 
beschouwd met andere in het GVS opgenomen middelen, dan is de handhaving van 
plaatsing op bijlage 1A minder passend. Het Zorginstituut zal dan de minister 
adviseren dat middel te plaatsen op bijlage 1B van de Rzv.  
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4 Aanpak ZIN 

Uitgangspunt van de beoordeling van de onderlinge vervangbaarheid (en hiermee 
de toetsingskader voor dit advies) is de systematiek van de huidige wet- en 
regelgeving. Hierbij wordt aangenomen dat clusteren van combinatieproducten 
mogelijk is na aanpassing van artikel 2.40 en 2.47 in de Rzv. 
 
Er is gevraagd om binnen 6 maanden een advies te geven. Bij de eerste verkenning 
blijkt dit een te kort tijdpad. Er zijn punten die meer tijd en discussie zullen vergen, 
zoals bij veel spookclusters. Daarnaast heeft de minister in de kamerbrief van 9 
november 2020 kenbaar gemaakt de inwerkingtreding van de modernisering van 
het GVS met één jaar uit te stellen.3 Het verdere plan van aanpak voor 
de modernisering van het GVS heeft de minister geschetst in de brief van 18 
december 2020.4  
In overleg is besloten om het advies op te splitsen in delen: daar waar mogelijk 
geven we in dit rapport (april 2021) advies over. Een planning voor het vervolg zal 
in de loop van 2021 worden bekend gemaakt. Verder zullen we in dit rapport 
vooralsnog niet ingaan op de standaarddosering ten behoeve van de berekening van 
de limieten. 
 
Voor de analyse is gebruik gemaakt van overzichten die door CIBG/Farmatec zijn 
aangeleverd (Bron: G-standaard september 2020).  
 
Het Zorginstituut vindt het belangrijk om bij systeemadviezen belanghebbende 
partijen, zoals zorgverleners, patiënten en registratiehouders te betrekken. Daarom 
hebben wij het conceptrapport opengesteld voor commentaar van de 
belanghebbende partijen via een open consultatieronde. Er is een reactie ontvangen 
van de volgende partijen (op alfabetische volgorde):  

- Biosimilars en generieke geneesmiddelenindustrie Nederland (Bogin) 
- Hiv vereniging 
- HollandBIO 
- Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie 

(KNMP) 
- Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)  
- Orde Medische Specialisten (OMS) 
- Patiëntenfederatie 
- Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) 
- Zorgverzekeraars Nederland (ZN) 

  
Hoe het Zorginstituut met de ontvangen reactie is omgegaan is weergegeven in 
bijlage 19. 
  
 
 
  



DEFINITIEF | clustering combinatiepreparaten en spookclusters (deel 1) | 28 april 2021 

 

 Pagina 18 van 34 

 



DEFINITIEF | clustering combinatiepreparaten en spookclusters (deel 1) | 28 april 2021 

 

 Pagina 19 van 34 

5 Analyse combinatiepreparaten 

Het betreft een analyse van de combinatiepreparaten die zijn opgenomen op bijlage 
1 van de Rzv.  
 
Naast de ‘reguliere’ combinatiepreparaten zijn twee groepen van geneesmiddelen 
specifiek genoemd, omdat deze middelen nu een uitzonderingspositie kennen binnen 
het GVS. Het gaat om geneesmiddelen bij hiv-infectie en geneesmiddelen bij de 
behandeling van hepatitis C infectie. 
  
Hieronder bespreken we eerst de hiv-remmende geneesmiddelen en dan de groep 
van direct-werkende antivirale middelen (DAA’s) die worden ingezet bij de 
behandeling van chronische hepatitis C (CHC) infectie. Vervolgens zullen we de 
andere combinatiepreparaten die in het GVS zijn opgenomen behandelen op basis 
van het orgaan of systeem waarop deze combinatiepreparaten werkzaam zijn (op 
volgorde van de Anatomisch Therapeutisch Chemische (ATC) code).  

5.1 Hiv remmers 
Sinds de introductie van het eerste hiv-remmende geneesmiddel hebben deze 
antiretrovirale middelen wat betreft de vergoeding een uitzonderingspositie 
gekregen. Alle hiv-remmende geneesmiddelen komen in principe in aanmerking 
voor een plaatsing op bijlage 1B. De motivatie van de minister over dit 
uitzonderlijke vergoedingsbeleid voor de hiv-remmers is vermeld in de 
Staatscourant d.d. 6 april 2000: “Onvermijdbare bijbetalingen, hetgeen 
therapieontrouw of therapiestaking tot gevolg kan hebben, kan de behandeling van 
deze patiënten in gevaar brengen. Daarnaast bestaat het risico op multiresistentie 
vorming, hetgeen een bedreiging van de volksgezondheid inhoudt.”  
 
Het Zorginstituut vindt de kwaliteit van zorg bij deze infectieziekte belangrijk en dat 
moet ook behouden blijven. De vraag is of anno 2021 deze uitzonderingspositie van 
hiv-remmers nog langer opportuun is. 
 
De kennis over deze aandoening is sinds de jaren negentig sterk toegenomen, net 
als het aantal geneesmiddelen dat de afgelopen dertig jaar hiervoor beschikbaar is 
gekomen. De zorg aan gediagnosticeerde hiv-patiënten is in Nederland goed 
georganiseerd. Patiënten worden behandeld in gespecialiseerde hiv-centra door 
gespecialiseerde artsen, er is een goede monitor aanwezig en patiënten hebben 
toegang tot verschillende combinatiebehandelingen van hiv-remmers. In augustus 
2020 zijn er 38 hiv-remmers opgenomen in het GVS: 20 enkelvoudige preparaten 
en 18 vaste combinatiepreparaten. En er komen nieuwe middelen bij. Recent zijn 
nog nieuwe hiv-remmende geneesmiddelen geregistreerd (bijvoorbeeld 
cabotegravir).  
 
Over de hiv-remmende geneesmiddelen heeft het Zorginstituut (toen nog College 
voor Zorgverzekeringen) al in 2011 een signalement uitgebracht.5 De belangrijkste 
conclusies over de beoordeling van de onderlinge vervangbaarheid luiden als volgt. 
Aan de hand van de huidige GVS-clustercriteria bleek het niet mogelijk de (meeste 
van de) 27 hiv-remmers onder te brengen in clusters van onderling vervangbare 
middelen. Weliswaar zijn er klinisch relevante verschillen in eigenschappen (met 
name bijwerkingen) tussen de hiv-remmers, maar het is niet mogelijk op basis 
hiervan afzonderlijke middelen of groepen van elkaar te onderscheiden. 
Er zijn verschillende bijzonderheden aan deze beoordeling. Doorgaans worden 
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clusters geleidelijk opgebouwd en niet achteraf ingedeeld. Daarnaast is 
werkingsmechanisme sinds enige jaren geen clustercriterium meer. Tenslotte 
worden hiv-remmers in de klinische praktijk altijd in combinatie gebruikt, terwijl ze 
voor het GVS-systeem elk afzonderlijk worden beoordeeld. Ook in effectiviteitstudies 
voor de registratie wordt het te onderzoeken hiv-middel toegevoegd aan een 
geoptimaliseerde, falende combinatietherapie. Dit maakt de beoordeling lastig. 
 
Bij dit rapport zijn wij dan ook tot de conclusie gekomen dat, binnen de geldende 
GVS-systematiek, het niet mogelijk is de hiv-remmers alsnog in te delen in clusters. 
Omdat de GVS criteria in de afgelopen jaren niet zijn gewijzigd zien wij geen 
redenen om nu tot een andere conclusie te komen.  
 
In bijlage 2 vindt u een overzicht van deze middelen waarbij de uitgaven (kosten 
ten laste van farmaceutische zorg) van 2010-2019 worden getoond.6 

5.2 Hepatitis C middelen 
Bij de behandeling van chronische hepatitis C infectie kunnen meerdere groepen van 
geneesmiddelen worden ingezet, zoals ribavirine, interferonen en de direct-
werkende antivirale middelen (DAA’s). Het clustervraagstuk richt zich tot de groep 
van de DAA’s. Een overzicht van deze middelen (status september 2020) is 
hieronder te vinden.1 
 
Direct-werkende antivirale geneesmiddelen (DAA's) bij de behandeling van 
chronische hepatitis C infectie. 
 

Geneesmiddel Geregistreerde indicatie Leeftijd TW 

Sovaldi® (sofosbuvir) Sovaldi® is geïndiceerd voor 
gebruik in combinatie met andere 
geneesmiddelen voor de 
behandeling van chronische 
hepatitis C (CHC) bij volwassenen 
en bij adolescenten in de leeftijd 
van 12 tot 18 jaar. 

>12 jr oraal 

Zepatier®  
(elbasvir/grazoprevir) 

Zepatier® is geïndiceerd voor de 
behandeling van chronische 
hepatitis C (CHC) bij volwassenen. 

volw. oraal 

Maviret®  
(glecaprevir/pibrentasvir) 

Maviret® is geïndiceerd voor de 
behandeling van chronische 
infectie met het hepatitis C-virus 
(HCV) bij volwassenen en bij 
adolescenten van 12 tot 18 jaar. 

>12 jr oraal 

Harvoni®  
(ledipasvir/sofosbuvir) 

Harvoni® is geïndiceerd voor de 
behandeling van chronische 
hepatitis C (CHC) bij volwassenen 
en bij adolescenten in de leeftijd 
van 12 tot < 18 jaar. 

>12 jr oraal 

Epclusa®  
(sofosbuvir/velpatasvir) 

Epclusa® is geïndiceerd voor de 
behandeling van chronische 
infectie met het hepatitis C-virus 
(HCV) bij volwassenen. 

volw. oraal 

                                                                 
1 Exviera® (dasabuvir) en Viekirax® (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir) zijn in augustus 2019 uit de handel gegaan. 
Daklinza® (daclatasvir) is in september 2020 uit de handel gegaan. Deze middelen zijn om die reden niet vermeld in 
de tabel. 
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Vosevi® 
(sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir) 

Vosevi® is geïndiceerd voor de 
behandeling van chronische 
infectie met het hepatitis C-virus 
(HCV) bij volwassenen. 

volw. oraal 

 

5.2.1 Beoordeling onderlinge vervangbaarheid 

5.2.1.1 Gelijksoortige indicatiegebied 
De bovengenoemde DAA’s worden allen gebruikt voor de behandeling van 
chronische infectie met het hepatitis C-virus.  
Conclusie: Er is sprake van een gelijksoortig indicatiegebied. 

5.2.1.2 Gelijke toedieningsweg 
De genoemde middelen worden allen oraal toegediend waarbij systemisch het 
gewenste effect wordt beoogd. 
Conclusie: Er is sprake van gelijke toedieningsweg. 

5.2.1.3 Bestemd voor dezelfde leeftijdscategorie 
Deze middelen zijn in het algemeen voor dezelfde leeftijdscategorie bestemd. Ze 
zijn allen bestemd voor een toepassing bij volwassenen. Sommige kunnen ook bij 
adolescenten in de leeftijd van 12 tot <18 jaar worden toegepast, maar daarvoor is 
geen specifieke kinderverpakking nodig. 
Conclusie: Deze middelen zijn bestemd voor dezelfde leeftijdscategorie.  

5.2.1.4 Klinische relevante verschillen in eigenschappen 
In het verleden heeft het Zorginstituut meerdere DAA’s beoordeeld.7 Bij onze laatste 
beoordeling (2018, Vosevi®) zijn de volgende conclusies getrokken.8 
“Op basis van indirecte vergelijkingen van studies met patiënten die geïnfecteerd 
zijn met HCV genotype 1, kan geen klinisch voordeel worden uitgesproken voor één 
van de interferonvrije combinaties, waaraan soms ribavirine wordt toegevoegd. 
Deze combinaties (in alfabetische volgorde) zijn: elbasvir/grazoprevir, 
glecaprevir/pibrentasvir, ombitasvir/paritaprevir/ritonavir in combinatie met 
dasabuvir, sofosbuvir met daclatasvir, sofosbuvir/ledipasvir, sofosbuvir met 
simeprevir, of sofosbuvir/velpatasvir. Een behandeling van 12 weken met een van 
deze combinaties leidt tot een SVR12 (sustained virologic response) variërend van 
95% tot 100% in de klinische studies. Bij de behandeling van chronische hepatitis C 
genotype 1 kunnen deze combinaties met DAA’s als therapeutisch gelijkwaardig 
worden beschouwd.” 
Conclusie: Er is geen sprake van klinisch relevante verschillen in eigenschappen. 

5.2.1.5 Conclusie onderlinge vervangbaarheid  
Op basis van de clustercriteria zijn de vaste combinatieproducten met DAA’s bij de 
behandeling van chronische hepatitis C infectie in principe als onderling vervangbaar 
te beschouwen. Naar analogie hiervan kunnen de enkelvoudige producten met DAA 
ook als onderling vervangbaar worden beschouwd. 

5.2.2 Conclusie plaatsing op lijst 1A 
Niet alle producten met DAA bestaan uit evenveel werkzame stoffen en kunnen om 
die reden niet in hetzelfde cluster worden geplaatst. 
 
Sovaldi® is het enige DAA monopreparaat, deze kan worden geplaatst op bijlage 1B 
van de Rzv. De tweevoudige combinatieproducten (Zepatier®, Maviret® Harvoni®, 
Epclusa®) kunnen worden geplaatst in een nieuw te vormen cluster. Het 
drievoudige combinatieproduct ( Vosevi®) komt in aanmerking voor opname op 
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bijlage 1B. 
 
Daklinza® is niet meer geregistreerd als geneesmiddel [9]. Dit product is sinds 
september 2020 ook verwijderd uit het GVS. 

5.3 Uitgangspunten bij het clusteren van combinatiepreparaten 
Combinatiepreparaten zijn veelal in het GVS opgenomen in Y-clusters (een cluster 
dat begint met de code Y) en op bijlage 1B. Voor de analyse zijn lijsten aangeleverd 
door CIBG/Farmatec. Per geneesmiddelgroep is nagegaan of combinatiepreparaten 
onderling vervangbaar zijn door toetsing aan de gebruikelijke clustercriteria. Om te 
komen tot conclusies over de onderlinge vervangbaarheid van combinatiepreparaten 
hanteren we vervolgens de volgende benadering: 
1. Alleen combinatiepreparaten met een gelijksoortig indicatiegebied, kunnen als 

onderling vervangbaar worden beschouwd. Hierbij wordt uitgegaan van de 
hoofdindicatie; 

2. Alleen combinatiepreparaten met eenzelfde toedieningsweg kunnen onderling 
vervangbaar zijn. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen a) niet-
injectie vs. injectie en b) lokaal effect beoogd vs. systemisch effect beoogd; 

3. Combinatiepreparaten kunnen alleen onderling vervangbaar zijn als de losse 
stoffen waaruit de verschillende combinatiepreparaten zijn opgebouwd met 
elkaar zijn geclusterd in het GVS. Combinatiepreparaat A-X kan dus alleen 
onderling vervangbaar zijn met combinatiepreparaat B-Z als de 
monopreparaten A en B zijn geclusterd in het GVS en de monopreparaten X en 
Z ook. Dit heeft tot gevolg dat als één van de werkzame stoffen van een 
combinatiepreparaat als monopreparaat niet in het GVS is opgenomen, dit 
combinatiepreparaat (in eerste instantie) als onderling niet vervangbaar wordt 
beschouwd met andere combinatiepreparaten in het GVS. In dat geval gaat het 
Zorginstituut na of de onderlinge vervangbaarheid van dit middel in het 
verleden is beoordeeld en neemt dat advies over. Daarnaast beschouwen we 
combinatiepreparaten als onderling vervangbaar, wanneer een combinatie van 
stoffen wordt aangeboden door verschillende fabrikanten. Daarmee zijn 
combinatiepreparaat A-X (Merknaam A®) en A-X (Merknaam B®) dus 
onderling vervangbaar; 

4. Alleen als combinatiepreparaten uit eenzelfde aantal stoffen bestaan, kunnen 
deze combinatiepreparaten in aanmerking komen voor onderlinge 
vervangbaarheid. 

 
Bij de monopreparaten is er bij een aantal groepen geneesmiddelen een onderscheid 
gemaakt op basis van de toedieningsvorm, omdat deze op basis van een klinisch 
relevant verschil in eigenschappen als onderling niet vervangbaar worden 
beschouwd. Dit onderscheid trekken we door naar de combinatiepreparaten. De 
volgende toedieningsvormen worden vanwege een verschil in klinisch relevante 
eigenschappen als onderling niet vervangbaar beschouwd: 
● Insulines: suspensie voor injectie in voorgevulde pen vs. suspensie voor 

injectie in patroon vs. suspensie voor injectie in injectieflacon; 
● Inhalatiepoeders vs. aerosolen vs. vernevelvloeistof voor eenmalig gebruik;  
● Oogdruppels vs. oogzalven; 
● Conserveermiddelvrije oogdruppels vs. oogdruppels met conserveermiddel. 
 
Een samenvatting van de volledige analyse van de combinatiepreparaten is terug te 
vinden in bijlage 3 t/m 13. Per orgaan of systeem waarop deze 
combinatiepreparaten werkzaam zijn, wordt in tabelvorm een overzicht gegeven van 
de conclusies over de onderlinge vervangbaarheid. Van combinatiepreparaten die als 
onderling vervangbaar worden aangemerkt dient in een latere fase de 
standaarddosering worden bepaald. 
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5.3.1 Combinatiepreparaten die niet zijn meegenomen in het advies over onderlinge 
vervangbaarheid 
Volgens artikel 2.39, zesde lid van de Regeling zorgverzekering is het vijfde lid van 
dit artikel dat gaat over de onderlinge vervangbaarheid van combinatiepreparaten 
niet van toepassing op combinatiepreparaten van oestrogenen en progestagenen en 
combinatiepreparaten van thiazide- en kaliumsparende diuretica. Deze 
combinatiepreparaten zijn reeds beoordeeld op onderlinge vervangbaarheid en 
geclusterd op Bijlage 1A. Deze combinatiepreparaten nemen we daarom niet mee in 
dit advies over de onderling vervangbaarheid. 
 
In de kamerbrief van 19 december 2019 gaf de minister aan voornemens te zijn de 
immunoglobulinen (samen met Gaucher-enzymen, epoëtines en CSF-middelen) over 
te hevelen naar de intramurale aanspraak.10 Per 1 januari 2021 zijn de 
geneesmiddelen voor Gaucher en totale parenterale voeding overgeheveld van het 
extramurale geneesmiddelenkader naar het intramurale kader. De overheveling van 
de immunoglobulinen, epoëtines en CSF-middelen is vooralsnog uitgesteld tot 1 
januari 2022.11 Een clusterindeling van immunoglobulinen-combinatiepreparaten 
lijkt daarom niet opportuun. 
 
Amoxicilline/clavulaanzuur is beschikbaar in orale en parenterale toedieningsvorm. 
Voor kinderen zijn aparte kinderdoseringen van beide toedieningsvormen 
beschikbaar. Vanwege a) verschillende toedieningsvormen (oraal vs. parenteraal) en 
b) aparte kinderdoseringen is amoxicilline/clavulaanzuur geclusterd in vier 
verschillende clusters: 0J01CRAO K (poeder voor orale suspensie; kinderen), 
0J01CRAO V (tabletten; volwassenen), 0J01CRAP K (poeder voor injectievloeistof; 
kinderen) en 0J01CRAP V (poeder voor injectievloeistof/infusieoplossing; 
volwassenen). Amoxicilline/clavulaanzuur met de merknaam Augmentin® (poeder 
voor orale suspensie suikervrij met registratienummer 14740) is nu opgenomen op 
bijlage 1B. Dit combinatiepreparaat is geïndiceerd voor de behandeling van infecties 
bij volwassenen en kinderen <40 kg. Volwassenen en kinderen ≥40 kg moeten met 
de formuleringen voor volwassenen worden behandeld. In een vervolgadvies zullen 
we beoordelen of Augmentin® mogelijk onderling vervangbaar is met de andere 
poeders voor orale suspensie die zijn geclusterd in 0J01CRAO K. 
 
Het protrombinecomplex Cofact® wordt in tegenstelling tot Beriplex®, Octaplex® 
en Prothromplex® als enige middel zowel vergoed vanuit de extramurale 
farmaceutische zorg (GVS) als via de intramurale geneeskundige zorg (add-on). In 
het rapport handhaven we de conclusie dat Cofact® onderling niet vervangbaar is 
met enig ander product in het GVS. In een vervolgadvies komen wij terug op de 
vraag of de opname van Cofact®, als enige product uit de groep van 
protrombinecomplex, in het GVS gehandhaafd moet worden. 
  
Indien een product niet in de Geneesmiddeleninformatiebank van het College ter 
Beoordeling van Geneesmiddelen staat (dus geen handelsvergunning heeft in 
Nederland) nemen we het product niet mee in het advies over de onderlinge 
vervangbaarheid. Een middel dat uit de handel is genomen, is niet langer 
beschikbaar voor de behandeling. Ook als is aangekondigd dat een middel op korte 
termijn uit de handel wordt genomen doen we ook geen uitspraak over de 
onderlinge vervangbaarheid. Een overzicht van deze producten is te vinden in 
bijlage 14.  
 
Gelet op de gehanteerde uitgangspunten beschouwen we combinatiepreparaten als 
onderling niet vervangbaar indien één van de stoffen in het combinatiepreparaat als 
monopreparaat niet in het GVS is opgenomen. Als dit de enige reden is waarom dit 
product als onderling niet vervangbaar wordt beschouwen dan zullen we in een 
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vervolgadvies beoordelen of deze producten mogelijk toch onderling vervangbaar 
zijn met andere combinatiepreparaten in het GVS. Een overzicht van deze 
combinatiepreparaten is weergegeven in bijlage 15. 
 
Het advies beperkt zich op dit moment tot combinatiepreparaten die zijn 
opgenomen in een Y-cluster of op bijlage 1B zoals vermeld in het overzicht dat door 
VWS is aangeleverd. Op verzoek van de minister zullen eventueel in een 
vervolgadvies ook combinatiepreparaten die reeds zijn geplaatst op bijlage 1A 
opnieuw geanalyseerd worden. Een overzicht van de clusters waarin deze 
combinatiepreparaten zijn opgenomen is weergegeven in bijlage 16. 
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6 Spookclusters 

In beginsel bevat een cluster op bijlage 1A meerdere (>1) geneesmiddelen, die als 
onderling vervangbaar kunnen worden beschouwd. Het komt voor dat bepaalde 
producten na verloop van tijd uit de handel gaan en daarom worden verwijderd uit 
het GVS. Dit kan leiden tot de situatie waarbij slechts één product overblijft in het 
cluster. Dit wordt een spookcluster genoemd. 
 
Het verzoek van VWS is om middelen in spookclusters te analyseren op onderlinge 
vervangbaarheid, en indien mogelijk de spookmiddelen zoveel mogelijk te clusteren 
met andere middelen in het GVS.  
In het geval dat een spookmiddel niet als onderling vervangbaar kan worden 
beschouwd met andere in het GVS opgenomen middelen, dan komt dit middel in 
principe in aanmerking voor een plaatsing op bijlage 1B van de Rzv. 

6.1 Vooraf 

Wanneer spreekt men van een spookcluster? 
Er ontbreekt een wettelijke definitie voor spookcluster omdat ze in principe een 
vorm van onvolkomenheid is van het systeem. Daarom gaan we uit van de 
omschrijving die VWS hanteert voor een spookcluster:2 
* clusters met maar 1 spécialité, 1 spécialité met parallellen, of alleen parallellen 
* clusters met meerdere doseringen van hetzelfde middel, van één fabrikant. 
 

