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Advies van de ACP aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over het 

aanvullend advies over vitamine D 

 

 

De Adviescommissie Pakket (ACP) adviseert de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over 

voorgenomen pakketadviezen. Zij toetst deze adviezen aan de pakketcriteria en kijkt of de 

uitkomsten daarvan maatschappelijk wenselijk zijn. Daarbij kijkt zij zowel naar de belangen 

van de patiënten die in aanmerking komen voor vergoeding van een bepaalde interventie, als 

naar de belangen van patiënten met andere aandoeningen en van premiebetalers. Zij doet dit 

vanuit het principe dat de basisverzekering maximale gezondheidswinst dient op te leveren 

voor de gehele bevolking. 

 

De commissie heeft in haar vergadering van 25 juni 2021 gesproken over de vraag 
of er nadere voorwaarden moeten worden gesteld aan het voorschrijven van 

vitamine D producten. Dit nadat zij in haar vergadering van 14 oktober 20161 heeft 
geadviseerd om vitaminen (waaronder vitamine D), mineralen en paracetamol 
1000mg uit het  verzekerde pakket te laten uitstromen wanneer voor deze middelen 
een gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig geneesmiddel of voedingssupplement 

op de vrije markt verkrijgbaar is. Nadat de Minister is overgegaan tot het schrappen 
van deze middelen uit het GVS, is uit onderzoek gebleken dat er ongewenste 
substitutie is opgetreden naar het voorschrijven van hogere doseringen vitamine D 
die nog wel worden vergoed. 

 
Partijen hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid tot inspraak. 
 
De commissie is van mening dat het spijtig is dat hier geen sprake is van passende 

zorg omdat bij het voorschrijven niet wordt gekozen voor de meest doelmatige 
producten, maar voor de producten die nog wel worden vergoed. Daarom begrijpt zij 
het voorstel van het Zorginstituut om nadere voorwaarden te stellen aan het 
voorschrijven van deze (nog wel vergoede) producten. Zij vraagt zich wel af of het 

beperken van de doelgroep tot alleen de mensen met een aangetoonde vitamine D 
deficiëntie tot het gewenste resultaat zal leiden, omdat dit wellicht ook zal leiden 
tot het vaker inzetten van testen en dan mogelijk bij een groot deel van de 
Nederlandse bevolking sprake is van deficiëntie. Vanwege de geringe kosten van 

vitamine D is de commissie van mening dat alle doseringen vitamine D voor eigen 
rekening zouden kunnen komen wanneer nadere voorwaarden niet de gewenste 
effecten hebben.  
 

De commissie ondersteunt op dit moment echter het voorstel van het Zorginstituut 
om nadere voorwaarden te stellen. De commissie heeft wel de aanvullende vraag 
aan het Zorginstituut om te kijken of het mogelijk is de doelgroep preciezer te 
omschrijven, bijvoorbeeld op aandoeningenniveau. 
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 Voor motivering zie het advies op de website van het Zorginstituut  


