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Geachte voorzitter, commissie,
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201801384
Uw brief van
1 mei 2019

U hebt op 1 mei 2019 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 een
laparoscopische rectopexie, uitgevoerd te Leuven, 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 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
Verzoekster is in april 2016 geopereerd aan haar baarmoeder. Na deze operatie
kreeg verzoekster last van wisselend diarree en constipatie. De huisarts heeft
verzoekster verwezen naar een arts in België aangezien de gynaecoloog en MDL
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arts in Nederland 'niet veel meer konden doen' voor verzoekster. Deze arts
heeft verzoekster verwezen naar een medisch specialist in het UZ te Leuven
die op 9 februari 2018 een laparoscopische rectopexie heeft uitgevoerd.

Zorginstituut Nederland
Zorg I

De kosten voor de laparoscopische rectopexie en ziekenhuisopname van
8 februari 2018 tot 13 februari 2018 bedragen € 12.088,84. Verweerder
heeft een gedeeltelijke vergoeding van € 4.879,18 toegekend op basis van
de DBC-zorproductcode 119499033 (zeer uitgebreide operatie aan het
spijsverteringskanaal tijdens een ziekenhuisopname van 1 tot maximaal
28 verpleegdagen bij aambeien / overige goedaardige aandoeningen van /
rondom de anus). Verzoekster voert aan dat dezelfde behandeling in Nederland
€ 11.400,00 kost en dat de vergoeding van verweerder vergelijkbaar zou moeten
zijn.
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Beoordeling
Niet in geschil is de aanspraak op de behandeling. De adviestaak van het
Zorginstituut beperkt is tot de vraag of verzoekster aanspraak heeft op een
verstrekking of een vergoeding op grond van de basisverzekering. Op verzoek
van de SKGZ merkt het Zorginstituut het volgende op met betrekking tot de
aard van de vergoeding.

Er is een laparoscopische rectopexie uitgevoerd op 9 februari 2018, waarna
een ziekenhuisopname van 5 dagen volgde. Verweerder heeft een vergoeding
toegekend op basis van DBC-zorgproductcode 119499033. Rectopexie bij rectale
prolaps kan laparoscopisch worden uitgevoerd. De door verweerder toegepaste
DBC-zorgproductcode 119499033 kan passend zijn, maar gezien de
laparoscopische benadering lijkt DBC-zorgproductcode 119499030 (zeer
uitgebreide kijkoperatie aan het spijsverteringskanaal tijdens een
ziekenhuisopname van 1 tot maximaal 28 verpleegdagen bij aambeien/ overige
goedaardige aandoeningen van/ rondom de anus) passender.
Het advies
Het Zorginstituut heeft kennisgenomen van de stukken en beoordeeld of
verweerder terecht het gevraagde heeft afgewezen. Nu de aanspraak op
vergoeding vanuit de basisverzekering niet in geschil is, merkt het Zorginstituut
alleen op dat DBC-zorgproductcode 119499030 in dit geval passend lijkt.

Hoogachtend,

ƒ
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