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U hebt op 11 oktober 2017 aan Zorginstituut Nederland advies gevraagd als
bedoeld in artikel 114, derde lid Zorgverzekeringswet. Verzoekster en verweerder
hebben een geschil over de vergoeding van de kosten van een rugoperatie,
uitgevoerd te Münster, Duitsland.
Bij uw adviesaanvraag hebt u ons ook een kopie van het dossier gestuurd, maar
een verslag van de hoorzitting ontbreekt nog. Zorginstituut Nederland brengt
daarom een voorlopig advies uit, dat nog aangepast kan worden als uit het
verslag van de hoorzitting nieuwe feiten of omstandigheden naar voren komen.
In artikel 6 van de tussen partijen overeengekomen zorgverzekering is de
aanspraak op medisch- specialistische zorg omschreven. Dit komt overeen met
hetgeen daarover bij en krachtens de Zorgverzekeringswet is bepaald.
Vooraf merkt Zorginstituut Nederland nog op dat zijn adviestaak beperkt is tot
de vraag of verzoekster aanspraak heeft op een verstrekking of een vergoeding
op grond van de basisverzekering. Het advies van Zorginstituut Nederland kan
dus geen betrekking hebben op een beslissing van verweerder op basis van de
aanvullende verzekering of coulance.
Medische beoordeling
Na kennisneming van het geschil heeft Zorginstituut Nederland dit dossier voor
een medische beoordeling voorgelegd aan zijn medisch adviseur. Deze heeft de
stukken bestudeerd en deelt het volgende mee.
Verzoekster heeft vanwege acuut verergerende lage rug- en pijnklachten op
13 december 2016 een klinische rugoperatie ondergaan bij dr. Abbink in Münster,
te Duitsland. Tijdens deze operatie is een decompressie op niveau L4-L5 met
partiele facet resectie en foraminotomie uitgevoerd met verwijdering van weke
lipomatose haard. De klinische opname heeft plaatsgevonden van 13 december
2016 tot 16 december 2016.
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Verweerder heeft een gedeeltelijke vergoeding toegekend op basis van de DBC zorgproductcode 131999267. Deze zorgproductcode beschrijft'overige operaties
aan de lage rug, waaronder lage rughernia, tijdens een ziekenhuisopname bij
een ziekte van botspierstelsel' en heeft verweerder afgeleid uit de zorgactiviteiten
038808 en 030327.
Verzoekster is het niet eens met de hoogte van de vergoeding. Zij voert aan dat
uit het operatieverslag en de nota blijkt dat een tweetal ingrepen is uitgevoerd.
Verweerder is bij de vergoeding echter uitgegaan van één ingreep. Volgens de
behandelend arts van verzoekster zouden zowel de DBC zorgproductcode
029999032 (15B473) als de DBC zorgproductcode 131999185 (15B480) van
toepassing zijn.
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De medisch adviseur merkt op dat het tarief van het DBC-zorgproduct wordt
geacht gemiddeld kostendekkend te zijn. Er wordt één tarief vastgesteld en
vergoed voor één zorgvraag/behandeltraject. Dit tarief omvat de kosten van
het eerste consult tot en met de nacontrole en eventuele behandeling van
complicaties. Indien er geen sprake is van een nieuwe zorgvraag, kan er geen
nieuwe DBC worden geopend. Een eventueel parallel zorgtraject kan alleen
worden geopend indien er sprake is van meerdere zorgvragen die zich gelijktijdig
voordoen.
Op basis van de informatie in het dossier concludeert de medisch adviseur dat
verweerder de juiste DBC-zorgproductcode heeft toegepast om het Nederlandse
tarief te berekenen. Naast de door verweerder meegenomen zorgactiviteiten was
er immers ook sprake van een klinische opname. De DBC-zorgproductcode
131999267 lijkt om deze reden passend. Er was geen sprake van een parallel
zorgtraject.
Het advies
Zorginstituut Nederland heeft kennisgenomen van de stukken en beoordeeld
of verweerder terecht het gevraagde heeft afgewezen. Gelet op het bovenstaande
acht Zorginstituut Nederland de DBC zorgproductcode 131999267 in dit geval het
meest passend.
Hoogachtend,
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