Eerdere beoordelingen 
Zorginstituut merkt hierbij op dat de meeste middelen die in een spookcluster staan 
eerder in een bepaald cluster zijn geplaatst conform de geldende GVS-criteria. Om 
het middel later naar een ander cluster te verplaatsen moet er een gegronde reden 
zijn, de verplaatsing moet niet strijdig zijn met de huidige systematiek. 

6.2 Eerste verkenning (121 artikelnamen en 64 stofnamen) 
Voor de eerste analyse hebben wij een lijst (G-standaard; september 2020) 
ontvangen van CIBG/Farmatec met spookclusters (zie bijlage 17). In de lijst zijn 
121 regels (of artikelnamen) opgenomen. Het aantal stofnamen is kleiner, omdat 
sommige artikelen dezelfde werkzame stofnaam bevatten maar een andere 
presentatievorm of productkenmerk hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om 
verschillende sterktes, verpakkingsgrootte, farmaceutische vormen, inkoopkanalen, 
enzovoort. In totaal zijn 64 stofnamen te vinden op de lijst.  
Ieder spookcluster kent zijn eigen context, de reden van ontstaan is evenzo divers 
van aard. Dit leidt ertoe dat er per situatie beoordeeld moet worden hoe het 
spookmiddel na opheffen van het spookcluster geplaatst dient te worden in het GVS. 
Een grondige analyse (met een herbeoordeling van de onderlinge vervangbaarheid 
per geneesmiddel) is niet uitvoerbaar binnen het tijdbestek van 6 maanden. Daarom 
beperken we ons in dit rapport tot een eerste verkenning en brengen we beperkt 
advies uit. In 2021 zal het Zorginstituut een planning uitbrengen over de verdere 
afhandeling van deze producten. 
 
Hieronder lichten we, na een eerste onderzoek, een aantal groepen van 
spookmiddelen toe. 
 

                                                                 
2 In de praktijk betekent dit: als een nieuwe middel zich aandient dat voldoet aan een van deze 2 situaties dan zou 
Farmatec/VWS nu niet overgaan tot het vormen van een nieuwe cluster.  
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6.2.1 Kinderclusters (21 artikelnamen) 
Bij de berekening van de vergoedingslimiet wordt uitgegaan van de dagdosering. 
Hiervoor wordt (indien beschikbaar) de defined daily dose (DDD) van de WHO 
gebruikt. De DDD is de veronderstelde gemiddelde onderhoudsdosis per dag voor 
een geneesmiddel dat wordt gebruikt bij volwassenen (met een lichaamsgewicht van 
70 kg) voor de belangrijkste indicatie.12 In de meeste gevallen is de DDD een goed 
bruikbaar instrument gebleken. Echter, bij speciale groepen die een veel lagere 
dagdosis nodig hebben (zoals jonge kinderen) kan het toepassen van de DDD leiden 
tot problemen in de vergoeding met bijbetaling tot gevolg. Om te voorkomen dat 
geneesmiddelengebruik bij jonge kinderen altijd gepaard gaat met bijbetaling 
kunnen speciale kinderclusters worden gevormd, naast de bestaande clusters voor 
volwassenen.  
In de kinderclusters kunnen geneesmiddelen die speciaal ontworpen zijn voor 
kinderen worden geplaatst. Naast kinderclusters zijn er ook clusters voor baby’s of 
voor ouderen (geriatrische clusters). 
 
Bij de toetsing over de onderlinge vervangbaarheid van kinderclusters gaat het 
primair om de vraag of het bestemd is voor dezelfde leeftijdscategorie. De invulling 
van dit criterium is in het verleden al vaker ter discussie gesteld. In sommige 
gevallen zijn er ook uitspraken van de rechter die richting geven.  
Op basis hiervan kunnen de volgende uitgangspunten worden geformuleerd. 
Alleen de beschikbaarheid van specifieke toedieningsvormen die uitsluitend voor 
kinderen, volwassenen of ouderen toepasbaar zijn, rechtvaardigt een aparte 
clusterindeling in het GVS (Astra, 26 juni 1991: Rhinocort®). De hoofdindicatie is 
daarbij bepalend (Wyeth, 17 mei 2004: Enbrel® vs. Humira®). 
Alleen het feit dat in handboeken een bepaalde dosering bij kinderen wordt 
aanbevolen die het beste kan worden bereikt door de laagste van drie 
doseringssterkten van een geneesmiddel toe te passen, betekent volgens de rechter 
nog niet dat die laagste doseringssterkte exclusief voor kinderen is bestemd en dus 
in een apart kindercluster moet worden ondergebracht (Searle, 26 juni 1991: 
Aldactone® 25 mg). 
 
Van de 121 artikelnamen op de lijst met spookclusters (overzicht aangeleverd door 
VWS) zijn er 21 regels te vinden met een kindercluster (n=20) of een geriatrisch 
cluster (n=1; Lanoxin® tablet 0,125 mg). Netto gaat het om 14 verschillende 
clustercodes.  
 

Clustercode Artikelnaam 
0A03FACO K PRIMPERAN DRANK 1MG/ML  
0A07DAAO K IMODIUM DRANK 
0A07DAAO K - IMODIUM DRANK 
0A07DAAO K - IMODIUM DRANK 
0A07DAAO K - IMODIUM DRANK 
0B03AAAO K FERROFUMARAAT TEVA SUSPENSIE 20MG/ML 
0C01AAAO G LANOXIN TABLET 0,125MG* 
0C01AAAO K LANOXIN PG TABLET 0,0625MG* 
0J01CEAO K BROXIL POEDER VOOR SUSPENSIE 125MG/5ML 
0J01DABO K ZINNAT GRANULAAT VOOR SUSPENSIE 25MG/ML 
0J01EEAO K COTRIMOXAZOL TEVA SUSPENSIE 240MG/5ML 
0J01EEAO K - COTRIMOXAZOL TEVA TABLET 120MG 
0J07AGAP K ACT HIB INJECTIEPOEDER FLAC 10MCG +SOLV 0,5ML WWSP 
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0L01BBCO K GILENYA CAPSULE 0,25MG 
0N03ABAO K DIPHANTOINE-Z 25 TABLET 23MG# 
0N03ABAO K - DIPHANTOINE-Z 25 TABLET 23MG 
0N03ABAO K - DIPHANTOINE-Z 25 TABLET 23MG 
0N03ABAO K - DIPHANTOINE-Z 25 TABLET 23MG 
0N03ADAO K ETHYMAL SIROOP 62,5MG/ML¥ 
0N03AFCO K TEGRETOL SUSPENSIE 20MG/ML 
1R06ABAO K FENISTIL DIMETINDEENWATERSTOFMALEAAT DRUP 1MG/ML 
 
*: LANOXIN TABLET 0,25MG is ook een spookcluster (0C01AAAO V, cluster voor 
volwassenen). 
#: in het spookcluster 0N03ABAO V (cluster voor volwassenen) zijn meerdere 
sterktes opgenomen van het product met DIPHANTOINE-Z (46 mg, 69 mg of 92 mg). 
¥: ETHYMAL CAPSULE 250MG (0N03ADAO V) is ook een spookcluster voor 
volwassen. 

 
Van deze producten hebben we, aan de hand van de registratieteksten (SmPC’s), 
een analyse gemaakt over de toepassing bij kinderen. Op bijlage 18 vindt u een 
overzicht van de geregistreerde indicatie van deze producten alsook de aanbevolen 
doseringen. Indien informatie specifiek voor kinderen vermeld is in de SmPC wordt 
deze getoond.  
 
Van vijf middelen is in de geregistreerde indicatie vermeld dat het middel kan 
worden toegepast bij kinderen. Deze zijn: Primperan® drank (metoclopramide), 
Imodium® drank (loperamide), Zinnat® granulaat voor suspensie (cefuroximaxetil), 
Act-Hib® injectie (haemophilus influenzae B-vaccin) en Gilenya® capsule 
(fingolimod).  
Act-Hib® is het enige middel dat uitsluitend bestemd is voor een toepassing bij 
kinderen. De geregistreerde indicatie van Acti-Hib® luidt als volgt: Actieve 
immunisatie van zuigelingen en peuters tegen invasieve infecties veroorzaakt door 
Haemophilus influenzae type b: meningitis, sepsis, cellulitis, arthritis en epiglottitis. 
De andere vier geneesmiddelen zijn ook geregistreerd voor een toepassing bij 
volwassenen en hebben geen specifieke toedieningsvorm die uitsluitend voor 
kinderen is bestemd. Bij de consultatie heeft de KNMP naar voren gebracht dat het 
haemophilus influenzae B-vaccin (Act-Hib®) ook off-label wordt gebruikt voor 
preventie van infecties bij volwassenen met functionele hypo- en asplenie.  
Naar aanleiding van deze opmerking heeft het Zorginstituut een nadere analyse 
uitgevoerd. Volgens gegevens uit de GIP-databank waren in 2019 slechts 51 van de 
1199 gebruikers van Act-Hib® (4,3%) jonger dan 4 jaar. Aangezien Act-Hib® het 
enige product is in het cluster 0J07AGAP, er geen ander geneesmiddel in het GVS is 
opgenomen dat als onderling vervangbaar kan worden beschouwd met het 
haemophilus influenzae B-vaccin, is hier tevens sprake van een spookcluster. 
Daarom is het Zorginstituut van mening dat Act-Hib® in aanmerking komt voor een 
plaatsing op bijlage 1B van de Rzv. 
 
De andere middelen op de lijst zijn: Ferrofumaraat drank (ferrofumaraat), Lanoxin® 
(digoxine) tablet 0,125 en Lanoxin® PG tablet 0,0625, Broxil® (feneticilline) poeder 
voor suspensie, Cotrimoxazol suspensie en cotrimoxazol tablet, Diphantoine Z 
(fenytoïne) 25mg tablet, Ethymal® (ethosuximide) siroop, Tegretol® 
(carbamazepine) suspensie, Fenistil® (dimetindeen) druppels. Deze middelen zijn 
niet specifiek geregistreerd voor een toepassing bij kinderen (of bij ouderen) en 
hebben ook geen specifieke toedieningsvorm die uitsluitend voor kinderen is 
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bestemd. 
 
Samenvattend 
Act-Hib® is uitsluitend geregistreerd voor een toepassing bij zuigelingen en peuters. 
Het beschikt over een specifieke toedieningsvorm die uitsluitend voor kinderen 
toepasbaar is. Hoewel dit middel in de praktijk ook off-label wordt toegepast bij 
volwassenen is in het GVS geen andere middel opgenomen dat als onderling 
vervangbaar kan worden beschouwd. Act-Hib® kan daarom op bijlage 1B van de 
Rzv worden geplaatst.  
  
De overige middelen beschikken niet over specifieke toedieningsvormen die 
uitsluitend voor kinderen of ouderen toepasbaar zijn. Zij voldoen hiermee niet aan 
de uitgangspunten om in aanmerking te komen voor een aparte clusterindeling in 
het GVS. Deze middelen kunnen als onderling vervangbaar worden beschouwd met 
producten met dezelfde werkzame stof die geplaatst zijn in de volwassen clusters. 
 
Verder merkt het Zorginstituut op dat het clusteren van producten die eerst in het 
kindercluster zijn opgenomen met producten in de volwassen clusters kan leiden tot 
bijbetaling. Of dit daadwerkelijk het geval zal zijn moet blijken uit de 
limietberekening bij het clusteren. 

6.2.2 Combinatieverpakking met toebehoren (4 artikelnamen) 
In de lijst met spookclusters zijn er vier artikelen opgenomen die naast een 
geneesmiddel ook een hulpmiddel (toebehoren) bevat dat wordt gebruikt bij de 
toediening. Het gaat bijvoorbeeld om een inhalatiepreparaat dat samen met een 
voorzetkamer in een verpakking wordt verhandeld. Door dit extra hulpmiddel wordt 
het betreffende inhalatiepreparaat nu als niet onderling vervangbaar beschouwd met 
het vergelijkbare inhalatiepreparaat zonder dit hulpmiddel. 
 

Clustercode Artikelnaam 
0L02AEAP V LUCRIN INJVLST 5MG/ML FL 2,8ML + 14WWSP + DOEKJES^ 
0R03ACAIDHV VENTOLIN 100 AER CFKVR 100MCG/DO SPBS 200DO+VOLUM 
0R03AKAID V BERODUAL CFKVR AEROSOL SPUITBUS 200DO + INHALATOR 
0R03BACID V BUDESONIDE ALLGEN AEROSOL CFKV 200MCG/DO 200DO+JET 
 
^: in het reguliere cluster 0L02AEADI V zijn andere producten met Lucrin 
(WWSP en FLACON) opgenomen.  

 
Het Zorginstituut merkt het volgende op:  

- Farmacotherapeutisch gezien heeft het geneesmiddel in deze 
combinatieverpakking niet een andere toepassing dan het geneesmiddel 
zonder de toegevoegde hulpstukken.  

-  De hulpstukken zijn ook (zonder recept) apart te verkrijgen. Zo kan de 
voorzetkamer bij Ventolin® (de Volumatic) ook apart worden geleverd.  

- Voorzetkamers zijn uitwendige hulpmiddelen voor het ademhalingsstelsel en 
vallen onder de aanspraak hulpmiddelenzorg. Verzekerde heeft recht op 
deze zorg voor zover hij daarop naar inhoud en omvang redelijkerwijs is 
aangewezen. Zorgverzekeraars kunnen in hun polis voorwaarden stellen 
waaraan voldaan moet zijn om een hulpmiddel vergoed te krijgen, 
bijvoorbeeld maximaal 1 voorzetkamer per jaar. Als de verzekerde 
meerdere voorzetkamers wil (voor verschillende plaatsen) kan hij deze ook 
tegen betaling zelf aanschaffen. 

-  Als de Volumatic los wordt verstrekt, dan komt het niet ten laste van het 
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GVS, maar ten laste van hulpmiddelenzorg of betaalt de verzekerde dit zelf. 
De vergoeding van hulpmiddelen staat hier niet ter discussie. De vraag is of 
de toevoeging van een (vergoed) hulpmiddel aan een (eveneens vergoed) 
geneesmiddel moet leiden tot een andere vergoedingsstatus van het 
geneesmiddel. Naar onze mening is hier geen gegronde reden voor. 

- Andere combinatieverpakkingen met toebehoren, zoals INTRONA INJVLST 
15.000.000IE/ML PEN 1,2ML +TOEBEH, zijn ook in hetzelfde cluster 
(0L03AABP V) gebracht met hun variant zonder de toebehoren (INTRONA 
INJVLST 6.000.000IE/ML FLACON 3ML). Andere voorbeelden zijn Ruconest® 
of Somatuline®: in beide clusters zijn producten met toebehoren 
opgenomen tezamen met hun evenknie zonder toebehoren.  
 

Advies 
De vier bovengenoemde combinatieverpakkingen met toebehoren zijn onderling 
vervangbaar met de vergelijkbare producten zonder toebehoren.  
 

6.2.3 Kandidaten voor verwijderen uit GVS  

6.2.3.1 Cyanocobalamine injectievloeistof 

Clustercode Artikelnaam 
0B03BABP V CYANOCOBALAMINE CF INJVLST 1000MCG/ML AMPUL 1ML 

 
Het middel CYANOCOBALAMINE CF INJVLST 1000MCG/ML AMPUL 1ML is nu 
opgenomen in het GVS in het cluster 0B03BABP V.  
De geregistreerde indicatie van cyanocobalamine injectie luidt als volgt:  
Dit injectievloeistof wordt gebruikt tijdens de Schillingtest om de bindingsplaats voor 
vitamine B12 te verzadigen. De Schillingtest wordt gebruikt om de gastro-intestinale 
absorptie van vitamine B12 te bepalen.13 
 
Volgens de registratietekst is dit middel uitsluitend bestemd voor een diagnostische 
toepassing in een klinische setting. Naar onze mening hoort een dergelijke 
diagnosticum thuis onder medisch specialistische zorg (als onderdeel van een DBC) 
en niet onder extramurale farmaceutische zorg (GVS).  
 
Volgens GIPdatabank waren er 1.695 gebruikers voor cyanocobalamine injecties en 
de totale kosten bedroegen circa €24.500 voor 2019. 
 
Advies 
Cyanocobalamine injectievloeistof kan verwijderd worden uit het GVS. 
 

6.2.3.2 Faslodex® injectievloeistof 

Clustercode Artikelnaam 
0L02BAAP V FASLODEX INJVLST 50MG/ML WWSP 5ML 

 
Faslodex® (fulvestrant, een anti-oestrogeen met ATC L02BA03) is geregistreerd 
voor de behandeling van borstkanker.14 Volgens de registratietekst wordt Faslodex® 
gebuikt: 

- als monotherapie voor de behandeling van oestrogeenreceptor positieve, 
lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker bij postmenopauzale 
vrouwen: 

o die niet eerder zijn behandeld met endocriene therapie, of 
o met recidief tijdens of na adjuvante anti-oestrogeenbehandeling, of 
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progressie van de ziekte tijdens een anti-oestrogeenbehandeling. 
- in combinatie met palbociclib voor de behandeling van hormoonreceptor 

(HR)-positieve, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-
negatieve, lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker bij vrouwen 
die eerder zijn behandeld met endocriene therapie. 

 
In 2015 heeft de minister meerdere geneesmiddelen bij de behandeling van kanker 
overgeheveld van de «extramurale aanspraak farmaceutische zorg» naar de 
«intramurale geneeskundige zorg».15 Het doel van de overheveling is om bepaalde 
(dure) medisch-specialistische geneesmiddelen (zoals oncolytica) integraal en 
exclusief onder de ziekenhuisbekostiging te brengen en de verzekerde aanspraak op 
deze middelen eenduidig vast te stellen. Bij deze overheveling is fulvestrant 
(Faslodex®) niet meegenomen. 
 
In lijn met de gedachte bij de overheveling is het Zorginstituut van mening dat 
fulvestrant kan worden verwijderd uit GVS. Dit middel, als onderdeel van een 
oncologische behandeling, past beter in een intramurale setting dan de extramurale 
farmaceutische zorg. 
 
Volgens GIPdatabank waren er 2420 gebruikers voor Faslodex® en de totale kosten 
bedroegen circa €9 miljoen voor 2019. 
 
Advies 
FASLODEX INJVLST 50MG/ML WWSP 5ML kan overgeheveld worden naar medisch 
specialistische zorg. 
 
Opmerking: Er zijn nog andere oncolytica in het GVS opgenomen met een ATC-code 
die begint met L02. Deze producten zijn niet opgenomen in de lijst die VWS ter 
beschikking heeft gesteld aan ZIN en daarom buiten beschouwing gelaten. 
Inhoudelijk gezien passen deze oncolytica ook beter bij medisch specialistische zorg. 
Of het wenselijk of uitvoerbaar is om deze middelen alsnog over te hevelen is aan 
het oordeel van de minister. 

6.2.3.3 De-Nol tablet 

Clustercode Artikelnaam 
0A02BXBO V DE NOL TABLET FILMOMHULD 120MG 

 
De-nol® (colloïdale oplossing van bismutsubcitraat) is sinds 1984 geregistreerd voor 
de behandeling van maag- en duodenumulcera en voor gastritis gepaard gaande 
met dyspepsieklachten, wanneer eliminatie van Helicobacter pylori is gewenst. 
Tegenwoordig zijn er vele andere middelen beschikbaar voor de behandeling van 
deze maagklachten.  
De-nol tablet is vanaf september 2003 niet meer opgenomen in de taxe, het is 
sindsdien ook niet verkrijgbaar op de Nederlandse markt. Volgens de 
registratiehouder wordt het product in uitzonderlijke gevallen uit het buitenland 
ingevoerd via de internationale apotheek en de kosten hiervan worden via het GVS 
gedeclareerd. 
 
Volgens GIPdatabank waren er 117 gebruikers voor De-Nol tablet en de totale 
kosten bedroegen €2.300 voor 2019. 
 
De plaats van De-Nol tablet in het GVS zal worden behandeld in het vervolgadvies. 
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6.3 De rest van de spookclusters (94 artikelnamen; 49 clusters) 
Onderstaande producten op de lijst van spookclusters zijn hierboven niet inhoudelijk 
beoordeeld. Deze middelen zullen worden behandeld in het vervolgadvies. 

