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MC IJsselmeerziekenhuizen alsnog recht op vergoeding dure geneesmiddelen 

  

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bevestigd dat vrijwel alle dure geneesmiddelen die MC 

IJsselmeerziekenhuizen sinds 2017 rechtstreeks had ingekocht in Duitsland, vergoed zullen worden 

door de zorgverzekeraars. Betrokkenen zijn niet verbaasd over deze positieve uitkomst en vinden 

alleen dat dit een lang traject is geweest.  

MC IJsselmeerziekenhuizen kocht sinds 2012 dure geneesmiddelen direct in bij een bedrijf in 

Duitsland. Per 2017 veranderden de administratieve regels in Nederland rondom de vergoedingen 

van dure geneesmiddelen. Om in aanmerking te blijven voor deze vergoeding was goedkeuring van 

de NZa en IGJ nodig. Na veelvuldig overleg tussen het ziekenhuis, NZa, IGJ en de zorgverzekeraars is 

door partijen geconcludeerd dat de Duitse geneesmiddelen dezelfde werkzame stof, 

toedieningsvorm en sterkte bevatten als de Nederlandse bereidingen. Dit was noodzakelijk om voor 

deze vergoeding in aanmerking te blijven. Geheel volgens verwachting heeft de NZa medio 

november jl. een beschikking afgegeven waarin is bevestigd dat de Duitse geneesmiddelen exact 

dezelfde samenstelling hebben als de Nederlandse versies en dus vergoed moeten worden. MC 

IJsselmeerziekenhuizen mag deze zogenaamde add-on geneesmiddelen dus gewoon in rekening 

brengen bij de zorgverzekeraars.  

 

Geen oorzaak van faillissement  

Door de zorgverzekeraars was 75% van de geleverde geneesmiddelen in de afgelopen periode 

vergoed via reguliere bevoorschotting. Hierdoor liep het ziekenhuis dus geen enkel financieel risico; 

de geleverde behandelingen waren reeds betaald door de verzekeraars. Het ziekenhuis kan nu nog 

ongeveer 1 miljoen euro factureren. Naar de oorzaken van het faillissement van MC 

IJsselmeerziekenhuizen zal de curator onderzoek doen, maar het is evident dat deze kwestie 

onmogelijk kan hebben geleid tot het faillissement van het ziekenhuis. 

 

Inkoopvoordelen volledig voor de verzekeraars 

De add-onvergoedingen betreffen vergoedingen voor cytostatica en andere dure geneesmiddelen 

die zijn ingekocht bij de Duitse onderneming Zytoservice Deutschland GmbH. De Duitse leverancier 

was aanzienlijk goedkoper dan het zelf te bereiden (meer dan 10%) en het ziekenhuis heeft in 

Nederland geen enkele vergelijkbare offerte van andere partijen gekregen. Alle inkoopvoordelen 

kwamen 100% ten bate van de zorgverzekeraars. Het was een voorbeeld van hoe wij in Nederland de 

zorg betaalbaar kunnen houden.  

 

 



Zytoservice Nederland BV 

Loek Winter en Tim Roldaan hebben geen aandeel of zakelijk belang in Zytoservice Deutschland 

GmbH. Winter en Roldaan zijn mede eigenaar van de Nederlandse onderneming Zytoservice 

Nederland BV, een bedrijf wat is opgezet om nieuwe Nederlandse ziekenhuizen als klant te 

verwerven voor Zytoservice Deutschland GmbH. MC IJsselmeerziekenhuizen is nooit klant geweest 

van Zytoservice Nederland BV, maar kocht altijd rechtstreeks in bij Zytoservice Deutschland GmbH. 

Hierdoor is ook nooit sprake geweest van belangenverstrengeling. 
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