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Geachte voorzitter, commissie,
U hebt op 2 oktober 2017 aan Zorginstituut Nederland (hierna: het Zorginstituut)
advies gevraagd als bedoeld in artikel 114, derde lid Zorgverzekeringswet.
Verzoeker en verweerder hebben een geschil over de vergoeding van de kosten
van een drietal operaties aan de rechterknie, uitgevoerd te Graz, Oostenrijk.

Uw brieven van
2 oktober en
13 december 2017

Bij uw adviesaanvraag hebt u ons ook een kopie van het dossier gestuurd.
Op 31 oktober 2017 heeft het Zorginstituut het voorlopig advies aan uw
commissie verstuurd. Vervolgens heeft uw commissie het verslag van de
hoorzitting d.d. 22 november 2017 samen met aanvullende stukken aan het
Zorginstituut verstuurd met het verzoek om een definitief advies.
In artikel 29 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 verzoeker 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
De medisch adviseur heeft hetgeen in de hoorzitting is aangevoerd, meegenomen
bij het opnieuw bestuderen van de gegevens in het dossier. Hierdoor is zijn
voorlopig advies gewijzigd.
Verzoeker heeft op 11 oktober 2015 vanwege een auto-ongeluk in Oostenrijk een
operatie aan zijn linkerknie ondergaan. Na deze ingreep, die in Oostenrijk heeft
plaatsgevonden, werd in Nederland ook letsel aan de rechterknie vastgesteld.
Hiervoor heeft verzoeker een conservatief traject doorlopen. Verzoeker is
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vervolgens teruggekeerd naar Oostenrijk. Aldaar bleek het letsel aan de
rechterknie ernstiger dan verwacht, waarna verzoeker op 24 mei 2016 wederom
in Oostenrijk een knieoperatie heeft ondergaan. Daarnaast vonden er een tweetal
kijkoperaties plaats om de knie te spoelen. De totale kosten voor de zorg in
Oostenrijk bedroegen € 11.577,62.

Zorginstituut Nederland
Datum
19 december 2017
Onze referentie
2017057003

Verweerder heeft op basis van de DBC-zorgproductcode 131999102
(declaratiecode 15B060) een gedeeltelijke vergoeding toegekend van € 6.485,57.
Dit is volgens verweerder 100 percent van het bedrag dat eenzelfde knie- operatie
in Nederland kost. Daarnaast geeft verweerder aan dat in het bedrag van
€ 6.485,57 eventuele complicaties reeds zijn opgenomen.
Verzoeker is het niet eens met de hoogte van deze vergoeding. Hierbij voert
verzoeker onder andere aan dat verweerder de vergoeding heeft gebaseerd op
een niet passend zorgproduct.
De medisch adviseur merkt op dat verweerder voor de berekening van het
Nederlandse tarief terecht een niet conservatieve DBC heeft gebruikt, uitgaande
van een operatieve ingreep. Het door verweerder gebruikte DBC- zorgproduct
131999102 met declaratienummer 15B060 is bij nader inzien passend.
Het advies
Het Zorginstituut heeft kennisgenomen van de stukken en beoordeeld
of verweerder terecht het gevraagde heeft afgewezen. Gelet op het bovenstaande
acht het Zorginstituut de DBC zorgproductcode 131999102 met declaratienummer
15B060 in dit geval het meest passend.
Hoogachtend,
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Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet

Geachte voorzitter, commissie,
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Onze referentie
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Uw referentie
G47 201601814
Uw brief van
2 oktober 2017

U hebt op 2 oktober 2017 aan Zorginstituut Nederland advies gevraagd als
bedoeld in artikel 114, derde lid Zorgverzekeringswet. Verzoeker en verweerder
hebben een geschil over de vergoeding van de kosten van een drietal operaties
aan de rechterknie, uitgevoerd te Graz, Oostenrijk.
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 29 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 verzoeker 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.
Verzoeker heeft op 11 oktober 2015 vanwege een auto-ongeluk in Oostenrijk een
operatie aan zijn linkerknie ondergaan. Na deze ingreep, die in Oostenrijk heeft
plaatsgevonden, werd in Nederland ook letsel aan de rechterknie vastgesteld.
Hiervoor heeft verzoeker een conservatief traject doorlopen. Verzoeker is
vervolgens teruggekeerd naar Oostenrijk. Aldaar bleek het letsel aan de
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rechterknie ernstiger dan verwacht, waarna verzoeker op 24 mei 2016 wederom
in Oostenrijk een knieoperatie heeft ondergaan. Daarnaast vonden er een tweetal
kijkoperaties plaats om de knie te spoelen. De totale kosten voor de zorg in
Oostenrijk bedroegen € 11.577,62.
Verweerder heeft op basis van de DBC-zorgproductcode 131999102
(declaratiecode 15B060) een gedeeltelijke vergoeding toegekend van € 6.485,57.
Dit is volgens verweerder 100 percent van het bedrag dat eenzelfde knie- operatie
in Nederland kost. Daarnaast geeft verweerder aan dat in het bedrag van
€ 6.485,57 eventuele complicaties reeds zijn opgenomen.
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Verzoeker is het niet eens met de hoogte van deze vergoeding. Hierbij voert
verzoeker onder andere aan dat verweerder de vergoeding heeft gebaseerd op
een niet passend zorgproduct.
De medisch adviseur merkt op dat de DBC zorgproductcode 131999102
(declaratiecode 15B060) een operatie aan de knieband(en) bij een ziekte van
botspierstelsel beschrijft. Naar het oordeel van de medisch adviseur is op
basis van de beschikbare informatie de DBC zorgproductcode 131999282
(declaratiecode 15E773) het meest passend bij de uitgevoerde ingrepen. Dit DBCzorgproduct beschrijft een ziekenhuisopname met meer dan 5 verpleegdagen bij
een beschadiging van de meniscus/(kruis)banden van de knie.
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 131999282 met
declaratiecode 15E773 in dit geval het meest passend.
Hoogachtend,
Z 4
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