Clustercode Artikelnaam 
0A02BAAP V ZANTAC INJVLST 25MG/ML AMPUL 2ML 
0A06AGARC V KLYX KLYSMA 
0A10ABBP V INSUMAN INFUSAT INJ 100IE/ML PATR 3,15ML 
0A10ACAP V INSULATARD INJ 100IE/ML FLACON 10ML 
0A10BFAO V GLUCOBAY 50 TABLET 50MG 
0A11CCAP V ETALPHA INJVLST 2MCG/ML AMPUL 0,5ML 
0A12BAAO V SLOW K TABLET MGA 600MG 
0C01AAAO V LANOXIN TABLET 0,25MG 
0C01BABO V KINIDINESULFAAT PCH DRAGEE 200MG 
0C01BABO V - KINIDINESULFAAT TEVA DRAGEE 200MG 
0C01BACO V RITMOFORINE RETARD TABLET MGA 250MG 
0C01BCAO V RYTMONORM TABLET OMHULD 150MG 
0C01BCAO V - RYTMONORM TABLET OMHULD 150MG 
0C01BCAO V - RYTMONORM TABLET OMHULD 300MG 
0C02DBAO V HYDRALAZINE HCL CF TABLET 10MG 
0C10ADAO V NEDIOS CAPSULE 250MG 
0D01ACADL V MYK 1 LOTION 10MG/ML 
0D07AAADC V HYDROCORTISON FAGRON FNA CREME 10MG/G 
0D07AAADC V - HYDROCORTISON FAGRON FNA CREME 10MG/G 
0D07AAADC V - HYDROCORTISON FAGRON FNA CREME 10MG/G 
0D07AAADC V - HYDROCORTISON FAGRON FNA CREME 10MG/G 
0D07ABADL V LOCOID CRELO HUIDEMULSIE 1MG/G 
0D07ABADL V - LOCOID SCALP LOTION 1MG/ML 
0D07ABADL V - LOCOID SCALP LOTION 1MG/ML 
0D10AFADL V INDERM APPLICATIEVLOEISTOF 1% 
0G01AFAV V FLAGYL OVULE 500MG 
0G03AAAO V MICROGYNON 50 TABLET OMHULD 
0G03DAAO V PROVERA TABLET 5MG 
0G03DAAO V - PROVERA TABLET 10MG 
0H02ABAP V SOLU CORTEF INJECTIEPOEDER FLACON 100MG 
0H02ABAP V - SOLU CORTEF INJPDR 100MG + 2ML SOLV IN ACT O VIAL 
0H03BAAO V PROPYLTHIOURACIL APOTEX TABLET 50MG 
0J01DAAO V KEFORAL TABLET 500MG 
0J01DACP V CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI INJPDR FLACON 500MG 
0J01DACP V - CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI INJPDR FLACON 1000MG 
0J01DACP V - CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI INJPDR FLACON 2000MG 
0J01FAAP V ERYTHROCINE IV INFUSIEPOEDER FLACON 1000MG 
0J07ALAP V PNEUMOVAX 23 INJVLST WWSP 0,5ML 
0L03AABP V INTRONA INJVLST 6.000.000IE/ML FLACON 3ML 
0L03AABP V - [INTRONA INJVLST 15.000.000IE/ML PEN 1,2ML +TOEBEH] 
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0N02AXAP V TRAMAL INJVLST 50MG/ML AMPUL 2ML 
0N02AXAR V TRAMADOL HCL CF ZETPIL 100MG 
0N02CCBO V IMIGRAN NEUSSPRAY 10MG 
0N02CCBO V - IMIGRAN NEUSSPRAY 20MG 
0N03ABAO V DIPHANTOINE-Z 50 TABLET 46MG 
0N03ABAO V - DIPHANTOINE-Z 50 TABLET 46MG 
0N03ABAO V - DIPHANTOINE-Z 50 TABLET 46MG 
0N03ABAO V - DIPHANTOINE-Z 50 TABLET 46MG 
0N03ABAO V - DIPHANTOINE-Z 75 TABLET 69MG 
0N03ABAO V - DIPHANTOINE-Z 75 TABLET 69MG 
0N03ABAO V - DIPHANTOINE-Z 75 TABLET 69MG 
0N03ABAO V - DIPHANTOINE-Z 75 TABLET 69MG 
0N03ABAO V - DIPHANTOINE-Z 100 TABLET 92MG 
0N03ABAO V - DIPHANTOINE-Z 100 TABLET 92MG 
0N03ABAO V - DIPHANTOINE-Z 100 TABLET 92MG 
0N03ADAO V ETHYMAL CAPSULE 250MG 
0N03ADAO V - ETHYMAL CAPSULE 250MG 
0N05BABP V DIAZEPAM CF INJVLST 5MG/ML AMP 2ML 
0N05BBAO V HYDROXYZINI HCL TABLET OMHULD 10MG 
0N05BBAO V - HYDROXYZINI HCL TABLET OMHULD 25MG 
0N07XXDO V SKILARENCE TABLET MSR 120MG 
0N07XXDO V - SKILARENCE TABLET MSR 120MG 
0N07XXDO V - SKILARENCE TABLET MSR 120MG 
0N07XXDO V - SKILARENCE TABLET MSR 120MG 
0N07XXDO V - SKILARENCE TABLET MSR 120MG 
0N07XXDO V - SKILARENCE TABLET MSR 120MG 
0N07XXDO V - SKILARENCE TABLET MSR 120MG 
0N07XXDO V - SKILARENCE TABLET MSR 120MG 
0N07XXDO V - SKILARENCE TABLET MSR 30MG 
0P01BAAO V A-CQ 100 CHLOROQUINE TABLET 100MG 
0R03BBBID V IPRATROPIUM CYCLOCAPS INHALPOEDER 0,04MG 
0R03BCBID V LOMUDAL FORTE AEROSOL 5MG/DO SPBS 112DO 
0R03DABO V THEOLAIR RETARD TABLET MGA 175MG 
0R03DABO V - THEOLAIR RETARD TABLET MGA 350MG 
0S01AABZ V TOBREX OOGZALF TUBE 3,5G 
0S01FAAG V CYCLOGYL OOGDRUPPELS 1% FLACON 15ML 
0S01FACG V MINIMS TROPICAMIDE OOGDRUPPELS 10MG/ML TUBE 0,5ML 
0S01FBAG V MINIMS FENYLEFRINE HCL OOGDR 25MG/ML TUBE 0,5ML 
0S01XAAZ V DURATEARS Z OOGZALF TUBE 3,5G 
1C04ADAO V TRENTAL TABLET MGA 400MG 
1N02AEAP V TEMGESIC INJVLST 0,3MG/ML AMPUL 1ML 
2D07ABADZ V EMOVATE ZALF 0,5MG/G 
2N05ADAP V HALDOL INJVLST 5MG/ML AMPUL 1ML 
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2 Hiv-remmers, vergoeding 2010-2019  

Vergoeding van hiv-remmers (2010-2019) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 
ATC-code; middel 

 

J05AE01 Saquinavir  563.784 468.729 372.212 304.661 244.928 159.771 114.684 93.111 64.751 42.022 

J05AE02 Indinavir  21.041 19.071 21.244 18.836 18.490 16.306 13.213 9.257 6.647 . 

J05AE03 Ritonavir  1.053.108 1.275.640 1.319.373 1.399.062 1.435.586 1.269.996 1.044.428 798.572 614.513 416.375 

J05AE07 Fosamprenavir  216.775 183.451 187.804 138.867 114.634 71.292 48.070 34.815 12.653 5.453 

J05AE08 Atazanavir  9.096.592 9.817.826 10.021.093 9.925.084 9.247.213 7.471.220 5.898.269 4.483.079 3.493.854 2.551.769 

J05AE10 Darunavir  4.588.405 8.028.486 10.561.996 13.102.575 15.520.579 13.896.943 11.514.551 9.369.453 7.521.102 4.072.522 

J05AF01 Zidovudine  239.045 226.026 204.943 121.800 76.529 54.545 46.755 43.341 32.785 19.823 

J05AF02 Didanosine  417.634 297.754 228.296 174.556 131.646 86.910 72.288 38.300 648 . 

J05AF04 Stavudine  49.908 33.648 18.898 9.277 5.904 5.089 4.863 905 . . 

J05AF05 Lamivudine  2.697.328 2.328.832 1.958.878 1.557.644 1.086.664 825.306 723.914 592.747 529.170 424.487 

J05AF06 Abacavir  622.370 605.506 597.089 611.080 677.294 644.636 653.634 585.928 505.676 385.090 

J05AF07 Tenofovirdisoproxil  6.233.616 6.369.984 6.491.616 6.725.589 6.783.646 6.926.234 6.949.752 6.492.090 2.534.502 990.427 

J05AF09 Emtricitabine  45.066 52.919 59.670 69.202 76.824 98.819 111.559 80.060 57.383 50.456 

J05AF13 Tenofoviralafenamide  . . . . . . . 58.458 519.986 1.101.428 

J05AG01 Nevirapine  9.301.219 9.631.706 10.613.902 10.717.283 8.700.342 7.061.811 6.306.665 4.919.031 2.800.478 1.755.446 

J05AG03 Efavirenz  3.533.575 2.964.240 2.716.802 2.361.892 1.733.086 1.039.884 787.277 618.075 514.907 424.281 

J05AG04 Etravirine  1.026.163 1.080.080 1.184.152 1.159.100 1.198.269 1.115.501 1.052.039 856.583 720.074 595.732 

J05AG05 Rilpivirine  . . 76.688 148.190 280.256 277.323 254.597 290.035 313.954 295.632 

J05AG06 Doravirine  . . . . . . . . . 12.972 

J05AR01 Zidovudine met lamivudine  5.251.024 4.337.974 3.520.771 2.622.443 1.167.880 693.634 310.159 179.002 133.178 112.447 

J05AR02 Lamivudine met abacavir  6.243.056 6.222.439 7.280.450 8.345.339 9.018.777 7.589.455 6.837.220 5.429.798 2.618.596 841.763 

J05AR03 Tenofovir disoproxil met emtricitabine  27.268.068 32.390.021 37.108.713 40.137.181 41.400.786 40.077.729 35.664.912 24.631.925 7.246.216 4.258.538 

J05AR04 Zidovudine met lamivudine en abacavir  2.395.373 1.931.147 1.655.293 1.272.628 1.049.165 577.988 302.896 159.308 104.251 84.735 

J05AR06 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en 
efavirenz  

33.770.819 37.113.622 36.653.383 36.585.859 34.191.513 29.156.293 23.884.823 18.348.937 10.593.139 6.433.995 
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J05AR08 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en 
rilpivirine  

. . 2.548.969 10.915.363 16.177.238 15.577.126 13.962.095 9.619.028 7.356.891 6.004.501 

J05AR09 Emtricitabine met tenofovir elvitegravir en 
cobicistat  

. . . 114.670 6.489.112 13.214.024 13.914.268 9.641.063 8.879.123 7.667.924 

J05AR10 Lopinavir met ritonavir  902.761 3.195.885 5.844.979 4.678.477 3.611.569 2.511.512 1.634.127 1.067.986 701.110 476.732 

J05AR13 Lamivudine met abacavir en dolutegravir  . . . . 497.441 16.215.770 28.113.019 32.077.609 35.228.768 32.832.504 

J05AR14 Darunavir met cobicistat  . . . . . 1.449.613 3.409.308 4.117.045 3.804.006 3.464.499 

J05AR17 Emtricitabine met tenofovir alafenamide  . . . . . . 789.714 8.741.398 11.399.907 10.942.843 

J05AR18 Emtricitabine tenofovir alafenamide elvitegravir 
cobicista  

. . . . . . 8.899.224 26.089.098 33.745.412 31.901.415 

J05AR19 Emtricitabine met tenofovir alafenamide en 
rilpivirine  

. . . . . . 324.224 5.335.934 8.896.365 9.159.632 

J05AR20 Emtricitabine met tenofoviralafenamide en 
bictegravir  

. . . . . . . . 865.392 15.874.379 

J05AR21 Dolutegravir met rilpivirine  . . . . . . . . 131.168 721.803 

J05AR22 Emtricitabine tenofoviralafenamide darunavir 
cobicistat  

. . . . . . . 70.836 5.658.003 10.258.142 

J05AR24 Lamivudine met tenofovir disoproxil en doravirine  . . . . . . . . . 249.767 

J05AR Antivirale middelen voor hivinfectie 
combinatiepreparaten  

. . . . . . . . . 497.130 

J05AX07 Enfuvirtide  154.388 111.654 81.686 44.231 29.409 892 3.289 . . . 

J05AX08 Raltegravir  6.824.766 8.025.881 8.998.377 9.983.056 10.534.066 8.333.779 6.668.162 5.478.384 5.432.641 5.017.198 

J05AX09 Maraviroc  685.375 938.509 1.040.765 1.151.150 1.084.037 1.037.089 965.200 839.934 766.603 739.302 

J05AX12 Dolutegravir  . . . . 819.698 6.356.383 10.339.039 12.187.525 14.405.900 15.837.213 

Totaal (euro’s) 123.201.26
0 

137.651.02
9 

151.368.04
2 

164.395.09
4 

173.402.58
0 

183.812.87
1 

191.618.23
5 

193.378.65
0 

178.209.75
2 

176.520.37
5 

 
Bron: GIP / Zorginstituut Nederland (beschikbaar via https://www.gipdatabank.nl/databank?infotype=g&label=00-totaal&tabel=R_85_hiv&geg=vg&item=bijlage)  
Geactualiseerd op: 04-09-2020. 
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3 A (Spijsverteringsstelsel en metabolisme) 

 
 
 

Geneesmiddelgroep Stofnaam Huidige plaatsing in het 
GVS 

Conclusie over 
onderlinge 
vervangbaarheid 

Extra informatie 

Insuline met insuline Insuline gewoon/insuline 
isofaan 
Diverse fabrikanten 

YA10ADDPD V en 
YA10ADEPD V 
 

Onderling 
vervangbaar 

Voorgevulde pen Insuline aspart 
protamine en insuline 
lispro protamine zitten 
als monopreparaat niet 
in het GVS; 

De monopreparaten 
insuline aspart en 
insuline lispro zitten in 
dezelfde clusters; 

De monopreparaten 
insuline degludec, 
insuline gewoon en 
insuline isofaan zitten 
in verschillende 
clusters. 

YA10ADBPI V, 
YA10ADDPIE V, 
YA10ADEPI V, YA10ADFPI 
V en YA10ADGPI V 

Onderling 
vervangbaar 

Patroon 

YA10ADEP V Mixtard® Flacon 

Insuline aspart/insuline 
aspart protamine  

Bijlage 1B Novomix® Voorgevulde pen 

Bijlage 1B Novomix® Patroon 

Insuline degludec/insuline 
aspart  

YA10ADHPD V Ryzodeg® Voorgevulde pen 

Insuline lispro/insuline lispro 
protamine  

YA10ABAPD V en 
YA10ABBPD V 

Humalog Mix® Voorgevulde pen 

YA10ABAPIV Humalog Mix® Patroon 

Insuline met GLP1-agonist Insuline degludec/liraglutide 
Insuline glargine/lixisenatide 
Diverse fabrikanten 

YA10AEAPD V 
 

Onderling 
vervangbaar 

 

Biguanide, overage 
combinatiepreparaten 

Metformine/glibenclamide YA10BDAO V Glucovance® De monopreparaten van glibenclamide en 
pioglitazon zitten in verschillende clusters. Pioglitazon/metformine YA10BGBO V Competact® 
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Geneesmiddelgroep Stofnaam Huidige plaatsing in het 
GVS 

Conclusie over onderlinge 
vervangbaarheid 

Extra informatie 

DPP4-remmer met biguanide Linagliptine/metformine en 
Saxagliptine/metformine 
Sitagliptine/metformine 
Vildagliptine/metformine 
Diverse fabrikanten 

YA10BDEO V 
 
YA10BDDO V 
YA10BDCO V 

Onderling vervangbaar  

SGLT2-remmer met 
biguanide 

Dapagliflozine/metformine 
Empagliflozine/metformine 
Ertugliflozine/metformine 
Canagliflozine/metformine 
Diverse fabrikanten 

YA10BDFO V Onderling vervangbaar  

Antihistaminicum, systemisch Meclozine/pyridoxine Bijlage 1B Emesafene®  

5HT3-antagonisten Netupitant/palonosetron Bijlage 1B Akynzeo®  

Aminozuren-/glucose-/ 
electrolyten oplossingen 

Aminozuren-/glucose-/ 
elektrolytenoplossingen 

Bijlage 1B Nutriflex Special 70/240®  

Supplementen Fosfaat/kalium/natrium Bijlage 1B Addiphos®  
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4 B (bloed en bloedvormende organen) 

 
  

Geneesmiddelgroep Stofnaam Huidige plaatsing in het 
GVS 

Conclusie over 
onderlinge 
vervangbaarheid 

Extra informatie 

Trombocytenaggregatie-
remmers 

Clopidogrel/acetylsalicylzuur YB01ACBO V Duoplavin®  

Bloedstollingsfactoren Protrombinecomplex Bijlage 1B Cofact®  
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5 C (Cardiovasculair systeem) 

Geneesmiddelgroep Stofnaam Huidige plaatsing in het 
GVS 

Conclusie over 
onderlinge 
vervangbaarheid 

Extra informatie 

Bètablokker met 
diureticum 

Bisoprolol/hydrochloorthiazide, 
metoprolol/hydrochloorthiazide 
Diverse fabrikanten 

YC07BBAO V Onderling 
vervangbaar 

De monopreparaten hydrochloorthiazide 
(HCT) en chloortalidon zitten in 
verschillende clusters. 

Atenolol/chloortalidon 
Diverse fabrikanten 

YC07CBAO V Onderling 
vervangbaar 

Dihydropyridinen, overige 
combinatiepreparaten 

Amlodipine/valsartan/HCT 
Olmesartan/amlodipine/HCT 
Diverse fabrikanten 

YC09DBAO V 
YC09DXAO V 

Onderling 
vervangbaar 

De monopreparaten hydrochloorthiazide 
en indapamide zitten in verschillende 
clusters; 
De combinatiepreparaten met 
hydrochloorthiazide zijn combinaties met 
drie i.p.v. twee stoffen. 

Amlodipine/indapamide YC08GAAO V Natrixam® 

ACE-remmer met 
diureticum 

Captopril/hydrochlorothiazide 
(HCT), enalapril/HCT, 
fosinopril/HCT, quinapril/HCT en 
ramipril/HCT 
Lisinopril/HCT 
Diverse fabrikanten 

YC09BAAO V 
 
 
 
YC09BABO V 

Onderling 
vervangbaar 

De monopreparaten van 
hydrochloorthiazide en indapamide zitten 
in verschillende clusters. 

Perindopril/indapamide 
Diverse fabrikanten 

YC09BAAO V Onderling 
vervangbaar 

ACE-remmer met 
calciumantagonist 

Enalapril/lercanidipine 
Perindopril/amlodipine 
Diverse fabrikanten 

YC09BBCO V 
YC09BBBO V 

Onderling 
vervangbaar 

Het monopreparaat verapamil zit in een 
ander cluster dan de monopreparaten 
lercanidipine en amlodipine; 

Trandolapril zit als monopreparaat niet in 
het GVS. 

Verapamil/trandolapril YC09BBAO V Tarka® 

Perindopril/amlodipine/indapamide YC09BXBO V Triplixam® 
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Geneesmiddelgroep Stofnaam Huidige plaatsing in het GVS Conclusie over 
onderlinge 
vervangbaarheid 

Extra informatie 

ACE-remmer, overige 
combinatiepreparaten 

Bisoprolol/perindopril YC09BXBO V Cosimprel® Het gaat in het ene geval om een 
combinatie van twee en in het andere geval 
om een combinatie van drie stoffen. 

Perindopril/amlodipine/inda-
pamide 

YC09BXBO V Triplixam® 

ARB met diureticum én 
renineremmer met 
diureticum 

Candesartan/HCT, 
irbesartan/HCT, losartan/HCT, 
telmisartan/HCT en 
valsartan/HCT 
Eprosartan/HCT 
Olmesartan/HCT 
Aliskiren/HCT 
Diverse fabrikanten 

YC09DAAO V 
 
 
YC09DACO V 
YC09DABO V 
YC09XAAO V 

Onderling 
vervangbaar 

 

ARB met 
calciumantagonist 

Amlodipine/valsartan 
Olmesartan/amlodipine 
Diverse fabrikanten 

YC09DBAO V 
YC09DBBO V 

Onderling 
vervangbaar 

 

Steroltransportblokker 
combinatiepreparaten 

Ezetimib/atorvastatine en 
ezetimib/simvastatine 
Rosuvastatine/ezetimib 
Diverse fabrikanten 

YC10AXAO V 
 
YC10BAAAO V 

Onderling 
vervangbaar 

 

ARB met 
neprilysineremmer 

Sacubitril/valsartan Bijlage 1B Entresto®  



DEFINITIEF | Bijlagen bij rapport clusteren van combinatiepreparaten | 2020040210 

 

 Pagina 15 van 78 

6 D (Dermatologica) 

 

Geneesmiddelgroep Stofnaam Huidige plaatsing in het 
GVS 

Conclusie over 
onderlinge 
vervangbaarheid 

Extra informatie 

Corticosteroïden, 
combinatiepreparaten 
cutaan 

Calcipotril/betamethason 
Diverse fabrikanten 

Bijlage 1B Onderling 
vervangbaar 

Zalf Calcipotril/betamethason 
zalf is alleen voor 
toepassing op het 
lichaam. De gel en 
schuim kunnen 
daarnaast ook op 
(behaarde) hoofdhuid 
worden toegepast. 
 
Miconazol/hydrocortison 
heeft een andere 
hoofdindicatie dan 
calcipotril/betamethason, 
betamethason/salicylzuur 
en 
flumetason/salicylzuur; 

Salicylzuur zit als 
monopreparaat niet in 
het GVS. De overige 
monopreparaten waaruit 
de combinatiepreparaten 
zijn opgebouwd zitten in 
verschillende clusters. 

Bijlage 1B Onderling 
vervangbaar 

Gel of schuim 

Betamethason/salicylzuur Bijlage 1B Diprosalic® Zalf 

Flumetason/salicylzuur Bijlage 1B Locasalen® Zalf 

Miconazol/hydrocortison 
Diverse fabrikanten 

Bijlage 1B Onderling 
vervangbaar 

Crème of zalf 
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Geneesmiddelgroep Stofnaam Huidige plaatsing in het GVS Conclusie over 
onderlinge 
vervangbaarheid 

Extra informatie 

Dermatica, 
combinatiepreparaten 

Clindamycine/tretinoïne YD10AFADL V Treclinac gel®  
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7 G (Urogenitaal stelsel en geslachtshormonen) 

 
  

Geneesmiddelgroep Stofnaam Huidige plaatsing in het GVS Conclusie over 
onderlinge 
vervangbaarheid 

Extra informatie 

Oestrogeen met 
oestrogeenreceptor-
modulator 

Geconjugeerde 
oestrogenen/bazedoxifeen 

YG03CXAO V Duavive®  

Tamsulosine, 
combinatiepreparaten 

Tamsulosine/dutasteride 
Diverse fabrikanten 

YG04CAAO V Onderling 
vervangbaar 

De monopreparaten dutasteride en 
solifenacine zitten in verschillende clusters. 

Tamsulosine/solifenacine YG04CABO V Vesomni® 
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8 J (Anti-infectie middelen voor systemisch gebruik) 

Geneesmiddelgroep Stofnaam Huidige plaatsing in het GVS Conclusie over 
onderlinge 
vervangbaarheid 

Extra informatie 

Protonpompremmer met 
antibiotica 

Pantoprazol/claritromycine/ 
amoxicilline 

YJ01CAAO Panclamox®  

Tuberculosemiddelen 
(combinatiepreparaten) 

Isoniazide/rifampicine Bijlage 1B Rifinah®  

Sulfonamiden en 
trimethoprim 

Trimethoprim/sulfametrol Bijlage 1B Rokiprim® Sulfamethoxazol en sulfametrol zitten als 
monopreparaat niet in het GVS. Trimethoprim/sulfamethoxazol Bijlage 1B Bactrimel® 

Penicillinen Amoxicilline/clavulaanzuur Bijlage 1B Mogelijk onderling 
vervangbaar met 
producten in cluster 
0J01CRAO V of 
0J01CRAO K 

Alleen amoxicilline zit als monopreparaat in 
het GVS; 

Augmentin® 100/12,5 mg 
(amoxicilline/clavulaanzuur) staat nu op 
Bijlage 1B en is enkel bedoeld voor gebruik 
bij volwassenen en kinderen <40 kg. Er 
bestaat al een kindercluster voor dit 
combinatiepreparaat (0J01CRAO K), daar 
kan dit product mogelijk aan worden 
toegevoegd. Of dit het geval is beoordelen 
we op een later moment. 

Piperacilline/tazobactam 
Diverse fabrikanten 

Bijlage 1B Onderling 
vervangbaar 

Vaccins Difterie-/acellulair kinkhoest-/ 
tetanus-/poliovaccin 
Diverse fabrikanten 

Bijlage 1B Onderling 
vervangbaar 

Aangezien het difterie-/acellulair kinkhoest-/ 
tetanus-/poliovaccin wordt aangeboden door 
diverse fabrikanten, beschouwen we deze 
vaccins als onderling vervangbaar. De 
overige vaccins zijn gericht tegen 
verschillende combinaties van ziektes en 
hebben verschillende hoofdindicaties.  

Overige vaccins Bijlage 1B Verschillende 
vaccins, allen 
onderling niet 
vervangbaar 
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9 M (Bewegingsapparaat) 

 
  

Geneesmiddelgroep Stofnaam Huidige plaatsing in het 
GVS 

Conclusie over 
onderlinge 
vervangbaarheid 

Extra informatie 

NSAID’s met 
maagbeschermer 

Diclofenac/misoprostol 
Diverse fabrikanten 

Bijlage 1B Onderling 
vervangbaar 

De monopreparaten diclofenac en 
naproxen zitten in verschillende clusters; 

Dit geldt ook voor de monopreparaten 
misoprostol en esomeprazol. 

Naproxen/esomeprazol YM01AEAO V Vimovo® 

Calcium met vitamine D, 
combinatiepreparaten 

Calciumcarbonaat/colecalciferol 
Diverse fabrikanten 

Bijlage 1B Onderling 
vervangbaar 

De calciumzouten zitten als 
monopreparaat niet in het GVS. 

