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Besluit van  PM 2019, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met 

het zorgpakket Zvw 2020 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. 

enz. enz.  

Op de voordracht van Onze Minister voor Medische Zorg van  PM 2019, kenmerk  PM

 -Z; 

Gelet op de artikelen 11, derde en vierde lid, en 21, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet;  

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van PM 2019, no. PM);  

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Medische Zorg van  PM  2019, kenmerk PM

 -Z;  

Hebben goedgevonden en verstaan: 

 

ARTIKEL I 

Het Besluit zorgverzekering wordt als volgt gewijzigd: 

A 

Artikel 2.8, tweede lid, onderdeel d, komt te luiden: 

d. geneesmiddelen die gelijkwaardig of nagenoeg gelijkwaardig zijn aan enig niet aangewezen, 

geregistreerd geneesmiddel, tenzij bij ministeriële regeling anders is bepaald. 

B 

Artikel 2.14 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Aan het eerste lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een 

puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: 

f. de verzekerde is aangewezen op geriatrische revalidatie als bedoeld in artikel 2.5c. 

2. In het vierde lid wordt na “toestemming” ingevoegd “geeft”. 

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 

6. Indien een verzekerde is aangewezen op vervoer als bedoeld in het eerste of derde lid, en dit 

vervoer op tenminste drie achtereenvolgende dagen nodig is, kan de zorgverzekeraar op verzoek 

van de verzekerde een bij ministeriële regeling te bepalen vergoeding voor kosten van logeren 

verstrekken in plaats van een vergoeding voor kosten van vervoer.  

C 

Artikel 2.17 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd: 

a. Onderdeel b komt te luiden: 

b. zorg zoals huisartsen plegen te bieden, voor zover die betrekking heeft op: 

1o. huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg, 
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2 o. stoppen-met-rokenprogramma, of 

3 o. gecombineerde leefstijlinterventie. 

c. Onderdeel d vervalt. 

2. Het vierde lid vervalt. 

 

ARTIKEL II 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2020. 

 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad 

zal worden geplaatst.  

 

De Minister voor Medische Zorg 

en Sport, 

Bruno Bruins 

 

 


