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Onderwerp
Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet

ueacnie voorziuer, commissie,
U hebt op 1 7 oktober 201 2 aan het College voor zorgverzekeringen advies gevraagd als
bedoeld in artikel 11 4, derde lid Zorgverzekeringswet. Verzoeker en verweerder hebben
een geschil over de vergoeding van de kosten van laboratoriumonderzoek, uitgevoerd bij
Stichting Medisch Centrum Rhijnauwen, een vitale organenscan en alternatieve
behandelingen.
Bij uw adviesaanvraag hebt u ons ook een kopie van het dossier gestuurd, maar een
verslag van de hoorzitting ontbreekt nog. Het College 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.
Vooraf merkt het College op dat de adviestaak van het College beperkt is tot de vraag of
een verzekerde aanspraak heeft op een verstrekking of een vergoeding op grond van de
basisverzekering. Het advies van het College kan dus geen betrekking hebben op een
beslissing van een zorgverzekeraar op basis van de aanvullende verzekering of coulance.
Medische beoordeling
Na kennisneming van het geschil heeft het College dit dossier voor een medische
beoordeling voorgelegd aan zijn medisch adviseur. Deze heeft de stukken bestudeerd en
deelt het volgende mee.
Inleiding
Verzoeker heeft vergoeding gevraagd voor laboratoriumonderzoek, een vitale
organenscan en alternatieve behandelingen. Een vitale organenscan zou na verwijzing
door de huisarts zijn uitgevoerd bij de Stichting Medisch Centrum Rhijnauwen (MCR),
uitgevoerd door dr. Trossel. Verder zou in opdracht van de huisarts bloedonderzoek
zijn verricht bij MCR.
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Verweerder wijst vergoeding van de scan af omdat de zorgverlener een arts zonder
specialisatie is en bovendien geen sprake is van zorg zoals huisartsen of medisch
specialisten plegen te bieden. Betreffende zorgverlener (dr. Trossel) is als alternatief
arts werkzaam voor het Preventief Medisch Centrum BV (PMC).
Verweerder is verder van mening dat het laboratoriumonderzoek niet op initiatief van
de huisarts is ingediend. Uitslagen zijn naar het PMC te Rotterdam gestuurd en niet
naar de huisarts.
Beoordeling
Door de huisarts aangevraagd onderzoeken worden vergoed als het reguliere
huisartsenzorg betreft.
Bloedonderzoek
In het dossier is aanwezig een ongedateerde aanvraag voor bloedonderzoek bij MCR
met een stempel en handtekening van huisarts E.E.M. De Lorenzo te Rotterdam met
bijbehorende factuur hiervoor d.d. 1 2 december 2011, en een tweede ongedateerde
aanvraag voor onderzoek bij MCR met een stempel (geen handtekening) van huisarts
E.E.M. De Lorenzo te Rotterdam en een factuur hiervoor d.d. 1 5 juni 201 2. De
uitslagen blijken te zijn gestuurd aan het PMC te Rotterdam. Huisarts De Lorenzo
heeft op 5 maart 201 2 verklaard dat het laboratoriumonderzoek op 3 november 2011
niet op zijn/haar initiatief heeft plaatsgevonden.
Als daar een indicatie voor is, behoort het aanvragen van bloedonderzoek tot de zorg
zoals huisartsen plegen te bieden. Te verwachten is dat de uitslagen dan aan de
huisarts worden gestuurd. Op basis van het dossier is aannemelijk dat de aanvraag
niet door de huisarts is gedaan.
Echo onderzoek
In het dossier is een door huisarts De Lorenzo getekende, ongerichte, verwijzing voor
een echo bovenbuik in verband met longcarcinoom (mogelijke datering 30 september
2011). Wat precies de indicatie voor het een echo-onderzoek was, is op basis van het
dossier niet te beoordelen. Een factuur of enige andere informatie over een eventueel
uitgevoerd beeldvormend onderzoek is niet in het dossier aanwezig.
Echo-onderzoek door een huisarts is aan te merken als medisch-specialistische zorg
die grenst aan het huisartsgeneeskundige domein. De kosten worden alleen vergoed
als de zorgverzekeraar hierover een overeenkomst heeft gesloten met de huisarts. Aan
deze voorwaarde wordt in deze zaak waarschijnlijk niet voldaan. Als het verzoek aan
een medisch-specialist was gericht, dan moet dat gezien worden als een verzoek om
medisch-specialistische zorg. Het onderzoek bij MCR blijkt niet door een medischspecialist te zijn uitgevoerd.
Alternatieve geneeskundige zorg
Geneeskundige zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet omvat zorg zoals
huisartsen, medisch-specialisten, klinisch-psychologen en verloskundigen die plegen
te bieden, alsmede paramedische zorg. Alternatieve geneeskundige zorg valt niet
onder geneeskundige zorg.
Juridische beoordeling
Het College heeft kennisgenomen van de stukken. Op basis van de tussen partijen
overeengekomen zorgverzekering en het advies van de medisch adviseur, is het College
van oordeel dat verzoeker niet in aanmerking komt voor het gevraagde.
In artikel 16 van de DSW Basisverzekering Polis is, voor zover in het onderhavige geschil
van belang, bepaald dat de zorgverzekeraar de zorg vergoed die huisartsen plegen te
bieden en onderzoek dat te maken heeft deze huisartsenzorg. Dit komt overeen met
hetgeen daarover bij en krachtens de Zorgverzekeringswet is bepaald.
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In artikel 1 7 van de DSW Basisverzekering Polis is, voor zover in het onderhavige geschil
van belang, bepaald dat het bij medisch-specialistische zorg gaat om zorg die medisch
specialisten plegen te bieden. Dit komt overeen met hetgeen daarover bij en krachtens
de Zorgverzekeringswet is bepaald.
Nu de medisch adviseur heeft aangegeven dat op basis van het dossier aannemelijk
is dat de aanvraag voor bloedonderzoek niet door de huisarts is gedaan, het echoonderzoek niet voldoet aan de voorwaarden voor vergoeding en alternatieve
geneeskundige zorg niet valt onder geneeskundige zorg in de Zorgverzekeringswet,
komt verzoeker niet in aanmerking voor vergoeding van de kosten van
laboratoriumonderzoek, de vitale organenscan en alternatieve behandelingen.
Advies
Gelet op het bovenstaande adviseert het College tot afwijzing van het verzoek.
Hoogachtend,