Calciumfosfaat/colecalciferol Bijlage 1B Calsivit® 

Bisfosfonaten, 
combinatiepreparaten 

Alendroninezuur/calciumcarbonaat/ 
colecalciferol 
Diverse fabrikanten 

Bijlage 1B Onderling 
vervangbaar 

Het gaat in het ene geval om een 
combinatie van drie stoffen en in het 
andere geval om een combinatie van twee 
stoffen. Risedroninezuur/colecalciferol 

Diverse fabrikanten 
Bijlage 1B Onderling 

vervangbaar 
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10 N (Zenuwstelsel) 

 
 
  

Geneesmiddelgroep Stofnaam Huidige plaatsing in het 
GVS 

Conclusie over 
onderlinge 
vervangbaarheid 

Extra informatie 

Levodopa met 
decarboxylaseremmers 

Levodopa/carbidopa/entacapon 
Diverse fabrikanten 

YN04BAAO V Onderling 
vervangbaar 

 

Aceetaniliderivaten Paracetamol/tramadol 
Diverse fabrikanten 

Bijlage 1B Onderling 
vervangbaar 

 

Anesthetica, lokaal, 
parenteraal 
 
 

Articaïne/adrenaline 
Diverse fabrikanten 

Bijlage 1B Onderling 
vervangbaar 

Articaïne, felypressine en glucose zitten als 
monopreparaat niet in het GVS; 

Bupivacaïne, lidocaïne, prilocaïne en 
xylocaïne zijn als monopreparaten niet 
samen geclusterd. 

 

Lidocaïne/adrenaline 
Diverse fabrikanten 

Bijlage 1B Onderling 
vervangbaar 

Bupivacaïne/adrenaline Bijlage 1B Marcaïne+adrenaline 
van Aspen 
Netherlands BV 

Bupivacaïne/glucose Bijlage 1B Marcaïne met 
glucose van Aspen 
Netherlands BV 

Prilocaïne/felypressine Bijlage 1B Citanest 
Octapressine® 

Xylocaïne/adrenaline Bijlage 1B Xylocaïne® 20 
mg/ml + 5 µg/ml 
adrenaline 

Anesthetica, lokaal, 
overige 

Chloorhexidine/lidocaïne 
Diverse fabrikanten 

Bijlage 1B Onderling 
vervangbaar 

 

Salicylaten als 
analgeticum 

Acetylsalicylzuur/metoclopramide Bijlage 1B Migrafin®  
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11 P (Antiparasitische middelen, insecticiden en repellents) 

Geneesmiddelgroep Stofnaam Huidige plaatsing in het GVS Conclusie over 
onderlinge 
vervangbaarheid 

Extra informatie 

Malariamiddelen Atovaquon/proguanil 
Diverse fabrikanten 

Bijlage 1B Onderling 
vervangbaar 

Artemether, lumefantrine en atovaquon zijn 
als monopreparaat niet opgenomen in het 
GVS. Artemether/lumefantrine Bijlage 1B Riamet® 
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12 R (Ademhalingssysteem) 

Geneesmiddelgroep Stofnaam Huidige plaatsing in het GVS Conclusie over 
onderlinge 
vervangbaarheid 

Extra informatie 

Corticosteroïden nasaal 
(combinatiepreparaten) 

Azelastine/fluticason YR01ADAN V Dymista®  

CFTR-regulatoren Lumacaftor/ivacaftor Bijlage 1B Orkambi® Lumacaftor en tezacaftor zitten als 
monopreparaat niet in het GVS. Het 
Zorginstituut adviseerde om Symkevi® 
(2019) op basis van technische redenen 
op te nemen op bijlage 1B. 

Tezacaftor/ivacaftor Bijlage 1B Symkevi® 

Corticosteroïd met bèta2-
sympathicomimethicum 

Formoterol/beclometason en 
salmeterol/fluticason 
Budesonide/salmeterol 
Formoterol/budesonide 
Vilanterol/fluticasonfuroaat 
Diverse fabrikanten 

YR03ACCIDC V 
 
YR03AKBIDC V 
YR03AKAIDC V 
Bijlage 1B 

Onderling 
vervangbaar 

Inhalatie-
poeder 

Vilanterol zit als 
monopreparaat niet in 
het GVS. In 2014 
oordeelde het 
Zorginstituut dat 
vilanterol/ 
fluticasonfuroaat 
inhalatiepoeder 
onderling vervangbaar 
is met 
fluticasonproprionaat/ 
salmeterol en 
budesonide/formoterol 
inhalatiepoeders. 
 
 
 
 
 

Formoterol/beclometason, 
formoterol/fluticason en 
salmeterol/fluticason 
Formoterol/budesonide 
Diverse fabrikanten 

YR03ACCIDA V 
 
 
YR03AKAIDA V 

Onderling 
vervangbaar 

Aerosol 
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Geneesmiddelgroep Stofnaam Huidige plaatsing in het GVS Conclusie over 
onderlinge 
vervangbaarheid 

Extra 
informatie 

 

Parasympathicolyticum 
met bèta2-
sympathicomimeticum 

Fluticason/umeclidinium/ 
vilanterol 

Bijlage 1B Trelegy Ellipta® Inhalatie-
poeder 

Vilanterol zit als 
monopreparaat niet in 
het GVS. Het Zorg-
instituut adviseerde om 
Trelegy Ellipta® (2018) 
op basis van technische 
redenen op te nemen 
op bijlage 1B. In 2014 
concludeerde het Zorg-
instituut dat 
umeclidinium/vilanterol 
onderling vervangbaar 
is met 
indacaterol/glycopyroni
um; 

Combinatiepreparaten 
met twee of drie stoffen 
zijn onderling niet 
vervangbaar; 

Het monopreparaat 
ipratropium is niet 
geclusterd met andere 
stoffen in het GVS. 

Beclometason/formaterol/ 
glycolpyrronium 

Bijlage 1B Trimbow® Aerosol 

Glycopyrronium/formoterol Bijlage 1B Bevespi® Aerosol 

Salbutamol/ipratropium 
Diverse fabrikanten 

YR03AKAII V Onderling 
vervangbaar 

Vernevelvloei-
stof voor 
eenmalig 
gebruik 

Aclidinium/formoterol 
Indacaterol/glycopyronium 
Tiotropium/olodaterol 
Umeclidinum/vilanterol 
Diverse fabrikanten 

YR03ALBIDC V 
YR03ALAIDC V 
Bijlage 1B 
Bijlage 1B 

Onderling 
vervangbaar 

Inhalatie-
poeder 
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13 S (Zintuigstelsel) 

 
 
 

Geneesmiddelgroep Stofnaam Huidige plaatsing in het GVS Conclusie over 
onderlinge 
vervangbaarheid 

Extra informatie 

Corticosteroïden met 
antimicrobiële middelen, 
oculair 

Hydrocortison/oxytetracycline/ 
polymyxine B 

Bijlage 1B Terra Cortil + 
Polymyxine B® 

Oogzalf Hydrocortison/oxytetracycline/ 
polymyxine B heeft een 
andere hoofd-indicatie; 
 
Combinatiepreparaten met 
twee of drie stoffen zijn 
onderling niet vervangbaar; 

Omdat gentamicine en 
tobramycine oogdruppels in 
eenzelfde cluster zitten, 
concluderen we dat 
gentamicine en tobramycine 
oogzalf ook onderling 
vervangbaar zijn.  

Dexamethason/gentamicine 
Dexamethason/tobramycine 
Diverse fabrikanten 

YS01CADG V 
YS01CAEG V 

Onderling 
vervangbaar 

Oogdruppel 

Dexamethason/gentamicine 
Dexamethason/tobramycine 
Diverse fabrikanten 

Bijlage 1B 
Bijlage 1B 

Onderling 
vervangbaar 

Oogzalf 

Prostaglandine f-
analogon met 
bètablokker 

Bimatoprost/timolol en 
latanoprost/timolol 
Travoprost/timolol 
Diverse fabrikanten 

YS01EDAG V 
 
YS01EDBG V 

Onderling 
vervangbaar 

Oogdruppel  

Bimatoprost/timolol 
Latanoprost/timolol 
Tafluprost/timolol 
Diverse fabrikanten 

YS01EDGG V 
YS01EDHG V 
YS01EDFG V 

Onderling 
vervangbaar 

Oogdruppel 
conserveer-
middelvrij 
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Geneesmiddelgroep Stofnaam Huidige plaatsing in het GVS Conclusie over 
onderlinge 
vervangbaarheid 

Extra informatie 

Brimonidine, 
combinatiepreparaten 

Brimonidine/timolol Bijlage 1B Combigan® Oogdruppel Timolol en brinzolamide 
zitten als monopreparaat 
in verschillende clusters. 

Brinzolamide/brimonidine YS01ECAG V Simbrinza® Oogdruppel 

Koolzuuranhydrase(II)-
remmer met bètablokker 

Dorzolamide/timolol 
Diverse fabrikanten 

Bijlage 1B Onderling 
vervangbaar 

Oogdruppel 
conserveer-
middelvrij  

 

Dorzolamide/timolol 
Brinzolamide/timolol 
Diverse fabrikanten 

YS01EDCG V 
YS01EDEG V 

Onderling 
vervangbaar 

Oogdruppel  

Trimethoprim met 
antimicrobiële middelen, 
auriculair 

Trimethoprim/polymyxine B Bijlage 1B Polytrim® al  Oordruppel  

Bacitracine met colistine 
en hydrocortisonacetaat 

Bacitracine/colistine 
natrium/hydrocortisonacetaat 

Bijlage 1B Bacicoline-B Oordruppel  
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Geneesmiddelgroep Stofnaam Huidige plaatsing in het GVS Conclusie over 
onderlinge 
vervangbaarheid 

Extra informatie 

Corticosteroïde met 
antimicrobiële middelen, 
auriculair 

Dexamethason/framycetine/ 
gramicidine 

Bijlage 1B Sofradex® Oordruppel De stoffen waaruit de 
combinaties zijn 
samengesteld, zijn als 
monopreparaat in de 
vorm van een 
oordruppel of oorzalf 
niet opgenomen in het 
GVS. Het Zorginstituut 
concludeerde in 2017 
dat zure oordruppels 
met hydrocortison 1% 
en zure oordruppels 
met 
triamcinolonacetonide 
niet onderling 
vervangbaar zijn met 
andere geneesmiddelen 
in het GVS en 
adviseerde beide 
middelen op te nemen 
op bijlage 1B;  

Combinatiepreparaten 
met twee of drie stoffen 
zijn onderling niet 
vervangbaar. 

Fludrocortison/neomycine/ 
polymyxine B/lidocaïne 

Bijlage 1B Panotile® Oordruppel 

Flumetason/clioquinol Bijlage 1B Locacorten-Vioform® Oordruppel 
Hydrocortison/azijnzuur Bijlage 1B Zure oordruppels met 

hydrocortison DMB 
1% FNA (Tiofarma) 

 

Triamcinolon/azijnzuur Bijlage 1B Zure oordruppels met 
triamcinolonacetonide 
0,1% FNA (Tiofarma) 

 

Hydrocortison/oxytetracylcine/ 
polymyxine B 

Bijlage 1B Terra Cortil + 
Polymyxine B® 

Oordruppel en 
oorzalf 

Colistine/bacitracine/hydro-
cortison 

Bijlage 1B Bacicoline-B Oordruppel 
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14 Combinatiepreparaten die uit de handel zijn/worden genomen of niet zijn opgenomen in het GVS 

Stofnaam Merknaam Huidige plaats in het GVS 
   
Acetylsalicylzuur/dipyridamol Diverse fabrikanten1 

Het product is op 31/12/2020 uit de handel 
gegaan.(G-standaard) 

YB01ACAO V 

Calcipotriol/betamethason Xamiol®2 Bijlage 1B 
Trimethoprim/sulfametrol Lidaprim® Bijlage 1B 
Imipenem/cilastatine Tienam®, poeder voor injectie (im)3 Bijlage 1B 
   
   
Hydrocortison/neomycine/polymyxine-B Otosporin®4 Bijlage 1B 

FK: Farmacotherapeutisch Kompas 
  

                                                                 
1 Het product is op 31/12/2020 uit de handel gegaan (G-standaard). 
2 Xamiol-is-hetzelfde-als-Dovobet-Gel.pdf (huidarts.com) 
3 De Geneesmiddelinformatiebank en het FK geven alleen Tienam® poeder voor oplossing voor infusie (iv) (momenteel opgenomen in een Y-cluster). De Tienam® poeder voor injectie (im) (momenteel 
opgenomen op bijlage 1B) wordt in het FK en de Geneesmiddelinformatiebank niet gevonden. 
4 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-5906.html 
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15 Combinatiepreparaten waarvan één van de stoffen in het combinatiepreparaat als monopreparaat niet is 
opgenomen in het GVS (onderstreept) 

Geneesmiddelgroep Stofnaam Merknaam Huidige plaats in het GVS 
Insulinen Insuline aspart/insuline aspart 

protamine 
 
 
 
Insuline lispro/insuline lispro 
protamine 

Novomix® 
-  Suspensie voor injectie in 

voorgevulde pen; 
-  Suspensie voor injectie in 

patroon. 
Humalog mix® 

-  Suspensie voor injectie in 
voorgevulde pen 

-  Suspensie voor injectie in 
patroon 

 
Bijlage 1B 
 
Bijlage 1B 
 
 
YA10ABAPD V 
 
YA10ABAPI V 
 

Sulfonamiden en trimethoprim Trimethoprim/sulfametrol 
Trimethoprim/sulfamethoxazole 
(cotrimoxazol) 

Rokiprim® 
Diverse fabrikanten 

Bijlage 1B 
Bijlage 1B 

Calcium met vitamine D, 
combinatiepreparaten 

Calciumcarbonaat/colecalciferol 
Calciumfosfaat/colecalciferol 

Diverse fabrikanten 
Calisvit® 

Bijlage 1B 
Bijlage 1B 

Malariamiddelen Atovaquon/proguanil 
Arthemether/lumefantrine 

Diverse fabrikanten 
Riamet® 

Bijlage 1B 
Bijlage 1B 

    
    
    
Corticosteroïde met antimicro-
biële middelen, auriculair 

Allemaal, behalve zure 
oordruppels hydrocortison 1% en 
zure oordruppels 
triamcinolonacetonide 0,1% 

 Bijlage 1B 
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16 Combinatiepreparaten op Bijlage 1A 

Geneesmiddelgroep Stofnaam Merknaam Huidige plaats in het GVS 
Fosfaatbinders Calciumacetaat/magnesiumcarbonaat OsvaRen® 0A12AACO V 
Laxantia, osmotisch werkende Macrogol/elektrolyten 

Natrium-/kalium-/magnesiumsulfaat 
Diverse fabrikanten 
Eziclen® 

0A06ADBO V 
1A06ADAO V 

Laxantia, combinatiepreparaten Natriumdocusaat/sorbitol 
Natriumlaurylsulfoacetaat/natrium-
citraat/sorbitol 
Natriumdocusaat/glycerol 
Picozwavelzuur/magnesiumoxide/ 
citroenzuur 

Klyx® 
Microlax® 
 
Norgalax® 
Picoprep® 

0A06AGARC V 
0A06AGBRC V 
 
 
0A06ADBO V 

Fluoride Natriumfluoride/waterstof-fluoride En-De-Kay thixotrope Fluogel® 0A01AAADA V 

Diuretica, combinatiepreparaten* Amiloride/hydrochloorthiazide 
Triamtereen/epitizide 
Triamtereen/hydrochloorthiazide 

Diverse fabrikanten 
 

AC03EAAO V 
AC03EABO V 
AC03EACO V 

Dermatica, combinatiepreparaten Adapaleen/benzoylperoxide Effezel® 0D10ADADC V 

Clindamycine/benzoylperoxide Duac acne gel® 0D10AFBDL V 

Anticonceptiva, combinatiepreparaten* 
 

Estradiol/dienogest 
Estradiol/nomegestrol 
Ethinylestradiol/desogestrel 
Ethinylestradiol/drospirenon 
Ethinylestradiol/etonogestrel 
Ethinylestradiol/gestodeen 
Ethinylestradiol/levonorgestrel 
(eenfase) 
Ethinylestradiol/levonorgestrel 
(driefasen) 
Ethinylestradiol/levonorgestrel 
(gefaseerd continu) 
Ethinylestradiol/norelgestromine 
Ethinylestradiol/norgestimaat 

Diverse fabrikanten 
 

0G03AAAO V 
0G03AABO V 
0G03ABBO V 
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Geneesmiddelgroep Stofnaam Merknaam Huidige plaats in het GVS 

Oestrogeen met progestageen, 
postmenopauzaal* 

Estradiol/dropirenon 
Estradiol/dydrogesteron 
Estradiol/dydrogesteron (continu) 
Estradiol/norethisteron 
Estradiol/norethisteron (continu) 

Diverse fabrikanten 0G03FAAO V 
0G03FBBO V 

Sulfonamidenen en trimethoprim Cotrimoxazol Diverse fabrikanten 0J01EEAO K en 0J01EEAO V 
Penicillinen Amoxicilline/clavulaanzuur Niet-injectie: Diverse fabrikanten 0J01CRAO K, 0J01CRAO V en Bijlage 

1B 
Injectie: Diverse fabrikanten 0J01CRAP K en 0J01KRAP V 

Carbapenems Imipenem/cilastatine Diverse fabrikanten 0J01DHAP V 
Bisfosfonaten, combinatiepreparaten Alendroninezuur/colecalciferol Diverse fabrikanten 0M05BABO V 
Levodopa met decarboxylaseremmers Levodopa/benserazide Diverse fabrikanten 0N04BAAO V 

Levodopa/carbidopa Diverse fabrikanten 0N04BAAO V en Bijlage 1B 
Anesthetica, lokaal, overige Lidocaïne/prilocaïne Diverse fabrikanten 0N01BBAC V 

Lidocaïne/tetracaïne Rapydan® 0N01BBAC V  
Middelen bij opioïdverslaving Buprenorfine/naloxon Diverse fabrikanten 0N07BCBO V 

Parasympathicolyticum met bèta2-
sympathicomimeticum 

Fenoterol/ipratropium Berodual® 0R03AKAID V 

 * Deze combinatiepreparaten zijn uitgezonderd (Rzv, artikel 2.39, zesde lid). 
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17 Spookclusters: totale lijst van Farmatec/VWS (taxe september 2020) 

