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Geachte voorzitter, commissie,
U hebt op 15 mei 2018 aan Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut) advies
gevraagd als bedoeld in artikel 114, derde lid Zorgverzekeringswet (Zvw).
Verzoekster en verweerder hebben een geschil over de vergoeding van
hypertherme intraperitoneale chemotherapie in verband met een
ovariumcarcinoom, te ondergaan te Gent, België.
Bij uw adviesaanvraag hebt u ons ook een kopie van het dossier gestuurd, maar
een verslag van de hoorzitting ontbreekt nog. Het Zorginstituut 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 30 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 het Zorginstituut 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 het Zorginstituut 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 het Zorginstituut dit dossier voor een
medische beoordeling voorgelegd aan zijn medisch adviseur. Deze heeft de
stukken bestudeerd en deelt het volgende mee.
Casus
In het najaar van 2017 werd bij verzoekster een stadium IIIC of IV
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ovariumcarcinoom gediagnosticeerd waarvoor zij werd behandeld met
neoadjuvante chemotherapie gevolgd door een in het Academisch Ziekenhuis
Gent uitgevoerde interval debulking operatie met hypertherme intraperitoneale
chemotherapie (HIPEC).
Verweerder heeft de aanvraag tot vergoeding van de behandeling met HIPEC in
verband met een ovariumcarcinoom afgewezen. In eerste instantie voerde
verweerder aan dat de behandeling niet voldeed aan de stand van de wetenschap
en praktijk. Later concludeerde verweerder dat de behandeling vanaf 18 januari
2018 voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk en daarmee vanaf deze
datum behoort tot de te verzekeren prestaties. Echter handhaaft verweerder de
afwijzing omdat onduidelijk is of er in het geval van verzoekster sprake is van
stadium III of stadium IV ovariumcarcinoom. Daarnaast is de datum waarop de
operatie is uitgevoerd onbekend.
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Beoordeling
Op 11 december 2018 heeft het Zorginstituut een standpunt gepubliceerd over
het toevoegen van HIPEC aan complete of optimale interval debulking bij
patiënten met een stadium III ovariumcarcinoom.1 Op basis van methodologisch
goed opgezet onderzoek waaruit een groot effect op de overleving blijkt zonder
dat de kans op ernstige complicaties lijkt toe te nemen, heeft het Zorginstituut
geconcludeerd dat deze interventie bij de betreffende indicatie voldoet aan de
stand van de wetenschap en praktijk.
In de brief d.d. 19 september 2018 van de behandelend gynaecoloog is
aangegeven dat er bij verzoekster ten tijde van de diagnosestelling sprake was
van een stadium IIIC ovariumcarcinoom.

Conclusie
Verzoekster is behandeld door middel van HIPEC toegevoegd aan
intervaldebulking in verband met een stadium III ovariumcarcinoom. Deze
behandeling voldoet bij deze indicatie aan de stand van de wetenschap en
praktijk.
Juridische beoordeling
De ingangsdatum van het bovengenoemde standpunt werd vastgesteld op 18
januari 2018. Dat betekent dat de HIPEC behandeling vanaf 18 januari 2018 voor
vergoeding ten laste van de basisverzekering in aanmerking komt.
Bij de vaststelling van de ingangsdatum gaat het er om dat wordt vastgesteld op
welk moment de gegevens die bepalend, doorslaggevend zijn voor de conclusie
dat de zorg voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk, door publicatie
openbaar zijn geworden. In dit geval is de studie waarin de doorslaggevende
resultaten zijn beschreven, gepubliceerd op 18 januari 2018.
Op basis van het dossier is onduidelijk op welke datum de operatie is uitgevoerd.

1 Standpunt Zorginstituut Nederland, Hyperthermic Intraperitoneal Chemotherapy (HIPEC) toegevoegd aan
interval debulking bij stadium III ovariumcarcinoom, 11-12-2018. Te raadplegen via:
httosiZ/wv/w. zoroinstituutnedeiland.nl/publicaties'standpunten 2018-12'll/standDunt-hyperthermicintra peritoneal-chemotherapy-lijpee-toeaevoegd-aan-intei val-debulkinq-bii-stadium-iii-ovariumcarcinoom
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Het advies
Het Zorginstituut heeft kennisgenomen van de stukken en beoordeeld of
verweerder terecht het gevraagde heeft afgewezen. Gelet op het bovenstaande
adviseert het Zorginstituut tot toewijzing van het verzoek indien de operatie van
verzoekster na 18 januari 2018 heeft plaats gevonden. Het Zorginstituut adviseert
tot afwijzing van het verzoek indien de operatie voor 18 januari 2018 is
uitgevoerd.
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Hoogachtend,
/

Hoofd afdeling Zorg
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