Clustercode Artikelnaam Artikel nr Registratie nr Registratiehouder 
0A02BAAP V ZANTAC INJVLST 25MG/ML AMPUL 2ML 13084631 11141 GLAXOSMITHKLINE B.V. 
0A02BXBO V DE NOL TABLET FILMOMHULD 120MG 13528866 10721 ASTELLAS PHARMA EUROPE BV 
0A03FACO K PRIMPERAN DRANK 1MG/ML 13722190 5252 SANOFI-AVENTIS NETHERLANDS B.V. 
0A06AGARC V KLYX KLYSMA 16145321 5128 NORDIC GROUP BV 
0A07DAAO K IMODIUM DRANK 15548589 106193//8423 EURO REGISTRATIE COLLECTIEF 
0A07DAAO K IMODIUM DRANK 15553590 106193//8423 EURO REGISTRATIE COLLECTIEF 
0A07DAAO K IMODIUM DRANK 16117719 116627//8423 EURECO PHARMA 
0A07DAAO K IMODIUM DRANK 16573293 121286//8423 MEDCOR PHARMACEUTICALS BV 
0A10ABBP V INSUMAN INFUSAT INJ 100IE/ML PATR 3,15ML 14238276 EU/1/97/030/054 SANOFI-AVENTIS NETHERLANDS B.V. 
0A10ACAP V INSULATARD INJ 100IE/ML FLACON 10ML 14815974 EU/1/02/233/003 NOVO NORDISK A/S 
0A10BFAO V GLUCOBAY 50 TABLET 50MG 13660411 12604 BAYER BV 
0A11CCAP V ETALPHA INJVLST 2MCG/ML AMPUL 0,5ML 13622161 14698 LEO PHARMA BV 
0A12BAAO V SLOW K TABLET MGA 600MG 16315286 6050 Essential Pharma Limited Malta 
0B03AAAO K FERROFUMARAAT TEVA SUSPENSIE 20MG/ML 14220490 51411 TEVA NEDERLAND BV 
0B03BABP V CYANOCOBALAMINE CF INJVLST 1000MCG/ML AMPUL 1ML 14040174 50822 CENTRAFARM SERVICES BV 
0C01AAAO G LANOXIN TABLET 0,125MG 15625583 8963 ASPEN PHARMA TRADING LIMITED 
0C01AAAO K LANOXIN PG TABLET 0,0625MG 15625575 7548 ASPEN PHARMA TRADING LIMITED 
0C01AAAO V LANOXIN TABLET 0,25MG 15625591 1363 ASPEN PHARMA TRADING LIMITED 
0C01BABO V KINIDINESULFAAT PCH DRAGEE 200MG 14998874 50909 TEVA NEDERLAND BV 
0C01BABO V KINIDINESULFAAT TEVA DRAGEE 200MG 13939947 50909 TEVA NEDERLAND BV 
0C01BACO V RITMOFORINE RETARD TABLET MGA 250MG 12316334 8613 SANOFI-AVENTIS NETHERLANDS B.V. 
0C01BCAO V RYTMONORM TABLET OMHULD 150MG 15027546 12448 Mylan Healthcare B.V. 
0C01BCAO V RYTMONORM TABLET OMHULD 150MG 16156900 12448 Mylan Healthcare B.V. 
0C01BCAO V RYTMONORM TABLET OMHULD 300MG 16156919 12449 Mylan Healthcare B.V. 
0C02DBAO V HYDRALAZINE HCL CF TABLET 10MG 14128799 50724 CENTRAFARM SERVICES BV 
0C10ADAO V NEDIOS CAPSULE 250MG 13610406 15314 =13159 TAKEDA NEDERLAND BV 
0D01ACADL V MYK 1 LOTION 10MG/ML 14073919 18384 WILL-PHARMA BV 
0D07AAADC V HYDROCORTISON FAGRON FNA CREME 10MG/G 15356493 20729 FAGRON B.V. 
0D07AAADC V HYDROCORTISON FAGRON FNA CREME 10MG/G 15356507 20729 FAGRON B.V. 
0D07AAADC V HYDROCORTISON FAGRON FNA CREME 10MG/G 15356523 20729 FAGRON B.V. 
0D07AAADC V HYDROCORTISON FAGRON FNA CREME 10MG/G 15356531 20729 FAGRON B.V. 
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0D07ABADL V LOCOID CRELO HUIDEMULSIE 1MG/G 13814214 16163 LEO PHARMA A/S 
0D07ABADL V LOCOID SCALP LOTION 1MG/ML 12130699 5910 LEO PHARMA A/S 
0D07ABADL V LOCOID SCALP LOTION 1MG/ML 12895385 5910 LEO PHARMA A/S 
0D10AFADL V INDERM APPLICATIEVLOEISTOF 1% 16236890 14095 CENTRAFARM BV 
0G01AFAV V FLAGYL OVULE 500MG 12120464 238 SANOFI-AVENTIS NETHERLANDS B.V. 
0G03AAAO V MICROGYNON 50 TABLET OMHULD 12133221 8205 BAYER BV 
0G03DAAO V PROVERA TABLET 5MG 14043556 601 PFIZER BV 
0G03DAAO V PROVERA TABLET 10MG 14043564 9986 PFIZER BV 
0H02ABAP V SOLU CORTEF INJECTIEPOEDER FLACON 100MG 15419487 608 PFIZER BV 
0H02ABAP V SOLU CORTEF INJPDR 100MG + 2ML SOLV IN ACT O VIAL 14043912 14871 PFIZER BV 
0H03BAAO V PROPYLTHIOURACIL APOTEX TABLET 50MG 15768996 52546 APOTEX EUROPE B.V. 
0J01CEAO K BROXIL POEDER VOOR SUSPENSIE 125MG/5ML 15931463 2672 ACE PHARMACEUTICALS BV 
0J01DAAO V KEFORAL TABLET 500MG 13660071 6325 EUROCEPT INTERNATIONAL BV 
0J01DABO K ZINNAT GRANULAAT VOOR SUSPENSIE 25MG/ML 13609440 14376 GLAXOSMITHKLINE B.V. 
0J01DACP V CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI INJPDR FLACON 500MG 15531961 101815 FRESENIUS KABI NEDERLAND BV 
0J01DACP V CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI INJPDR FLACON 1000MG 15531996 101819 FRESENIUS KABI NEDERLAND BV 
0J01DACP V CEFTAZIDIM FRESENIUS KABI INJPDR FLACON 2000MG 15532011 101820 FRESENIUS KABI NEDERLAND BV 
0J01EEAO K COTRIMOXAZOL TEVA SUSPENSIE 240MG/5ML 14321076 10550 TEVA NEDERLAND BV 
0J01EEAO K COTRIMOXAZOL TEVA TABLET 120MG 14016907 9714 TEVA NEDERLAND BV 
0J01FAAP V ERYTHROCINE IV INFUSIEPOEDER FLACON 1000MG 15324753 1800 AMDIPHARM LTD, MAH 
0J07AGAP K ACT HIB INJECTIEPOEDER FLAC 10MCG +SOLV 0,5ML WWSP 13901397 17508 SANOFI PASTEUR EUROPE 
0J07ALAP V PNEUMOVAX 23 INJVLST WWSP 0,5ML 16272366 115340 MSD BV 
0L01BBCO K GILENYA CAPSULE 0,25MG 16773098 EU/1/11/677/007 NOVARTIS EUROPHARM LIMITED 
0L02AEAP V LUCRIN INJVLST 5MG/ML FL 2,8ML + 14WWSP + DOEKJES 13295292 11645 ABBVIE BV 
0L02BAAP V FASLODEX INJVLST 50MG/ML WWSP 5ML 15269213 EU/1/03/269/001 ASTRAZENECA AB 
0L02BAAP V FASLODEX INJVLST 50MG/ML WWSP 5ML 15568571 EU/1/03/269/001 ASTRAZENECA AB 
0L02BAAP V FASLODEX INJVLST 50MG/ML WWSP 5ML 15569357 EU/1/03/269/001 ASTRAZENECA AB 
0L02BAAP V FASLODEX INJVLST 50MG/ML WWSP 5ML 15570444 EU/1/03/269/002 ASTRAZENECA AB 
0L02BAAP V FASLODEX INJVLST 50MG/ML WWSP 5ML 15703401 EU/1/03/269/001 ASTRAZENECA AB 
0L02BAAP V FASLODEX INJVLST 50MG/ML WWSP 5ML 15741095 EU/1/03/269/002 ASTRAZENECA AB 
0L02BAAP V FASLODEX INJVLST 50MG/ML WWSP 5ML 15741109 EU/1/03/269/002 ASTRAZENECA AB 
0L02BAAP V FASLODEX INJVLST 50MG/ML WWSP 5ML 15743802 EU/1/03/269/002 ASTRAZENECA AB 
0L02BAAP V FASLODEX INJVLST 50MG/ML WWSP 5ML 16251881 EU/1/03/269/001 ASTRAZENECA AB 
0L02BAAP V FASLODEX INJVLST 50MG/ML WWSP 5ML 16275489 EU/1/03/269/002 ASTRAZENECA AB 
0L02BAAP V FASLODEX INJVLST 50MG/ML WWSP 5ML 16673018 EU/1/03/269/002 ASTRAZENECA AB 
0L03AABP V INTRONA INJVLST 6.000.000IE/ML FLACON 3ML 16309154 EU/1/99/127/023 MSD BV 
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0L03AABP V INTRONA INJVLST 15.000.000IE/ML PEN 1,2ML +TOEBEH 14912708 EU/1/99/127/031 MSD BV 
0N02AXAP V TRAMAL INJVLST 50MG/ML AMPUL 2ML 13678388 15510 GRUNENTHAL BV 
0N02AXAR V TRAMADOL HCL CF ZETPIL 100MG 14761726 27166 CENTRAFARM SERVICES BV 
0N02CCBO V IMIGRAN NEUSSPRAY 10MG 14812541 19469 GLAXOSMITHKLINE B.V. 
0N02CCBO V IMIGRAN NEUSSPRAY 20MG 14044706 19470 GLAXOSMITHKLINE B.V. 
0N03ABAO K DIPHANTOINE-Z 25 TABLET 23MG 13488902 2975 APOTEX EUROPE B.V. 
0N03ABAO K DIPHANTOINE-Z 25 TABLET 23MG 13491539 2975 APOTEX EUROPE B.V. 
0N03ABAO K DIPHANTOINE-Z 25 TABLET 23MG 15171000 2975 APOTEX EUROPE B.V. 
0N03ABAO K DIPHANTOINE-Z 25 TABLET 23MG 15185427 2975 APOTEX EUROPE B.V. 
0N03ABAO V DIPHANTOINE-Z 50 TABLET 46MG 13488910 8050 APOTEX EUROPE B.V. 
0N03ABAO V DIPHANTOINE-Z 50 TABLET 46MG 13491547 8050 APOTEX EUROPE B.V. 
0N03ABAO V DIPHANTOINE-Z 50 TABLET 46MG 15171027 8050 APOTEX EUROPE B.V. 
0N03ABAO V DIPHANTOINE-Z 50 TABLET 46MG 15185435 8050 APOTEX EUROPE B.V. 
0N03ABAO V DIPHANTOINE-Z 75 TABLET 69MG 13489062 8051 APOTEX EUROPE B.V. 
0N03ABAO V DIPHANTOINE-Z 75 TABLET 69MG 13491571 8051 APOTEX EUROPE B.V. 
0N03ABAO V DIPHANTOINE-Z 75 TABLET 69MG 15171035 8051 APOTEX EUROPE B.V. 
0N03ABAO V DIPHANTOINE-Z 75 TABLET 69MG 15185443 8051 APOTEX EUROPE B.V. 
0N03ABAO V DIPHANTOINE-Z 100 TABLET 92MG 13489097 2976 APOTEX EUROPE B.V. 
0N03ABAO V DIPHANTOINE-Z 100 TABLET 92MG 13491598 2976 APOTEX EUROPE B.V. 
0N03ABAO V DIPHANTOINE-Z 100 TABLET 92MG 15189007 2976 APOTEX EUROPE B.V. 
0N03ADAO K ETHYMAL SIROOP 62,5MG/ML 12119180 2984 APOTEX EUROPE B.V. 
0N03ADAO V ETHYMAL CAPSULE 250MG 15380378 2982 APOTEX EUROPE B.V. 
0N03ADAO V ETHYMAL CAPSULE 250MG 15380386 2982 APOTEX EUROPE B.V. 
0N03AFCO K TEGRETOL SUSPENSIE 20MG/ML 12151955 6346 NOVARTIS PHARMA BV 
0N05BABP V DIAZEPAM CF INJVLST 5MG/ML AMP 2ML 14040115 56691 CENTRAFARM SERVICES BV 
0N05BBAO V HYDROXYZINI HCL TABLET OMHULD 10MG 13730797 50109 UCB PHARMA BV 
0N05BBAO V HYDROXYZINI HCL TABLET OMHULD 25MG 13730843 50110 UCB PHARMA BV 
0N07XXDO V SKILARENCE TABLET MSR 120MG 16644700 EU/1/17/1201/004 ALMIRALL S.A. 
0N07XXDO V SKILARENCE TABLET MSR 120MG 16644719 EU/1/17/1201/007 ALMIRALL S.A. 
0N07XXDO V SKILARENCE TABLET MSR 120MG 16785525 EU/1/17/1201/004 ALMIRALL S.A. 
0N07XXDO V SKILARENCE TABLET MSR 120MG 16798902 EU/1/17/1201/007 ALMIRALL S.A. 
0N07XXDO V SKILARENCE TABLET MSR 120MG 16847180 EU/1/17/1201/004 ALMIRALL S.A. 
0N07XXDO V SKILARENCE TABLET MSR 120MG 16856201 EU/1/17/1201/004 ALMIRALL S.A. 
0N07XXDO V SKILARENCE TABLET MSR 120MG 16857151 EU/1/17/1201/004 ALMIRALL S.A. 
0N07XXDO V SKILARENCE TABLET MSR 120MG 16881397 EU/1/17/1201/004 ALMIRALL S.A. 
0N07XXDO V SKILARENCE TABLET MSR 30MG 16644670 EU/1/17/1201/001 ALMIRALL S.A. 
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0P01BAAO V A-CQ 100 CHLOROQUINE TABLET 100MG 15702944 106659 ACE PHARMACEUTICALS BV 
0R03ACAIDHV VENTOLIN 100 AER CFKVR 100MCG/DO SPBS 200DO+VOLUM 14127210 21441 GLAXOSMITHKLINE B.V. 
0R03AKAID V BERODUAL CFKVR AEROSOL SPUITBUS 200DO + INHALATOR 14606003 14123 BOEHRINGER INGELHEIM BV 
0R03BACID V BUDESONIDE ALLGEN AEROSOL CFKV 200MCG/DO 200DO+JET 15113760 32355 ALL-GEN PHARMACEUTICALS AND GENERICS 
0R03BBBID V IPRATROPIUM CYCLOCAPS INHALPOEDER 0,04MG 16768213 26267 Teva B.V. 
0R03BCBID V LOMUDAL FORTE AEROSOL 5MG/DO SPBS 112DO 13564609 11817 SANOFI-AVENTIS NETHERLANDS B.V. 
0R03DABO V THEOLAIR RETARD TABLET MGA 175MG 16301439 9107 Mylan Healthcare B.V. 
0R03DABO V THEOLAIR RETARD TABLET MGA 350MG 16301455 8816 Mylan Healthcare B.V. 
0S01AABZ V TOBREX OOGZALF TUBE 3,5G 12557676 10225 NOVARTIS PHARMA BV 
0S01FAAG V CYCLOGYL OOGDRUPPELS 1% FLACON 15ML 12111651 6851 ALCON NEDERLAND BV 
0S01FACG V MINIMS TROPICAMIDE OOGDRUPPELS 10MG/ML TUBE 0,5ML 12506141 10167 BAUSCH & LOMB PHARMA 
0S01FBAG V MINIMS FENYLEFRINE HCL OOGDR 25MG/ML TUBE 0,5ML 13632019 14872 BAUSCH & LOMB PHARMA 
0S01XAAZ V DURATEARS Z OOGZALF TUBE 3,5G 12537985 10380 ALCON NEDERLAND BV 
1C04ADAO V TRENTAL TABLET MGA 400MG 13132318 11175 SANOFI-AVENTIS NETHERLANDS B.V. 
1N02AEAP V TEMGESIC INJVLST 0,3MG/ML AMPUL 1ML 15649881 8725 Indivior Europe Limited 
1R06ABAO K FENISTIL DIMETINDEENWATERSTOFMALEAAT DRUP 1MG/ML 14341255 1528 NOVARTIS CONSUMER HEALTH BV 
2D07ABADZ V EMOVATE ZALF 0,5MG/G 12305553 7520 GLAXOSMITHKLINE B.V. 
2N05ADAP V HALDOL INJVLST 5MG/ML AMPUL 1ML 12123498 3185 JANSSEN-CILAG BV 
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18 Spookclusters: kinderclusters en geriatrische cluster 

Artikelnaam Geregistreerde indicatie Dosering 

PRIMPERAN DRANK 
1MG/ML 

Volwassenen 
Primperan drank is geïndiceerd bij volwassenen voor:  
-  Preventie van vertraagde door chemotherapie geïnduceerde 

misselijkheid en braken (CINV). 
-  Preventie van door radiotherapie geïnduceerde 

misselijkheid en braken (RINV). 
-  Symptomatische behandeling van misselijkheid en braken, 

waaronder door acute migraine geïnduceerde misselijkheid 
en braken.  

Metoclopramide kan worden gebruikt in combinatie met orale 
analgetica om de absorptie te verbeteren van analgetica bij 
acute migraine. 
Pediatrische patiënten 
Primperan drank is geïndiceerd bij kinderen (leeftijd 1-18 
jaar) voor: 
-  Preventie van vertraagde door chemotherapie geïnduceerde 

misselijkheid en braken (CINV) als tweedelijnsoptie.  
https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h05252
_smpc.pdf  
 

Volwassen patiënten (alle indicaties) 
De aanbevolen enkelvoudige dosis is 10 mg, tot drie keer per dag 
herhaald. 
Pediatrische patiënten van 1-18 jaar (CINV) 
De aanbevolen dosis is 0,1 tot 0,15 mg/kg lichaamsgewicht, tot drie 
keer per dag herhaald via de orale weg.  
 
Doseringstabel aanwezig voor groep van: 1-3 jaar; 3-5 jaar; 5-9 jaar 
en 9-18 jaar. 

IMODIUM DRANK De symptomatische behandeling van acute of chronische 
diarree, wanneer geen effectieve causale therapie mogelijk is 
bij volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar. Capsules en 
orodispergeerbare tabletten mogen niet gebruikt worden bij 
kinderen jonger dan 8 jaar, voor kinderen van 2 tot 8 jaar is 
de drank aangewezen. 
https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h08423
_smpc.pdf 
 

Volwassenen en kinderen van 8-17 jaar: [orodispergeerbare tablet, 
capsule). 
Kinderen van 2 tot 8 jaar (drank): 
Imodium Instant smelttabletten en Imodium capsules mogen niet 
gebruikt worden bij kinderen jonger dan 8 jaar. Drank: 5ml (=1mg 
loperamide) per 10 kg lichaamsgewicht, 2 of 3 keer per dag. 
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FERROFUMARAAT 
TEVA SUSPENSIE 
20MG/ML 

Ferriprieve anemie. 
https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h51411
_smpc.pdf 

Volwassenen 
3 maal per dag 10 ml. 
Pediatrische patiënten 
Vanaf 3 maanden: 3 maal per dag 1 ml 
Vanaf 2 jaar: 3 maal per dag 2 ml 
Vanaf 5 jaar: 3 maal per dag 3 ml 
 

LANOXIN PG TABLET 
0,0625MG 
(kindercluster) 

Hartfalen 
Digoxine is geïndiceerd voor de behandeling van chronisch 
hartfalen waarbij het dominante probleem systolische 
disfunctie is. Het therapeutische voordeel van dit middel is het 
grootst bij patiënten met ventriculaire dilatatie. 
Digoxine is specifiek geïndiceerd wanneer hartfalen gepaard 
gaat met atriumfibrilleren. 
Supraventriculaire aritmieën 
Digoxine is geïndiceerd voor de behandeling van bepaalde 
supraventriculaire aritmieën, in het bijzonder chronische 
atriumflutter en fibrilleren. 
https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h07548
_smpc.pdf  

De dosis digoxine moet voor elke patiënt individueel worden 
vastgesteld afhankelijk van leeftijd, vetvrij lichaamsgewicht en 
nierfunctie. 
 
In de SmPC staat o.a. het volgende. 
Volwassen en pediatrische patiënten ouder dan 10 jaar 
Snelle orale lading: 
In het geval van medische geschiktheid kan digitalisering snel worden 
bereikt op een aantal manieren, zoals 750 tot 1500 microgram (0,75 
tot 1,5 mg) als een enkele dosis.  
Wanneer de nood niet zo dringend is, of bij een hoger risico op 
toxiciteit, bv. bij ouderen, moet de orale laaddosis in verdeelde doses 
worden gegeven met zes uur tussentijd, waarbij ongeveer de helft van 
de totale dosis als eerste dosis wordt gegeven. 
 
Orale laaddosis: 
Deze moet worden toegediend volgens het volgende schema: 

Te vroeg geboren neonaten< 1,5 kg: 25 µg/kg/24 uur 
Te vroeg geboren neonaten 1,5- 2,5 kg: 30 µg /kg/24 uur 
Voldragen neonaten tot 2 jaar :45 µg/kg/24 uur 
2 tot 5 jaar: 35 µg/kg/24 uur 
5 tot 10 jaar: 25 µg/kg/24 uur 
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LANOXIN TABLET 
0,125MG 
(geriatrische cluster) 

Zie onder LANOXIN PG TABLET 0,0625MG. 
https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h08963
_smpc.pdf  

Zie onder LANOXIN PG TABLET 0,0625MG  
 
Opmerking: In de SmPC is vermeld dat bij oudere patiënten rekening 
moet worden gehouden met de mogelijkheid van een verminderde 
nierfunctie en een lagere vetvrije lichaamsmassa. Daarom moet zo 
nodig de dosering worden verminderd. In tegenstelling tot een 
toepassing bij kinderen is de SmPC geen specifieke doseringsschema 
vermeld voor geriatrische patiënten. 

BROXIL POEDER 
VOOR SUSPENSIE 
125MG/5ML 

Niet ernstige tot matig ernstige infecties veroorzaakt door 
voor feneticilline gevoelige micro-organismen, met name 
streptokokkeninfecties, zoals bij: 
-  bovenste luchtweginfecties zoals faryngitis 
-  onderste luchtweginfecties zoals pneumonie 
-  infecties van de huid en weke delen zoals impetigo of 

abcessen 
https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h02672
_smpc.pdf  
 

 

 0-2 
jaar 

2-10 
jaar 

kinderen vanaf 10 
jaar en volwassenen 

capsules   3x1 capsule  
à 250 mg 

orale suspensie 
(125 mg/5 ml) 

3x2,5
ml 

3x5ml 3x10 ml 

 
 

ZINNAT GRANULAAT 
VOOR SUSPENSIE 
25MG/ML 

Zinnat is geïndiceerd voor de behandeling van de hieronder 
genoemde infecties bij volwassenen en kinderen van 3 
maanden of ouder  
•  acute streptokokkentonsillitis en -faryngitis 
•  acute bacteriële sinusitis 
•  acute otitis media 
•  acute exacerbaties van chronische bronchitis 
•  cystitis 
•  pyelonefritis 
•  ongecompliceerde huidinfecties en infecties aan de weke 

delen 
•  behandeling van vroege ziekte van Lyme 
https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h14376
_smpc.pdf  

Tabel 1 in SmPC: Volwassenen en kinderen (≥40 kg) 
250 of 500mg 2 maal daags. 
 
Tabel 2 in SmPC: Kinderen (<40 kg)  

Indicatie Dosering 

Acute tonsillitis en faryngitis, 
acute bacteriële sinusitis 

10mg/kg 2dd, tot max 125mg 2dd 

Kinderen van twee jaar of 
ouder met otitis media of, 
waar van toepassing, met 
ernstiger infecties 

15mg/kg 2dd, tot max 250mg 2dd 

Cystitis 15mg/kg 2dd, tot max 250mg 2dd 

Pyelonefritis 15mg/kg 2dd, tot max 250mg 2dd, 
gedurende 10-14 dagen 

Ongecompliceerde infecties 
van huid en weke delen 

15mg/kg 2dd, tot max 250mg 2dd 



DEFINITIEF | Bijlagen bij rapport clusteren van combinatiepreparaten | 2020040210 

 

 Pagina 46 van 78 

Ziekte van Lyme 15mg/kg 2dd, tot max 250mg 2dd 
gedurende 14 dagen (10-21 dagen) 

 
 

COTRIMOXAZOL 
TEVA SUSPENSIE 
240MG/5ML 

Co-trimoxazol wordt toegepast voor de behandeling van 
infecties veroorzaakt door voor cotrimoxazol gevoelige micro-
organismen […] 
https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h10550
_smpc.pdf 

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar: tweemaal per dag 20 ml 
suspensie (= tweemaal per dag 960 mg co-trimoxazol). 
 
Pediatrische patiënten: Dosering per lichaamsgewicht 

leeftijd Dosering per 12 uur 

Van 6 weken tot 6 maanden 120 mg 

Van 6 maanden tot 6 jaar 240 mg 

Van 6 jaar tot 12 jaar 480 mg 

 
 

COTRIMOXAZOL 
TEVA TABLET 120MG 

Co-trimoxazol wordt toegepast voor de behandeling van 
infecties veroorzaakt door voor co-trimoxazol gevoelige micro-
organismen. […] 
https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h09714
_smpc.pdf  
(PS: zowel de tablet als de suspensie hebben een eigen 
SmPC, echter de inhoud wat betreft indicatie en dosering is 
gelijk). 
 

Volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar 
160 mg trimethoprim + 800 mg sulfamethoxazol (960 mg co-
trimoxazol) 2x per dag. 
 
Pediatrische patiënten: Dosering per lichaamsgewicht 

leeftijd Dosering per 12 uur 

Van 6 weken tot 6 maanden 120 mg 

Van 6 maanden tot 6 jaar 240 mg 

Van 6 jaar tot 12 jaar 480 mg 

 
 

ACT HIB 
INJECTIEPOEDER 
FLAC 10MCG +SOLV 
0,5ML WWSP 

Actieve immunisatie van zuigelingen en peuters tegen 
invasieve infecties veroorzaakt door Haemophilus influenzae 
type b: meningitis, sepsis, cellulitis, arthritis en epiglottitis. 
https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h17508
_smpc.pdf  

Zuigelingen: 
-  3 injecties met een interval van 1 maand indien de eerste injectie 

vóór de leeftijd van 6 maanden plaatsvindt, gevolgd door 1 
boosterinjectie rond de leeftijd van 11- 12 maanden 

-  2 injecties met een interval van 1 tot 2 maanden indien de eerste 
injectie tussen de leeftijd van 6 en 12 maanden plaatsvindt met 1 
boosterinjectie rond de leeftijd van 14-18 maanden 

 
Individuen ouder dan 12 maanden: 1 injectie. 



DEFINITIEF | Bijlagen bij rapport clusteren van combinatiepreparaten | 2020040210 

 

 Pagina 47 van 78 

GILENYA CAPSULE 
0,25MG 

Gilenya is geïndiceerd als enkelvoudige ziektemodificerende 
therapie bij zeer actieve relapsing remitting multiple sclerose 
in de volgende groepen van volwassen patiënten en 
pediatrische patiënten van 10 jaar en ouder […] 
 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-
information/gilenya-epar-product-information_nl.pdf  

Volwassenen: één 0,5 mg capsule, eenmaal daags. 
 
Kinderen (10 jaar of ouder) met een lichaamsgewicht  
- ≤ 40 kg: één 0,25 mg capsule, eenmaal daags  
- > 40 kg: één 0,5 mg capsule, eenmaal daags 

DIPHANTOINE-Z 25 
TABLET 23MG 

-  Verschillende vormen van epilepsie, met uitzondering van 
absences. 

-  Ventriculaire aritmieën, in het bijzonder indien veroorzaakt 
door een overdosering van digitalisglycosiden. 

 
https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h02975
_smpc.pdf  

De dosering van Diphantoïne-Z dient op individuele basis te worden 
ingesteld aangezien er per patiënt grote verschillen in plasma fenytoïne 
concentraties kunnen optreden bij gelijke dosering. 
 
Epilepsie 
Volwassenen: De onderhoudsdosis is 2 tot 4 tabletten Diphantoïne-Z 
100 per dag. De therapeutische concentratie van fenytoïne in het 
bloedplasma ligt meestal tussen 10 en 20 μg/ml 
Kinderen: De onderhoudsdosering is 5 tot 10 mg per kg 
lichaamsgewicht per dag. De therapeutische concentratie van fenytoïne 
in het bloedplasma ligt bij kinderen meestal tussen 5 en 20 μg/ml. 
 
Hartaritmieën: 
Volwassenen: onderhoudsdosering 2 tot 4 tabletten Diphantoïne-Z 100 
per dag, in 1 tot 4 doses. 
Kinderen: onderhoudsdosering 5-10 mg/kg lichaamsgewicht per dag in 
2-3 doses. 

ETHYMAL SIROOP 
62,5MG/ML 

Absences (petit mal). 
https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h02984
_smpc.pdf 
 

De dosering dient individueel te worden vastgesteld op geleide van de 
serumspiegel. 
 

Kinderen <3 jaar Aanvankelijk 10 mg/kg lichaamsgewicht 
per dag in 1-2 doses. 
Onderhoudsdosering: 20-40 mg/kg 
lichaamsgewicht per dag in 1-2 doses. 

Kinderen 3 tot 6 jaar Beginnen met 2 maal per dag 125 mg 

Kinderen >6 jaar en 
volwassenen 

Beginnen met 2 maal per dag 250 mg 
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TEGRETOL 
SUSPENSIE 
20MG/ML 

Therapeutische indicaties van Tegretol tablet en Tegretol 
suspensie 
- Epilepsie […] 
- Acute manie en onderhoudsbehandeling van bipolaire 

affectieve aandoeningen om herhaling te voorkomen of te 
verminderen. 

- Alcoholabstinentiesyndroom. 
- Idiopathische trigeminusneuralgie en trigeminusneuralgie 

ten gevolge van multiple sclerose; idiopathische neuralgia 
glossopharyngea. 

- Diabetes insipidus centralis. Polyurie en polydipsie van 
neurohormonale oorsprong 

https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h06346
_smpc.pdf  
 

Dosis voor volwassenen: Men start met 200 mg één- of tweemaal per 
dag; de dosis moet daarna langzaam worden verhoogd totdat een 
optimaal effect wordt verkregen (gewoonlijk met 1200 mg per dag, in 
verdeelde doses). 
Dosis voor pediatrische patiënten:  
- Bij kinderen tot en met 4 jaar wordt een aanvangsdosering van 20 

tot 60 mg/dag aanbevolen, toenemende met 20 tot 60 mg om de 
andere dag.  

- Voor kinderen van 5 jaar en ouder kan de therapie worden gestart 
met 100 mg/dag met wekelijkse intervallen toenemend met 100 mg. 

-  Onderhoudsdosis per dag: 10 tot 20 mg/kg lichaamsgewicht per dag, 
over de dag verdeeld d.w.z.:  

 
Pediatrische patiënten 

Tot 1 jaar 100-200 mg 5 tot 10 ml (=1 tot 2 
maatlepels suspensie) 

Van 1 t/m 5 jaar 200-400 mg 10 tot 20 ml = 2 x 1 
tot 2 maatlepels 
suspensie 

Van 6 t/m 10 jaar 400-600 mg 20 tot 30 ml = 2 tot 3 
x 2 maatlepels 
suspensie 

Van 11 t/m 15 
jaar 

600-1000 mg 30 tot 50 ml = 3 x 2 
tot 3 maatlepels 
suspensie 

Ouder dan 15 jaar 800-1200mg volwassen dosering 
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FENISTIL 
DIMETINDEEN 
WATERSTOFMALEAA
T DRUP 1MG/ML 

Symptomatische behandeling van allergische aandoeningen 
welke berusten op vrijkomen van histamine, zoals: 
hooikoorts, niet-seizoengebonden allergische rhinitis, urticaria 
en andere dermatosen op allergie van het directe type 
berustend. 
https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/smpc/h01528
_smpc.pdf  

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 
De aanbevolen dagelijkse dosering is 3 tot 6 mg 
dimetindeenwaterstofmaleaat per dag verdeeld over 3 innames, d.w.z. 
3x daags 20 – 40 druppels.  
 
Pediatrische patiënten (Kinderen vanaf 1 jaar tot 12 jaar): 
De aanbevolen dagelijkse dosering is 0,1 mg/kg lichaamsgewicht/dag, 
d.w.z. 2 druppels per kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld over 3 
innames per dag. 
 
Contra-indicatie: Kinderen jonger dan 1 jaar. 
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19 Resultaten open consultatie (inbreng partijen) 

Omschrijving opmerking Wie Reactie van het Zorginstituut 

 
Algemene opmerkingen 
De FMS reageert niet op dit 
consultatieverzoek. In een bijgevoegde 
brief aan de minister voor Medische Zorg 
en Sport geeft FMS aan waarom zij niet 
achter de modernisering van het GVS 
staan. Over de uitvoeringstoets clusteren 
van combinatiepreparaten en spoken staat 
het volgende: “Deze uitvoeringstoets is 
bedoeld om verder invulling te geven aan 
het GVS, echter wij zien deze 
uitvoeringstoets als een nieuwe ad hoc 
reparatie aan een niet transparant en log 
systeem. In het doorgaan op de weg van 
aanpassingen aan het ingewikkelde GVS 
zien wij geen heil en wij vragen u om in 
plaats van modernisering van het GVS een 
andere koers te kiezen.” Deze brief is 
ondertekend door: NHG, LHV, FMS, KNMP, 
NVZA, NAPCO en ASKA. 
 

FMS  
 
 

Het Zorginstituut constateert dat er veel weerstand is tegen de plannen van het 
ministerie om het GVS te moderniseren. 
In het huidige rapport geven wij antwoorden op een aantal vragen van VWS. Deze 
informatie is niet alleen nodig voor de minister om eventueel nieuw beleid vorm te 
geven, maar het gaat ook om regulier onderhoud van een bestaand systeem. Zolang 
er geen ander systeem beschikbaar is voor het GVS ontlenen patiënten/verzekerden 
hun recht op farmaceutische zorg aan het huidige systeem. Gezien de 
maatschappelijke relevantie is het wegwerken van achterstallig onderhoud van het 
GVS een noodzakelijke exercitie. 

Conform de brief aan de minister 
(https://www.nhg.org/downloads/brief-
minister-van-ark-modernisering-gvs) zien 
de koepels van artsen en apothekers geen 
heil in het doorgaan op de weg van 
aanpassingen aan het ingewikkelde GVS. 
NHG ziet deze uitvoeringstoets als een 

NHG 
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nieuwe ad hoc reparatie aan een niet 
transparant en log GVS. In lijn met dat 
standpunt zal NHG geen gebruik maken 
van consultatie. 
 
De GVS-wijzigingen (modernisering GVS) 
zijn gebaseerd op systeemprijzen en 
geven een verhoogd risico op 
geneesmiddelentekorten en het 
verschralen van het 
geneesmiddelenaanbod. Patiënten zullen 
van geneesmiddel moeten wisselen om 
bijbetalingen te voorkomen. Het 
solidariteitsbeginsel komt hierdoor onder 
druk en er bestaat risico op een 
suboptimale behandeling door financiële 
ongelijkheid tussen patiënten. 
 

BOGIN 

ZN benadrukt verbaasd te zijn over de 
scherpe inperking van de opdracht van 
VWS aan ZIN. ZN: ‘In de aan ons 
meegedeelde plannen van VWS t.a.v. de 
herberekening, zou het logisch zijn dat u 
een veelomvattender advies zou geven 
over de plaats van het GVS-systeem in het 
huidige tijdsgewricht.’  
 

ZN Het is de keuze van VWS om nu deze vraag aan ZIN te stellen. Als de minister dat 
nodig en wenselijk acht, is het mogelijk dat VWS andere vragen aan ZIN stelt. 

HollandBIO zal geen reactie op het 
conceptrapport opsturen. In een mail licht 
HollandBIO verder toe: ‘Omdat het om 
zeer product specifieke informatie gaat, 
hebben wij onze leden geattendeerd op de 
mogelijkheid om direct zelf te reageren op 
de publieke open consultatie. Indien zij dit 

Holland 
BIO 

Er zijn geen commentaren ontvangen van leden van HollandBIO. 
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niet gedaan hebben, gaan wij ervan uit 
dat het conceptrapport geen van hun 
middelen betreft of dat zij geen 
opmerkingen hebben.’ 
 
U baseert uw onderzoek en analyse op de 
beoordeling van onderlinge 
vervangbaarheid. In het algemeen is de 
VIG van mening dat de methode om 
onderlinge vervangbaarheid te bepalen te 
weinig rekening houdt met medisch 
inhoudelijke verschillen. 
 

VIG  
 

Wij delen deze mening van VIG niet. Bij de beoordeling van de onderlinge 
vervangbaarheid van de combinatiepreparaten gaan wij uit van de bestaande 
systematiek met de bijbehorende clustercriteria. De toepassing van deze GVS-criteria 
is door de jaren heen veelvuldig ter discussie gesteld en in bijzondere gevallen 
getoetst door de rechter. Overigens is het niet duidelijk wat VIG bedoelt met medisch 
inhoudelijke verschillen. Klinische relevante verschillen worden wel degelijk betrokken 
bij de beoordeling. 
Verder merken wij op dat beoordeling van de onderlinge vervangbaarheid ten 
behoeve van de vergoeding (GVS-status) niet hetzelfde is als het vervangen van een 
therapie bij individuele patiënten. 

Nieuwe clusterindelingen kunnen leiden 
tot een andere samenstelling van de 
‘groep van onderling vervangbare 
middelen’. Waarbij de term ‘onderling 
vervangbaar’ suggereert dat je eenvoudig 
van middel zou kunnen wisselen. In de 
praktijk blijkt de term minder eenduidig 
geïnterpreteerd te (kunnen) worden. Maar 
belangrijker er blijken voor patiënten 
meer factoren van belang te zijn om te 
kunnen spreken van goed gebruik van 
medicijnen (veilig, therapietrouw etc.). 
Momenteel bereidt het CBG een lijst 
‘wisselen ongewenst’ voor. Ook hiervoor 
geldt een potentiele invloed op cluster en 
de verdeling van middelen naar Bijlage 1A 
of 1B. 
 

Patiënten 
federatie 

De VIG gaat er van uit dat u adviseert om 
tot afronding van het onderzoek naar de 
tweede tranche geen onomkeerbare 

VIG In dit rapport gaat ZIN (nog) niet in op de dagdosering voor de limietberekening. 
Desgevraagd kan ZIN de minister hierover later adviseren. Dat is nu nog niet aan de 
orde.  
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stappen te zetten. U geeft in uw analyse 
aan dat u nog geen voorstel voor de 
nieuwe standaarddosering voor 
combinatiepreparaten doet. Wanneer 
kunnen we een dergelijk voorstel 
verwachten? Wordt dit ter consultatie 
voorgelegd aan de betrokken fabrikanten 
en is er dus mogelijkheid om hier 
inhoudelijk input op te geven? 
 

Farmatec/GMT onderzoekt momenteel welke informatie zij nodig hebben om een 
limietprijs voor combinatiepreparaten te berekenen. Bij eventuele advisering zullen wij 
de gebruikelijke procedures volgen. Voordat het vervolgadvies wordt uitgebracht, 
zullen de partijen (net als bij dit advies) in de gelegenheid worden gesteld om te 
reageren op het concept. 

Uw analyse laat nog onduidelijkheid 
bestaan over de daadwerkelijke impact 
voor de producten. Wat is bijvoorbeeld het 
gevolg als combinatiepreparaten niet 
geclusterd kunnen worden? Blijft het dan 
een combinatiepreparaat op lijst 1B? Hoe 
wordt de nieuwe vergoedingslimiet van 
een cluster met combinatiepreparaten 
berekend als het producten bevat die nu 
op lijst 1B staan zonder 
vergoedingslimiet? 
Interpreteren wij nu goed dat er niet 
(alleen) gekeken wordt naar het 
samenvoegen van het spookcluster met 
een ander bestaand cluster (bij onderlinge 
uitwisselbaarheid), maar dat ook geldt dat 
een niet te clusteren product een 1B 
vergoedingsstatus krijgt?  
 

VIG In dit advies gaat ZIN vooral in op de onderlinge vervangbaarheid en in sommige 
evidente gevallen de plaats van dat product in het pakket. Als een (spook)middel niet 
als onderling vervangbaar kan worden beschouwd met enig ander in het GVS 
opgenomen product, dan geven wij dit ook als zodanig aan in het rapport. Niet 
onderling vervangbare producten komen in aanmerking voor een plaatsing op lijst 1B. 
Echter, de uiteindelijke beslissing over het GVS is aan de minister. 
 

Goed dat we een beter beeld hebben van 
clusters welke niet goed functioneren en 
dat er scenario’s voor oplossingen 
geschetst zijn. Bij verdere uitwerkingen 
zien wij dus de noodzaak om de 

Patiënten 
federatie 

Deze opmerking heeft betrekking op modernisering GVS. Dit is een proces van VWS. 
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samenspraak met meerdere stakeholders, 
met name voorschrijvers en verstrekkers 
te organiseren. Waarbij wij een insteek 
zouden willen kiezen waarbij richtlijnen, 
eerste keuze/het voorkeursmiddel een 
belangrijke vertrekpunt is. 
 
 
Direct werkende antivirale middelen (DAA’s) 
De clustering van DAA’s is ongewenst. Het 
genotype van de chronische hepatitis C 
infectie en de aan- of afwezigheid van 
levercirrose is leidend en bepalend voor 
welke DAA-behandeling wordt ingezet. 
Chronische hepatitis C is een paraplunaam 
voor diverse genotypen chronische 
hepatitis C infecties, die elk hun eigen 
eerste en tweede keuze behandeling 
kennen. De KNMP kan de conclusie van 
het Zorginstituut, dat alle DAA’s voor een 
gelijksoortig indicatiegebied worden 
ingezet, daarom niet onderschrijven.  
 

KNMP 
 
 
 

In het verleden heeft ZIN al meerdere DAA’s voor de behandeling van chronische 
hepatitis C infectie inhoudelijk beoordeeld. De therapeutische waarde van deze 
middelen en de toetsing op onderlinge vervangbaarheid zijn beschreven in deze GVS-
rapporten (te raadplegen via https://www.zorginstituutnederland.nl/). Clustering vindt 
plaats op hoofdindicatie. Als middelen ten behoeve van de vergoeding (GVS-status) 
als onderling vervangbaar worden beschouwd betekent dit niet dat deze middelen bij 
de individuele patiënt zondermeer uitwisselbaar zijn. 

Op basis van de hoofdindicatie zijn 
producten in het cluster mogelijk 
vergelijkbaar, echter op basis van 
patiëntkarakteristieken en co-
morbiditeiten, kunnen er toch klinisch 
relevante verschillen zijn. De vraag rijst 
dan ook of deze behandelingen te 
clusteren zijn en op basis van welke 
criteria wordt dan de GVS-limiet 
vastgesteld (welke DDD wordt dan 
bijvoorbeeld gebruikt?). 

VIG 



DEFINITIEF | Bijlagen bij rapport clusteren van combinatiepreparaten | 2020040210 

 

 Pagina 55 van 78 

 

Exviera® (dabasuvir) en Viekirax® 
(ombitasvir/paritaprevir/ ritonavir), zijn 
evenals Daklinza® zoals het Zorginstituut 
terecht opmerkte, niet meer verkrijgbaar. 
 

KNMP Het is inderdaad juist dat Exviera® en Viekierax® niet meer in de handel zijn (ze zijn 
nog wel geregistreerd als geneesmiddelen en behouden hiermee een 
handelsvergunning). Het rapport is hierop aangepast. 

Wij merken op dat voor het HCV cluster 
géén actuele informatie lijkt te zijn 
gebruikt. Er wordt een cluster gevormd 
van Exviera® met Sovaldi® terwijl het 
eerste product niet meer beschikbaar is. 
Mogelijk is dit ook het geval in andere 
clusters. Hierdoor ontstaat een situatie 
waarbij 2 producten niet worden 
geclusterd, en 6 producten wel in 2 
clusters terecht komen. 
 

VIG 

De vraag is of het vanuit het 
maatschappelijk perspectief de juiste keus 
is om deze heterogene groep van HCV 
patiënten met een overdraagbare 
aandoening potentieel bloot te stellen aan 
het risico van bijbetaling, daar waar 
behandeling en therapietrouw (korte 
behandelduur en minder bijwerkingen) tot 
eliminatie van HCV in Nederland leidt. 
 

VIG De stelling van VIG is algemeen van aard en geldt in principe voor alle middelen voor 
overdraagbare aandoeningen. Op dit moment zijn er meerdere geneesmiddelen, al of 
niet in vaste combinatie, beschikbaar voor de behandeling van HCV infectie. Wij gaan 
ervan uit dat VWS bij de herberekening erop toeziet dat er voldoende middelen 
beschikbaar zijn zonder bijbetaling. 

Wij merken kort op dat de hep-C 
patiënten behandeld worden op basis van 
genotype en het ziektestadium. De 
behandeling is afhankelijk van het 
patiënttype en dit valt waarschijnlijk 
allemaal onder medische noodzaak. 
 

BOGIN 
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Hiv remmers 
Wij zijn voorstander van de aanpassing 
van art. 2.40 en 2.47 met dien verstande 
dat een uitzondering gemaakt wordt voor 
clusters van mono- en 2-3-4 meervoudige 
producten indien ze qua werkzaamheid 
uitwisselbaar zijn, bv. Hepatitis-C 
middelen en HIV remmers. 
 

ZN Het is niet logisch om geneesmiddelen met één werkzame stof samen te voegen met 
producten die meerdere werkzame stoffen bevatten. Immers, voor de 
registratieautoriteit moet er een gegronde reden aanwezig zijn om een tweede (of 
derde) werkzame stof toe te voegen aan het product. Indien er sprake is van klinisch 
relevante verschillen kunnen de producten niet als onderling vervangbaar worden 
beschouwd. Behalve hiv-remmers en hcv-middelen zijn er ook andere 
geneesmiddel(groep)en in een vaste combinatie. Het voorstel van ZN om de 
regelgeving hiervoor te wijzigen nemen wij niet over. 
  

De conclusie dat het niet mogelijk is hiv-
medicatie in te delen in clusters, stelt de 
hiv vereniging gerust. Volgens de 
patiëntenvereniging past hiv-medicatie 
niet in de clusters. De vereniging herkent 
zich in de genoemde argumentatie. 
 

Hiv 
Verenigi
ng 

Hiv Vereniging, BOGIN en VIG zijn het eens met onze conclusie ten aanzien van de 
hiv-remmers. 

Wij zijn het met u eens dat deze 
productgroep niet goed te clusteren is. 
 

BOGIN 

De VIG kan zich vinden in het advies dat 
de HIV-medicatie niet geclusterd kan 
worden. 
 

VIG 

 
Combinatiepreparaten 
 
Gelijksoortig indicatiegebied 
Het eerste criterium bepaalt dat “alleen 
combinatiepreparaten waarvan de 
hoofdindicatie gelijksoortig is” als 
onderling vervangbaar kunnen worden 
beschouwd. Suggestie die de KNMP het 

KNMP Dit is een goed punt. We hebben dit aangepast. 
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Zorginstituut graag mee wil geven is om, 
mede in het kader van eenduidigheid en 
consistent taalgebruik, de bredere definitie 
van Regeling zorgverzekering artikel 2.40 
“bij een gelijksoortig indicatiegebied” toe 
te passen zoals deze ook gebruikt wordt 
bij de beoordeling van enkelvoudige 
preparaten. 
 
Geneesmiddelen zijn binnen een cluster 
niet per definitie onderling vervangbaar. 
Verder valt ons op dat u in het overzicht 
van combinatieproducten ‘oude’ en 
‘nieuwe’ werkzame stoffen als 
uitwisselbaar definieert. In sommige 
gevallen is het werkingsmechanisme 
anders en verfijnd en kunnen patiënten 
niet automatisch heen en weer wisselen. 

BOGIN Het is juist dat geneesmiddelen binnen een cluster voor een individuele patiënt niet 
per definitie onderling uitwisselbaar zijn. Dit is echter geen reden om geneesmiddelen 
(op populatieniveau) dan niet samen te clusteren. Zo oordeelde de rechter in het 
verleden bijvoorbeeld dat bij het bepalen van de onderlinge vervangbaarheid er geen 
sprake is van een klinisch relevant verschil in eigenschappen indien contra-indicaties 
niet frequent voorkomen in de patiëntengroep waarvoor het geneesmiddel geïndiceerd 
is.  
Een verschil in werkingsmechanisme is op zichzelf geen GVS criterium. Enkel indien 
een ander werkingsmechanisme leidt tot een klinisch relevant verschil in 
eigenschappen, worden de middelen als onderling niet vervangbaar beschouwd. 

 
Eenzelfde toedieningsweg 
Het criterium eenzelfde toedieningsweg, 
met inachtneming van systemisch dan wel 
lokaal werkend, besteedt geen aandacht 
aan de mogelijke verschillen tussen 
preparaten van hetzelfde type (bv. 
verschillende inhalatoren). Hier wordt in 
enige mate aandacht aan besteed in regel 
44-48 binnen deze paragraaf, echter 
mogelijk bestaan er ook verschillen tussen 
bijvoorbeeld de droogpoederinhalatoren 
met dezelfde werkzame stoffen voor wat 
betreft de werking van het hulpmiddel. 
Aanbeveling die de KNMP het Zorginstituut 

KNMP Bij de beoordeling van het criterium eenzelfde toedieningsweg is het Zorginstituut 
uitgegaan van de huidige indeling van het GVS. Daarin wordt een onderscheid 
gemaakt tussen inhalatiepoeders, aerosolen en vernevelvloeistof voor eenmalig 
gebruik. Een onderscheid tussen hulpmiddelen wordt niet gemaakt, tenzij dit leidt tot 
een klinisch relevant verschil in eigenschappen. We nemen dit advies daarom niet 
over. 
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graag meegeeft is om de mogelijke 
verschillen tussen hulpmiddelen in acht te 
nemen bij de beoordeling van de 
onderlinge vervangbaarheid van 
combinatiepreparaten. 
 
 
Losse stoffen zijn met elkaar geclusterd in het GVS 
Het is de KNMP niet duidelijk of dit 
vereiste van dezelfde clusters op lijst 1A 
nog van toepassing is aangezien de 
voorgestelde wijziging van het GVS 
voorziet in een toets op vergelijkbaarheid 
van de combinatiepreparaten onderling 
door middel van de voorgenoemde twee 
criteria. Waarbij tot op heden (in de 
huidige systematiek van het GVS) de 
vergelijkbaarheid van de losse 
componenten als proxy voor de 
vergelijkbaarheid van de 
combinatiepreparaten werd gebruikt, lijkt 
dit in de voorgestelde herziening daarom 
niet meer noodzakelijk (en zou het derde 
criterium ten aanzien van de 
monocomponenten uit dezelfde clusters 
kunnen vervallen). 
 

KNMP VWS vroeg om een eenvoudige methode om tot clustering te komen waarbij niet per 
combinatiepreparaat wordt bekeken of er klinisch relevante verschillen bestaan tussen 
de preparaten. Omdat monopreparaten reeds zijn beoordeeld op klinisch relevante 
verschillen in eigenschappen, kiezen we ervoor om via deze weg sneller en 
eenvoudiger te kunnen beoordelen of er sprake is van een klinisch relevant verschil in 
eigenschappen. Daarbij gaan we er impliciet vanuit dat inzet van 
combinatiepreparaten met name aan de orde is indien de patiënt is aangewezen op de 
losse componenten in dezelfde doseringsverhouding. Combinatiepreparaten waarvan 
één van de stoffen als monopreparaat niet in het GVS is opgenomen, worden op een 
later moment door het Zorginstituut beoordeeld op onderlinge vervangbaarheid met 
andere combinatiepreparaten in het GVS. 

Het is belangrijk dat er bij de 
combinatiepreparaten wordt gekeken naar 
therapeutische 
equivalentie/uitwisselbaarheid en er niet 
alleen wordt gekeken naar de status van 
de afzonderlijke componenten op lijst 1A 
(of B). 

ZN 
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U geeft aan dat u in de tweede tranche 
van onderzoek gaat kijken of er redenen 
kunnen zijn om combinatiepreparaten 
waarvan een monopreparaat niet 
beoordeeld is en niet geplaatst is in het 
GVS, te gaan clusteren. Dit zal geen 
sinecure zijn. Graag worden we 
geïnformeerd over mogelijke opties hoe 
hier mee omgegaan zal worden. 
 

VIG Bij eventuele advisering zullen wij de gebruikelijke procedures volgen. Voordat het 
vervolgadvies wordt uitgebracht, zullen de partijen (net als bij dit advies) in de 
gelegenheid worden gesteld om te reageren op het concept. 

 
Eenzelfde aantal stoffen 
Het is de KNMP niet duidelijk waarom deze 
bepaling is toegevoegd en wat de 
toegevoegde waarde is bezien in het licht 
van de overige criteria. De eerste twee 
criteria en de beoordeling of er klinische 
relevante verschillen bestaan tussen 
preparaten zijn in de optiek van de KNMP 
de belangrijkste voorwaarden waaraan 
moet worden voldaan voor onderlinge 
vervangbaarheid van 
combinatiepreparaten. 
 

KNMP Het is niet logisch om geneesmiddelen met één werkzame stof samen te voegen met 
producten die meerdere werkzame stoffen bevatten. Immers, voor de 
registratieautoriteit moet er een gegronde reden aanwezig zijn om een tweede (of 
derde) werkzame stof toe te voegen aan het product. Indien er sprake is van een 
klinisch relevant verschil in eigenschappen kunnen de producten niet als onderling 
vervangbaar worden beschouwd.  

Wij zijn voorstander van de aanpassing 
van art. 2.40 en 2.47 met dien verstande 
dat een uitzondering gemaakt wordt voor 
clusters van mono- en 2-3-4 meervoudige 
producten indien ze qua werkzaamheid 
uitwisselbaar zijn, bv. Hepatitis-C 
middelen en HIV remmers. 
 

ZN Zie onder hiv-remmers. 

Combinatiepreparaten hebben vaak een 
aparte positie binnen de 

BOGIN Combinatiepreparaten waarvan een van de stoffen als monopreparaat niet is 
opgenomen in het GVS (zie bijlage 15) worden op een later moment door het 
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voorschrijfstandaarden van de medici. Dat 
betekent dat hier vaak in volgordelijkheid 
wordt voorgeschreven en dat een 
combinatiepreparaat met producten die 
als monopreparaat buiten het GVS vallen 
en soms binnen de verschillende clusters 
(1A én 1B) zullen binnen de GVS 
moderniseringsberekening 
verhoudingsgewijs hard geraakt worden. 
Wij pleiten dan ook voor een aparte 
rekenmethodiek die deze issues voorkomt. 
 

Zorginstituut beoordeeld op onderlinge vervangbaarheid met andere 
combinatiepreparaten in het GVS. GMT/Farmatec bekijkt op dit moment hoe de 
limietprijs voor combinatiepreparaten berekend dient te worden. Dit alles om ervoor 
te zorgen dat er altijd een combinatiepreparaat zonder bijbetaling beschikbaar is voor 
de patiënt. 

 
Bijbetaling na herberekening 
Door de herberekening van de 
monopreparaten op lijst 1A kan bij 
combinatiepreparaten bijbetalingen 
ontstaan als de fabrikanten de prijzen niet 
laten dalen. Het is belangrijk dat we 
oppassen met het optuigen van allerlei 
constructies (zoals bijbetalingen 
compenseren) die het proces onnodig 
ingewikkeld maken en de kracht van het 
GVS ondermijnen.  
 

ZN GMT/Farmatec bekijkt op dit moment hoe de limietprijs van combinatiepreparaten 
berekend dient te worden.  

Deze uitvoeringtoets vindt plaats als 
onderdeel van de beoogde modernisering 
van het GVS, zoals begin dit jaar 
aangekondigd, maar onlangs uitgesteld tot 
1 januari 2023. Wij zien het belang van 
een goede analyse van het GVS, dit omdat 
niet functionerende clusters voor patiënten 
heel vervelend kunnen uitpakken, 
bijvoorbeeld door extra, soms zeer 

Patiënten 
federatie 

Deze uitvoeringstoets vindt inderdaad plaats als onderdeel van de beoogde 
modernisering van het GVS. Daarnaast is deze uitvoeringstoets bedoeld als regulier 
onderhoud wat betreft het inhoudelijke deel. Effecten op de vergoeding en het 
ontstaan van eventuele bijbetaling blijkt pas na herberekening door Farmatec/VWS. 



DEFINITIEF | Bijlagen bij rapport clusteren van combinatiepreparaten | 2020040210 

 

 Pagina 61 van 78 

onverwachte eigen bijdragen. 
 
 
Aanpassing regelgeving (wijze van rekensystematiek) 
ZIN benoemt de regelgeving omtrent 
combinatieproducten en stipt aan dat 
combinatieproducten op bijlage 1A staan, 
mits de individuele componenten 
eveneens in het GVS zijn opgenomen. ZIN 
neemt dat als een gegeven aan in uw 
verdere rapport, terwijl hier toch een 
probleem zit. Bijvoorbeeld het product 
vilanterol/fluticason (Relvar®) staat op 
lijst 1B vanwege het ontbreken van 
vilanterol als apart product.  
ZN stelt voor om de regelgeving aan te 
passen dat deze escapemogelijkheid 
(plaatsing op 1B omdat een van de 2 
stoffen niet opgenomen is in het GVS) te 
voorkomen. ZN suggereert 2 manieren om 
de limietprijs te bepalen: 

1) De totaalprijs van Relvar® is 
bekend, zet de vilanterolprijs op 
het verschil van de totaalprijs 
minus het fluticasonprijsdeel. Voer 
dan de berekening uit. 

2) Een tweede optie, die uitgezocht 
zou moeten worden, is om 
wettelijk te regelen dat de 
vergoedingslimiet van producten 
als deze op de vrijloperprijs gezet 
wordt van de cluster van 
producten waartoe deze behoort 
(combinatie 

ZN Het is niet aan het Zorginstituut om de regelgeving aan te passen. Wel heeft uw 
opmerking geleid tot de volgende aanpassingen in de uitvoeringstoets: 

   In de conceptversie van de uitvoeringstoets beschouwde ZIN Relvar® 
(vilanterol/fluticasonfuroaat) als voorlopig onderling niet vervangbaar met 
andere combinatiepreparaten in het GVS omdat vilanterol als monoprepraat 
niet in het GVS is opgenomen. Dit is aangepast aangezien ZIN in 2014 
oordeelde dat Relvar® (vilanterol/fluicasonfuroaat) inhalatiepoeder onderling 
vervangbaar is met fluticasonproprionaat/salmeterol en 
budesonide/formoterol inhalatiepoeders. 

Vervolgens is ZIN nagegaan of andere combinatiepreparaten waarvan één van de 
stoffen in het combinatiepreparaat als monopreparaat niet is opgenomen in het GVS 
eerder zijn beoordeeld op onderlinge vervangbaarheid. Combinatiepreparaten waarbij 
dit het geval is, zijn verwijderd uit Bijlage 15 en hoeven in de tweede tranche niet 
opnieuw te worden beoordeeld door ZIN. Het gaat om Trelegy Ellipta®, Anoro®, 
Orkambi® en Symkevi®: 

   In 2018 adviseerde ZIN om Trelegy Ellipta® op basis van technische redenen 
op te nemen op bijlage 1B. We beschouwen Trelegy Ellipta® daarom nu 
definitief als onderling niet vervangbaar met andere combinatiepreparaten in 
het GVS. 

   In 2014 concludeerde ZIN dat Anoro® (umeclidinium/vilanterol) onderling 
vervangbaar is met indacaterol/glycopyronium. In het aangepaste rapport 
beschouwen we Anoro® daarom nu als onderling vervangbaar met andere 
combinatiepreparaten in het GVS. 

   In 2019 adviseerde ZIN om Symkevi® op basis van technische redenen op te 
nemen op bijlage 1B en niet te clusteren met Orkambi®. We beschouwen 
beiden combinatiepreparaten daarom nu definitief als onderling niet 
vervangbaar met andere combinatiepreparaten in het GVS. 

Voor de overige combinatiepreparaten die zijn opgenomen in Bijlage 15 geldt dat zij in 
de tweede tranche worden beoordeeld op onderlinge vervangbaarheid met andere 
combinatiepreparaten in het GVS. 
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bètasympathicomimeticum/cortico
steroïde). 
 

 

Een aanpassing van het systeem om een 
vrijloper voor combinatieproducten te 
introduceren lijkt een goed idee. Een 
tegenwerping zou zijn dat het de discussie 
geeft die onder het kopje Hepatitis C 
middelen en HIV middelen benoemd 
wordt. Waarom onderscheid maken tussen 
producten die op grond van hun werking 
gelijkgeschakeld kunnen worden? Als er in 
de werking geen onderscheid zit tussen 
een mono werkzame stof product en een 
product met twee of meer werkzame 
stoffen, dan zou ons voorstel zijn deze in 
een cluster samen te voegen. Dit 
voorkomt ongelijke behandeling van 
uitwisselbare producten. Dat geldt nu 
(nog) niet voor de astma-COPD producten 
etc. dus daar zou de introductie van een 
vrijloper een goede optie zijn. Het zorgt 
voor eenvormiger systematiek. 
 

ZN Het is niet logisch om geneesmiddelen met één werkzame stof samen te voegen met 
producten die meerdere werkzame stoffen bevatten. Immers, voor de 
registratieautoriteit moet er een gegronde reden aanwezig zijn om een tweede (of 
derde) werkzame stof toe te voegen aan het product. Indien er sprake is van een 
klinisch relevant verschil in eigenschappen kunnen de producten niet als onderling 
vervangbaar worden beschouwd.  
Op dit moment bekijkt GMT/Farmatec hoe de limietprijs voor combinatiepreparaten 
berekend dient te worden. Dit alles om ervoor te zorgen dat er altijd een 
combinatiepreparaat zonder bijbetaling beschikbaar is voor de patiënt. 
 

 
Analyse combinatiepreparaten, procedures 
Het wordt de VIG niet duidelijk welk 
proces u volgt bij het analyseren van de 
klinisch relevante verschillen tussen 
combinatiebehandelingen om tot een 
cluster te komen van 
combinatiebehandelingen die onderling 
vervangbaar zijn. En hoe zal deze in de 
toekomst verder worden onderhouden? 

VIG VWS vroeg om een eenvoudige methode om tot clustering te komen waarbij niet per 
combinatiepreparaat wordt bekeken of er klinisch relevante verschillen bestaan tussen 
de preparaten. De wijze van beoordeling van de klinisch relevante verschillen tussen 
combinatiebehandelingen is in het rapport beschreven. Als de minister deze werkwijze 
onderschrijft, dan zal de wet- en regelgeving hierop worden aangepast. Vanaf dat 
moment is dit de geldende werkwijze. Nieuwe aanvragen voor opname in het GVS 
zullen langs deze weg worden beoordeeld. 
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Specifieke vragen op product niveau 
Augmentin® (amoxicilline/clavulaanzuur) 
(Uitvoeringstoets, pag. 16) 
U verwijst naar cluster 0J01CRAP K en 
0J01CRAP V, deze clusters zijn echter voor 
de injectie suspensies, niet voor de 
tabletten en orale suspensie waar in de 
tekst naar gerefereerd wordt. 
Augmentin® suspensie is op meerdere 
vlakken niet onderling uitwisselbaar met 
andere amoxicilline/clavulaanzuur 
middelen: 
-  Augmentin® is specifiek voor 

volwassenen en kinderen <40 kg 
geregistreerd; 

-  De verhouding 
amoxicilline/clavulaanzuur verschilt. 
Deze verschillen in dosering zijn 
afhankelijk van de formulering en 
betreffende leeftijdsgroep; 

-  Voor bepaalde formuleringen zijn geen 
klinische gegevens voor kinderen 
jonger dan 2 jaar beschikbaar. 

 

 
 
VIG 

In het rapport wordt nu verwezen naar de juiste clusters. We nemen uw 
overwegingen over de onderlinge vervangbaarheid van Augmentin® 
(registratienummer 14740) met amoxicilline/clavulaanzuur opgenomen in cluster 
0J01CRAO K mee in de beoordeling die zal volgen in het vervolgadvies. Uiteraard 
krijgen betrokken partijen (registratiehouder, beroepsgroep, patiëntenvereniging en 
zorgverzekeraars) de kans om te reageren op deze conceptbeoordeling. 
 

U verwijst naar clusters voor injecties en 
niet naar tabletten, de dosering 
clavelaanzuur is niet uitwisselbaar en de 
dosering is op basis van gewicht en dus 
niet 1 op 1 uitwisselbaar. 
 

BOGIN 

Vimovo® (naproxen/esomeprazol) (bijlage 
9, pag. 23) 

VIG ZIN concludeert in het GVS-advies dat Vimovo® onderling niet vervangbaar is met 
enig ander product in het GVS. Niet onderling vervangbare producten kunnen worden 
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Vimovo® zit in cluster YM01AEAO V. Het 
andere combinatieproduct 
diclofenac/misoprostol staat nu op bijlage 
1B. Klopt onze conclusie dat Vimovo® 
waarschijnlijk voorlopig in zijn 
(spook)cluster blijft? Dit staat helaas niet 
in bijlage 17. Zal dit (spook)cluster blijven 
bestaan, of komt product op lijst 1B? 
 

geplaatst op lijst 1B. Echter, de uiteindelijke beslissing over de plaats van een product 
in het GVS is aan de minister. 

Zaldiar® (tramadol/paracetamol) (bijlage 
10, pag. 24) 
Zaldiar staat nu bijlage 1B (omdat 
paracetamol niet is opgenomen in GVS). 
Dit middel wordt beoordeeld als onderling 
vervangbaar. Klopt onze conclusie dat er 
een cluster wordt geopend met Zaldiar®, 
generieken en parallel import? En zo ja, 
hoe verhoudt zich dit tot de 
uitgangspunten? 
 

VIG Op dit moment staan alle combinatiepreparaten met tramadol/paracetamol op bijlage 
1B. Zo ook Zaldiar®. Aangezien combinatiepreparaten met tramadol/paracetamol 
worden aangeboden door diverse fabrikanten, adviseert ZIN deze middelen te 
clusteren. Dit is overigens nu al het beleid ten aanzien van monopreparaten. Het is 
uiteindelijk aan de minister om dit advies al dan niet over te nemen. 

Cofact® (protrombinecomplex) (bijlage 4, 
pag. 13) 
-  De conclusie dat Cofact® niet 

onderling vervangbaar is bevreemdt 
ons. Naast Cofact® zijn er momenteel 
nog twee andere protrombinecomplex 
concentraten beschikbaar op de 
Nederlandse markt, namelijk 
Beriplex® en Octaplex®. Vanaf januari 
2021 komt een derde (Prothromplex®) 
bij.  

-  Geneesmiddelen worden als onderling 
vervangbaar aangemerkt als zij een 
gelijksoortig indicatiegebied hebben, 

VIG U merkt terecht op dat Cofact®, (in tegenstelling tot Beriplex®, Octaplex® en 
Prothromplex®) als enige middel zowel vergoed wordt vanuit de extramurale 
farmaceutische zorg (GVS) als via de intramurale geneeskundige zorg (add-on). In 
het rapport handhaven we de conclusie dat Cofact® onderling niet vervangbaar is met 
enig ander product in het GVS. In een vervolgadvies komen wij terug op de vraag of 
de opname van Cofact® in het GVS gehandhaafd moet worden. 
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een gelijke toedieningsweg worden 
toegediend, én voor dezelfde 
leeftijdscategorie zijn bestemd. 
Cofact®, Beriplex®, Octaplex® en 
Protromplex® zijn volgens deze 
clustercriteria onderling vervangbaar. 

- Cofact® wordt als enige middel zowel 
vergoed vanuit de extramurale 
farmaceutische zorg (GVS) als via de 
intramurale geneeskundige zorg (add-
on); er is dus sprake van dubbele 
bekostiging. Dit in tegenstelling tot 
Beriplex®, Octaplex® en 
Prothromplex® die alleen vergoed 
worden vanuit de geneeskundige zorg. 

-  protrombinecomplex concentraat is een 
generieke stof. Wij vragen wij ons af of 
Cofact® überhaupt een 
combinatiepreparaat is. Volgens ons is 
er bij Cofact® sprake van een 
spookcluster en betreft het geen 
combinatiepreparaat. 

 
Daarbij is het belangrijk dat ook gekeken 
wordt naar clusters en individuele 
geneesmiddelen die niet meer thuis horen 
in het GVS (bijvoorbeeld 
lidocaïne/adrenaline).  
 

ZN Het Zorginstituut is zich ervan bewust dat er meer producten in het GVS staan (ook 
monopreparaten) die we nu waarschijnlijk niet meer in het GVS zouden opnemen. De 
vraag of geneesmiddelen (ook monopreparaten) nog in het GVS thuishoren is echter 
geen structureel onderdeel van deze adviesaanvraag van de minister. Daar waar een 
product al wordt besproken kan dit het advies zijn, maar wij zijn niet actief op zoek 
naar potentiele kandidaten.  
 

Ook vraagt ZN zich af waarom er geen 
uitspraken worden gedaan over 
combinatiepreparaten waarvan een 
component uitgesloten is van vergoeding 

ZN Combinatiepreparaten waarvan één van de componenten als monopreparaat niet is 
opgenomen in het GVS worden in een volgende tranche beoordeeld op de onderlinge 
vervangbaarheid met andere combinatiepreparaten in het GVS. Uw opmerking over 
combinatiepreparaten waarvan een component als monopreparaat is uitgesloten van 
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(zoals calcium/vitamine D). 
 

vergoeding zullen we hierbij betrekken. 
 

Uit de handel genomen 
combinatiepreparaten (bijlage 14, pag. 
31) 
De VIG vraagt zich af op basis waarvan 
deze tabel is samengesteld? Kan het 
Zorginstituut deze tabel toelichten. Er 
staat in ieder geval één middel in waarvan 
de fabrikant aangeeft dat het betreffende 
middel niet uit de handel wordt genomen. 
 

VIG Het is ZIN niet duidelijk om welk product dit gaat. Vanwege uw opmerking hebben we 
kritisch naar tabel 14 gekeken. Inmiddels zijn aan elk product verwijzingen 
toegevoegd. Drie producten zijn uit bijlage 14 verwijderd: 

- Humuline® ‘30/70’. Dit middel wordt nu als onderling vervangbaar beschouwd 
met de overige patronen met insuline gewoon/insuline isofaan. 

- Infanrix-IPV. Dit vaccin wordt nu als onderling vervangbaar beschouwd met 
Boostrix Polio® en Triaxis Polio®. 

- Bacicoline-B. De vergunning van dit middel was in oktober 2018 tijdelijk 
teruggetrokken. Sinds november 2020 is het weer op de markt. We passen 
het advies aan en adviseren nu om Bacicoline-B te plaatsen op Bijlage 1B. 

 
Insulinen 
Voor insuline gelden voorwaarden voor het 
wisselen tussen de producten waarbij 
patiënten begeleid moeten worden. 
Zonder begeleiding zijn de producten 
onderling niet zondermeer 1 op 1 
uitwisselbaar. 
 

BOGIN Begeleiding van een juist gebruik van een geneesmiddel is een algemeen 
uitgangspunt. Dat is niet beperkt tot het gebruik van insulinen.  
  

Dihydropyridinen 
U heeft binnen dit cluster één product 
geduid dat niet uitwisselbaar is met de 
andere producten in dit cluster. Op welke 
wijze kunt u borgen dat de markt hier niet 
wegens andere gronden dit niet wisselbare 
product gaan voorschrijven om het 
ongemak van wisselen en bijbetaling 
binnen dit cluster proberen te voorkomen. 
 

BOGIN Omdat de thiaziden-monopreparaten hydrochloorthiazide en indapamide in 
verschillende clusters zitten en omdat de combinatiepreparaten met 
hydrochloorthiazide combinaties met drie i.p.v. twee stoffen zijn, gaan we ervan uit 
dat Natrixam® (amlodipine/indapamide) onderling niet vervangbaar is met 
amlodipine/valsartan/hydrochloorthiazide en 
olmesartan/amlodipine/hydrochloorthiazide. Dat er klinisch relevante verschillen in 
eigenschappen bestaan tussen Natrixam® en de andere twee combinatiepreparaten 
binnen de geneesmiddelengroep ‘Dihydropyridinen, overige combinatiepreparaten’ zou 
moeten voorkomen dat wegens het eventuele ongemak van wisselen en bijbetaling 
een voorkeur voor het voorschrijven van Natrixam® ontstaat. 

 
Dermatologica 
Binnen dit cluster is er geen 

BOGIN De beschikbaarheid van het betalingsvrij product is geen onderdeel van deze 
adviesaanvraag van de minister. Dit is een breder probleem. De minister heeft 
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leveringszekerheid van het oude product 
van een bepaalde leverancier. Dat 
betekent dat die producten soms enige tijd 
niet beschikbaar zijn en dat de patiënten 
dan aangewezen zijn op de opvolger van 
deze zalf van de desbetreffende fabrikant. 
De patiënten zullen in dit cluster hier 
nadelen van ondervinden zolang er geen 
oplossing is voor clusters waarbinnen de 
beschikbaarheid van het bijbetalingsvrije 
product niet geborgd is. 
 

aandacht voor de beschikbaarheid van betalingsvrije producten.  
(zie bijvoorbeeld 
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/
12/18/kamerbrief-over-modernisering-geneesmiddelenvergoedingssysteem-
gvs/kamerbrief-over-modernisering-geneesmiddelenvergoedingssysteem-gvs.pdf)  

Urologenitaal 
Zie eerdere rapportage over overheveling 
waarin off-label indicaties voor kinderen 
onvoldoende geborgd bleken bij 
overheveling naar het ziekenhuis. 
 

BOGIN Bij de beoordeling van de onderlinge vervangbaarheid spelen off-label indicaties geen 
rol. Zolang er geen bijlage 2 voorwaarde is kan off-label worden voorgeschreven 
(volgens de geldende criteria off-label gebruik). Het kan daarbij aan de orde zijn dat 
een patiënt dan is aangewezen op een niet-betalingsvrij product. 

Middelen bij infectie 
In dit cluster zijn de combinatiepreparaten 
samengevoegd met de monoproducten en 
dit zal de GVS-prijs in dit cluster uit 
evenwicht brengen en stimuleren dat 
patiënten, die een eradicatie HBP 
ontvangen weer losse preparaten 
voorgeschreven zullen krijgen. Dat heeft 
gevolgen voor de therapietrouw en geeft 
in dit geval ook een hoger risico op AMR. 
Indien de monoproducten voorgeschreven 
gaan worden zal hier drie keer een 
receptregel bij de apotheek voor gerekend 
worden en de besparing zoals beoogd 
teniet doen. Vaccins en anti-infectieus 
therapie zijn farmacologisch én op 

BOGIN Binnen de ‘anti-infectie middelen voor systemisch gebruik’ zijn vijf 
geneesmiddelgroepen te onderscheiden met daarin één of meerdere 
combinatiepreparaten. Per geneesmiddelgroep is de onderlinge vervangbaarheid van 
combinatiepreparaten bepaald. Indien een vakje in de tabel rood gekleurd is, 
concludeert ZIN dat een combinatiepreparaat onderling niet vervangbaar is met enig 
ander product in het GVS. Indien een vakje groen gekleurd is, beschouwen we 
combinatiepreparaten als onderling vervangbaar. 
Zo constateren we dat de geneesmiddelgroep ‘Protonpompremmer met antibiotica’ 
slechts één combinatiepreparaat bevat: Panclamox® 
(pantoprazol/claritromycine/amoxicilline). Op basis daarvan concluderen we dat 
Panclamox® onderling niet vervangbaar is met enig ander product in het GVS. Het 
risico dat monoproducten voorgeschreven gaan worden, ziet het ZIN daarom niet. 
Binnen de geneesmiddelgroep ‘Vaccins’ concluderen we dat alleen het difterie-
/acellulair kinkhoest-/tetanus-/poliovaccin onderling vervangbaar is, omdat dit wordt 
aangeboden door diverse fabrikanten. Alle andere vaccins zijn onderling niet 
vervangbaar. Dit hebben we nu duidelijker aangegeven in de tabel. 



DEFINITIEF | Bijlagen bij rapport clusteren van combinatiepreparaten | 2020040210 

 

 Pagina 68 van 78 

indicatie op geen enkele manier aan 
elkaar te koppelen. 

 

Zenuwstelsel 
in dit cluster vallen de 
combinatiepreparaten binnen het GVS 
maar de monopreparaten niet. Dat 
betekent dat hier de patiënt erg 
afhankelijk is van het niveau van 
vergoeden. Deze producten worden vaak 
in de dokterstas gebruikt en bij kleine 
chirurgische ingrepen. Dit cluster is 
voornamelijk intramuraal, dokterstas en 
ambulance. Wij adviseren u dit niet te 
clusteren vanwege het specifieke gebruik. 
Het zijn kleine producten en het risico hier 
is hoog dat door het clusteren het aanbod 
verschraald. Dat doet letterlijk pijn. 
 

BOGIN We gaan er van uit dat u met uw opmerking doelt op de geneesmiddelgroep 
‘Anesthetica, lokaal, parenteraal’. Dat de monoprepraten articaïne, felypressine en 
glucose niet in het GVS zitten, komt doordat deze stoffen als monopreparaat niet 
beschikbaar zijn op de Europese markt (zie geneesmiddelinformatiebank). De 
monopreparaten bupivacaïne, lidocaïne, prilocaïne en xylocaïne zijn als 
monopreparaat wel opgenomen in het GVS. Omdat bupivacaïne, lidocaïne, prilocaïne 
en xylocaïne als onderling niet vervangbaar worden beschouwd, zijn ze in 
verschillende clusters geplaatst. Dit betekent dat ze ieder een eigen vergoedingslimiet 
kennen. 
Van de verschillende combinatiepreparaten binnen de geneesmiddelgroep 
‘Anesthetica, lokaal, parenteraal’ hebben we bepaald of ze onderling vervangbaar zijn. 
We concluderen dat geen enkel combinatiepreparaat onderling vervangbaar is, tenzij 
een specifieke combinatie van stoffen wordt aangeboden door diverse fabrikanten. We 
zijn het dus met u eens dat de verschillende combinaties van stoffen binnen de 
geneesmiddelgroep ‘Anesthetica, lokaal, parenteraal’ niet te clusteren zijn. 
 

Urogenitaal 
De contra-indicaties van tamsu/duta en 
tamsu/soli komen niet met elkaar overeen 
en zijn niet uitwisselbaar. 

BOGIN ZIN concludeert aan de hand van de in de uitvoeringstoets beschreven 
uitgangspunten dat tamsulosine/dutasteride en tamsulosine/solifenacine inderdaad 
onderling niet vervangbaar zijn. Omdat tamsulosine/dutasteride door diverse 
fabrikanten wordt aangeboden, concluderen we dat tamsulosine/dutasteride 
combinatiepreparaten van de verschillende aanbieders wel onderling vervangbaar zijn.  
 

Cardiovasculair systeem 
De combinatiepreparaten zijn niet 
uitwisselbaar. 
 

BOGIN Uit uw commentaar blijkt niet waarom een aantal van de door ZIN onderling 
vervangbare combinatiepreparaten onderling niet vervangbaar zouden zijn. Eerder 
hebben we al opgemerkt: Als middelen ten behoeve van de vergoeding (GVS-status) 
als onderling vervangbaar worden beschouwd betekent dit niet dat deze middelen bij 
de individuele patiënt zondermeer uitwisselbaar zijn. Uw opmerking leidt daarom niet 
tot aanpassingen van het rapport. 
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Spookclusters 
 
Algemeen 
Paragraaf 6.1. meldt met betrekking tot 
het clusteren van spookclusters dat indien 
clusteren niet mogelijk is, het middel 
geplaatst zou moeten worden op lijst 1B. 
De vraag die de KNMP heeft is of in dit 
geval waarborgen kunnen worden 
ingebouwd om de bestaande 
vergoedingslimiet voor deze preparaten te 
behouden om te voorkomen dat de 
geneesmiddelprijs wordt verhoogd na 
terugplaatsing op lijst 1B. Indien dit niet 
mogelijk is, zou het omwille van de 
kostenbesparingen redelijkerwijs beter zijn 
om het spookcluster te behouden dan om 
deze preparaten vanuit het spookcluster 
naar lijst 1B te verplaatsen. 
 

KNMP We onderzoeken op basis van de bestaande criteria of een spookmiddel onderling 
vervangbaar is met enig ander in het GVS opgenomen geneesmiddel. Indien deze 
vraag met een ontkenning wordt beantwoord, dan is de conclusie dat dit spookmiddel 
niet onderling vervangbaar is en in aanmerking komt voor een opname op bijlage 1B 
van de Rzv. Het is aan de minister hierover te beslissen. 
 
 

Spookclusters zijn clusters die de facto 
geen cluster meer zijn, maar toch nog 
steeds als cluster worden behandeld.  
Het gaat om relatief kleine producten en 
er kan anders dan in bijvoorbeeld de 
cluster van lithium ook geen vrijloper 
gevonden worden als het enige product 
een bijbetaling kent. In onze optiek is de 
vraagstelling van VWS juridisch onzuiver. 
De enige juiste optie is om deze producten 
op lijst 1B te zetten en de stijging van 
prijzen voor lief te nemen. 
 

ZN 
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Als er nog maar één product of een 
leverancier aanwezig is in een cluster is er 
sprake van een spookcluster. U stelt voor 
deze spookproducten te verdelen over 
andere clusters. Wij vinden dit geen goede 
oplossing. In een niet vergelijkbaar cluster 
is er geen sprake van een rechtstreekse 
uitwisselbaarheid. 

BOGIN 

 
Kindercluster 
In het K-(kinder)cluster is alleen ACT-
Hib® specifiek voor kinderen 
geregistreerd. Zoals mogelijk bekend 
wordt dit vaccin ook off-label gebruikt 
voor preventie van infecties bij mensen 
met functionele hypo- en asplenie. De 
andere geneesmiddelproducten in het K-
cluster zijn niet specifiek geregistreerd 
voor kinderen. Echter de drank maakt het 
mogelijk voor kinderen, maar ook voor 
volwassenen met slikproblemen, om een 
geneesmiddel (gemakkelijker) in te 
kunnen nemen. 
 
Het Zorginstituut merkt op dat het 
clusteren van kinderproducten met 
volwassenproducten kan leiden tot 
bijbetaling van producten die nu in het 
kindercluster vallen. Dit kan als gevolg 
hebben dat voor bepaalde groepen 
patiënten, louter vanwege hun leeftijd 
(kind zijn), geen geschikt geneesmiddel 
zonder betaling beschikbaar is. Dit is 
vanuit de optiek van de KNMP een zeer 

KNMP 
 

Het is juist dat Act-Hib® ook (off-label) wordt toegepast bij volwassenen. Aangezien 
Act-Hib® het enige product is in het cluster 0J07AGAP, er geen ander geneesmiddel in 
het GVS is opgenomen dat als onderling vervangbaar kan worden beschouwd is hier 
tevens sprake van een spookcluster. Daarom komt dit middel in aanmerking voor een 
opname op 1B. In het rapport is de motivering voor het advies voor 1B plaatsing 
aangepast. 
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ongewenste situatie en de KNMP zou 
graag zien dat deze middelen voor 
kinderen zonder bijbetaling beschikbaar 
blijven. 
 
Ten aanzien van de kinderclusters geldt 
dat deze logischerwijze zouden moeten 
worden opgeheven, door dit ook in 
gewijzigde wetgeving op te nemen. Wij 
willen aantekenen dat deze kinderclusters 
onvolledig zijn (zie bv. de bijbetaling op 
de feneticilline 125 mg/5 ml suspensie ). 
 

ZN Broxil® (poeder voor suspensie 125mg/5ml) is besproken in het rapport onder 
paragraaf 6.2.1 Kinderclusters en ook vermeld op bijlage 18.  

Zinnat® orale suspensie 
U oordeelt op basis van de huidige SmPC 
dat deze verpakking niet alleen en 
uitsluitend voor kinderen is en dus 
samengevoegd kan worden met de 
dezelfde werkzame stof voor een 
vergoedingscluster met producten voor 
volwassenen. De vraag is dan in welk 
cluster dit middel gezet gaat worden. Het 
is niet wenselijk dat er voor kinderen geen 
100% vergoed alternatief zou zijn. 
 

VIG In dit rapport is geconcludeerd dat Zinnat® granulaat voor suspensie niet uitsluitend 
bestemd is voor kinderen. De tweede vraag is hoe dit geneesmiddel vervolgens 
ingedeeld kan worden in het GVS. De inhoudelijke beoordeling hiervan zal 
plaatsvinden in het vervolgadvies. 

 
Combinatieverpakking met toebehoren 
In een aantal gevallen zijn 
geneesmiddelen met hulpmiddel een 
eenmalige aanschaf (inhalers). Bij de 
volgende uitgiftes wordt het geneesmiddel 
zonder hulpmiddel afgeleverd. Bij het 
gecombineerd clusteren van 
geneesmiddelen zonder toebehoren en 

KNMP Voorzetkamers zijn uitwendige hulpmiddelen voor het ademhalingsstelsel en vallen 
onder de aanspraak hulpmiddelenzorg (artikel 2.6, onderdeel b, van de Rzv, en nader 
uitgewerkt in artikel 2.9, lid 1, van de Rzv). Verzekerde heeft recht op deze zorg voor 
zover hij daarop naar inhoud en omvang redelijkerwijs is aangewezen (artikel 2.1, lid 
3, van het Besluit zorgverzekering). Zorgverzekeraars kunnen in hun polis (het 
reglement hulpmiddelen) voorwaarden stellen waaraan voldaan moet zijn om een 
hulpmiddel vergoed te krijgen zoals: op voorschrift van de behandelend arts of een 
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geneesmiddelen met toebehoren zal de 
vergoedingslimiet voor de geneesmiddelen 
met toebehoren dalen ten opzichte van 
het huidige niveau. Dit zou kunnen 
betekenen dat voor deze producten een 
bijbetaling door de patiënt vereist wordt 
indien de fabrikant de prijs van het 
product niet verlaagt tot onder de nieuw 
vastgestelde vergoedingslimiet. Het is 
onduidelijk of na herberekening van de 
vergoedingslimieten van dergelijke 
clusters altijd een combinatie van 
geneesmiddel met toebehoren zonder 
bijbetaling beschikbaar zal blijven. Veel 
patiënten hebben een lage sociaal-
economische status en zullen moeite 
hebben om de bijbetaling te voldoen. 
Realistisch scenario voor geneesmiddelen 
zonder toebehoren kan zijn dat de 
vergoedingslimiet stijgt wat mogelijkheden 
biedt voor fabrikanten om de prijs van hun 
producten te verhogen zonder dat 
bijbetaling van patiënten is vereist. 
 

maximale gebruiksduur (bv max. 1 voorzetkamer per jaar). 
 
Zorginstituut betwist niet dat verzekerde (voor zover hij daarop naar inhoud en 
omvang redelijkerwijs is aangewezen) recht op vergoeding van een voorzetkamer 
moet hebben. Wel vragen wij ons af of de toevoeging van een (vergoed) hulpmiddel 
aan een (eveneens vergoed) geneesmiddel moet leiden tot een andere 
vergoedingsstatus van het geneesmiddel. Naar ons mening is hier geen gegronde 
reden voor. Het toevoegen van een voorzetkamer aan een inhalatiemiddel of het mee 
verpakken van doekjes aan een injectievloeistof zijn geen reden om een geneesmiddel 
niet te clusteren met hun farmaceutische equivalent zonder dat toebehoren. 
 

Ten aanzien van producten met een 
hulpmiddel klopt de aanname niet: de 
Volumatic en Babyhaler komen los vanuit 
de hulpmiddelen wel voor vergoeding in 
aanmerking , net als de overige 
luchtkamers. Het is dus niet waar dat een 
verzekerde deze betaalt. Clustering van 
die producten leidt dus tot een ongewenst 
effect. De toevoeging van doekjes in het 
Lucrin® product lijkt een 

ZN 
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fabrikantoplossing om niet geclusterd te 
worden. 
 
 
 
Kandidaten voor verwijderen uit GVS 
Cyanocobalamine 
De KNMP is van mening dat 
cyanocobalamine opgenomen zou moeten 
blijven in het GVS. In de NHG Standaard 
Anemie wordt cyanocobalamine voor 
profylaxe en behandeling van vitamine 
B12-deficiëntie geadviseerd (off-label). De 
gedateerde SmPC van cyanocobolamine 
(1992) meldt alleen de indicatie ‘gebruik 
tijdens de Schillingtest om de 
bindingsplaats voor vitamine B12 te 
verzadigen’. De gedateerde SmPC kan 
ertoe leiden dat de officiële informatie 
achterloopt op wat de stand van de 
wetenschap is. 

KNMP In de NHG-standaard Anemie 2014 (https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/anemie) 
is het volgende vermeld. 
Anemie door vitamine B12- of foliumzuurdeficiëntie: 

- Schrijf in geval van een vitamine B12-deficiëntie bij volwassenen oraal 
vitamine B12 voor in de vorm van cyanocobalamine 1dd 1000 microg, ook in 
geval van bekende opnameproblemen. 

- Bij slikproblemen, problemen met de therapietrouw, ernstige (neurologische) 
symptomen of gastro-intestinale bijwerkingen bij orale toediening, heeft 
parenterale toediening de voorkeur. Geef in deze gevallen 10 intramusculaire 
injecties hydroxocobalamine 1 mg met een interval van minstens 3 dagen, 
gevolgd door 1 intramusculaire injectie van 1 mg eenmaal per 2 maanden. 

 
Met andere woorden: cyanocobalamine injectie wordt niet aanbevolen door het NHG. 
Bij patiënten die niet kunnen slikken en anemie hebben door vitamine B12 deficiëntie 
is hydroxocobalamine injectie opgenomen in het GVS. Dit middel is ook hiervoor 
geregistreerd.  
Het voorstel van de KNMP nemen wij niet over. 
 

Wij willen u attenderen dat u de analyses 
maakt op basis van de basis van GIP 
cijfers en de indicatie zoals aangegeven in 
de smpc. In werkelijkheid is er sprake van 
meer gebruikers, waarschijnlijk off label. 
Als voorbeeld noemen wij 
Cyanocobalamine die zowel intra- als 
extramuraal 
voorgeschreven wordt en waarbij de GIP 
cijfers het extramurale off-label gebruik 

BOGIN De databank van het Genees- en hulpmiddelen Informatie Project (GIP) van 
Zorginstituut Nederland bevat informatie over het gebruik van genees- en 
hulpmiddelen in Nederland over een periode van vijf jaar. Het betreft hier informatie 
over middelen die extramuraal (d.w.z. buiten instellingen als ziekenhuizen en 
verpleeghuizen) zijn verstrekt en vergoed op grond van de Zorgverzekeringswet. De 
reden van gebruik (de indicatie) is hierbij niet van belang. 
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onjuist weergeeft. 
 
Faslodex® (fulvestrant) 
De KNMP kan zich niet vinden in het 
voorstel om fulvestrant (een oncolyticum) 
over te hevelen naar aanspraak 
geneeskundige zorg, zoals dat ook voor 
andere oncolytica in 2014 heeft 
plaatsgevonden en is tegen de voorgesteld 
overheveling. Bij de overheveling van 
oncolytica in 2014 heeft de Minister van 
VWS heel bewust ervoor gekozen om 
geneesmiddelen die worden ingezet bij 
langdurige onderhoudsbehandeling van 
borst- en prostaatkanker (ATC-L02) niet 
over te hevelen. Redenen hiervoor waren 
dat overheveling van deze middelen voor 
borstkanker-patiënten vanuit 
gebruikersgemak en vanuit beoogde 
therapietrouw geen voordeel opbrengt. 
Volgens de huidige richtlijnen komen deze 
patiënten namelijk nog slechts één keer 
per jaar voor nacontrole in het ziekenhuis. 
Daarnaast zijn de kosten van deze 
middelen zo laag dat winst uit het 
vergroten van de inkoopmacht van 
ziekenhuizen niet verwacht kan worden. 
Het werd sterk betwijfeld of met de 
overheveling een doelmatigheidswinst kan 
worden behaald. 
 
De KNMP vraagt zich af of het correct is 
dat in de tabel in paragraaf 6.3 Faslodex® 
is opgenomen aangezien Faslodex® reeds 

KNMP 
 

Faslodex® is geregistreerd voor de behandeling van borstkanker. Dit middel hoort, 
net als andere oncologische geneesmiddelen die zijn overgeheveld, thuis bij 
geneeskundige zorg.  
Aan de andere kant is fulvestrant (met de ATC code L02BA03) inderdaad niet het 
enige oncolyticum uit de groep met L02 dat opgenomen is in het GVS. Wij hebben 
hierover een opmerking toegevoegd in het rapport. 
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in 6.2.3.2 is behandeld.  
 
Fulvestrant gaat binnenkort uit patent en 
we verwachten dat er generieken op de 
markt komen en daarmee wordt de cluster 
weer gevuld. De door u voorgestelde 
overheveling van dit product gelet op de 
registratie naar het MSZ kader is zeer 
logisch en kan snel plaatsvinden in onze 
optiek. 
 

ZN ZN is het eens om fulvestrant over te hevelen naar MSZ. 

Daarnaast is het belangrijk ook de 
samenhang met andere ontwikkelingen 
goed in ogenschouw te nemen. Een 
voorbeeld: de voorgestelde overheveling 
op pg 21 van een anti-oestrogeen, lijkt 
juist af te wijken van huidige policy in 
deze. Dit vraagt dus meer overleg en 
afstemming. 
 

Patiënten 
federatie  

Deze opmerking heeft betrekking op het advies om fulvestrant (Faslodex®) over te 
hevelen. Hierover hebben we een opmerking in het rapport toegevoegd. 
Opmerking: Er zijn nog andere oncolytica in het GVS opgenomen met een ATC-code 
die begint met L02. Deze producten zijn niet opgenomen in de lijst die VWS ter 
beschikking heeft gesteld aan ZIN en daarom buiten beschouwing gelaten. Inhoudelijk 
gezien passen deze oncolytica ook beter bij medisch specialistische zorg. Of het 
wenselijk of uitvoerbaar is om deze middelen alsnog over te hevelen is ter oordeel van 
de minister. 
 

De-Nol® (bismuthsubcitraat) 
De-Nol is alleen geregistreerd (en in de G-
Standaard opgenomen) ten behoeve van 
prijsvaststelling van het product in 
omringende landen. De-Nol wordt amper 
in Nederland voorgeschreven en 
afgeleverd, behalve in zeer uitzonderlijke 
gevallen. 
 

KNMP 
 

De KNMP en ZN kunnen zich vinden in het voorstel om De-Nol uit het GVS te 
verwijderen. 

We hebben altijd begrepen dat De-Nol in 
het GVS staat omdat de prijs gebruikt zou 
worden in referentielanden in o.a. Noord-
Afrika. Nu de tablet sinds 2003 niet in de 
handel is, is het beste het product uit het 

ZN  
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GVS te schrappen. 
 
Andere middelen 
Voor de andere middelen geldt dat de 
meest logische oplossing is dat u van deze 
producten vaststelt of ze met de kennis 
van vandaag en de beschikbare bewijslast 
nog tot het verzekerde pakket zouden 
moeten behoren. 
 

ZN In het vervolgadvies (of -adviezen) zullen de andere middelen worden besproken. 

 
Overig 
Ten slotte staan er op lijst 1B 
geneesmiddelen die niet onderling 
vervangbaar zijn (niet geclusterd). Deze 
geneesmiddelen hebben geen 
vergoedingslimiet. ZN heeft een aantal 
opmerkingen hierover. 

- generieken op deze lijst (1B) 
hebben enkel directe 
prijsafspraken (via 
zorgverzekeraars) als 
prijsdrukkende methode  

- veel “oude” spécialités hebben 
geen prijsplafond (bv 
Emesafene®) en kunnen 
ongelimiteerd stijgen. 

- ZN vraagt zich af of een aantal 
(groepen van veel) 
geneesmiddelen thuishoren in het 
GVS, dan wel of deze onder de 
limiet van het opgenomen 
geneesmiddel moet worden 
geplaatst. Het gaat om: 

ZN Deze opmerkingen reiken verder dan de scoop van deze uitvoeringstoets en daarom 
zullen ze niet inhoudelijk behandelen in ons advies. We vermelden alleen de 
opmerking als additionele informatie voor de lezer. 
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o injectiespuiten en 
vloeistoffen met 
indicatiegebied kliniek,  

o kliniekverpakkingen (EAV), 
o combinatiepreparaten 

waarvan (één van) de 
componenten niet in GVS 
zitten (bv vitamine 
D/calcium, Daktacort®) of 
vervallen zijn (bv Reflux®, 
Tft ophtiole®). 

 
Als bij de GVS-herberekening een 
dynamisch model wordt geïntroduceerd 
zal na elke WGP-herberekening het 
prijsniveau binnen de clusters 
verschuiven. In een theoretisch 
rampscenario zou dat voor patiënten 
betekenen, dat er mogelijk halfjaarlijkse 
gewisseld zal moeten worden om 
bijbetalingen te voorkomen. Als de 
bijbetaling binnen het cluster tussen 
producten verschuift, houd dan rekening 
met een gemiddelde besteltijd van vier tot 
zes maanden. Samen met de hoge 
bestuurlijke boete kan dit leiden tot een 
hoger risico op geneesmiddelentekort. 
 

BOGIN Het Zorginstituut beoordeelt in dit rapport enkel de onderlinge vervangbaarheid van 
combinatiepreparaten en spoken. Het is aan VWS/Farmatec/GMT om te bepalen hoe 
de GVS-herberekening plaatsvindt. 
 

Wij begrijpen dat u aparte clusters wil 
maken voor kinderen. Voor kinderen 
worden veel geneesmiddelen off-label 
toegepast met een afwijkende sterkte of 
doseringsschema. Dat betekent dat 
geneesmiddelen voor kinderen relatief 

BOGIN Dit voorstel van BOGIN valt buiten de scope van het huidig advies.  
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vaak slecht te vangen zijn in een cluster. 
U zou kunnen overwegen om voor alle 
kinderen onder de 18 jaar de 
geneesmiddelen zonder bijbetaling 
beschikbaar te maken, zoals ook de 
tandarts voor alle kinderen onder de 18 
jaar vergoed wordt. 
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