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Geschillencommissie Zorgverzekeringen (mr. L. Ritzema)

1.

Partijen
A te B, hierna te noemen: verzoekster,
tegen
OHRA Ziektekostenverzekeringen NV te Tilburg, hierna te noemen: de ziektekostenverzekeraar.

2.

Verloop van de procedure

2.1.

Op 12 mei 2020 heeft verzoekster per brief de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (hierna: de
commissie) gevraagd een bindend advies uit te brengen.
De commissie heeft geconstateerd dat op dat moment niet werd voldaan aan artikel 3, vierde lid,
van haar reglement, zodat zij niet bevoegd was van het geschil kennis te nemen. Verzoekster
had de ziektekostenverzekeraar namelijk nog niet de mogelijkheid geboden zijn beslissing, die
aanleiding gaf tot het starten van de procedure, te heroverwegen.

2.2.

Op 4 juni 2020 heeft verzoekster de ziektekostenverzekeraar alsnog per brief de gelegenheid
geboden zijn beslissing te heroverwegen.
Op 6 juli 2020 heeft verzoekster de commissie per e-mail meegedeeld dat zij geen reactie van de
ziektekostenverzekeraar had ontvangen. De commissie heeft vervolgens geconstateerd dat de
ziektekostenverzekeraar de redelijke mogelijkheid was geboden zijn beslissing te heroverwegen,
zodat is voldaan aan artikel 3, vierde lid, van haar reglement. Op 6 juli 2020 heeft de commissie
verzoekster en de ziektekostenverzekeraar per brief meegedeeld dat zij bevoegd is van het geschil
kennis te nemen.

2.3.

Op 18 juli 2020 heeft verzoekster per e-mail nadere informatie aan de commissie gestuurd.

2.4.

De ziektekostenverzekeraar heeft op 26 augustus 2020 per brief zijn standpunt aan de commissie
uitgelegd. Een kopie van deze brief is op 28 augustus 2020 aan verzoekster gezonden.

2.5.

Verzoekster heeft op 13 september 2020 aanvullende informatie aan de commissie gestuurd.
Een kopie hiervan is op 14 september 2020 aan de ziektekostenverzekeraar en het Zorginstituut
Nederland (hierna: het Zorginstituut) gezonden.

2.6.

Op 16 september 2020 heeft het Zorginstituut (zaaknummer: 2020037925) per brief aan de
commissie het voorlopig advies uitgebracht. Een kopie is op 21 september 2020 aan partijen
gestuurd.

2.7.

Op 23 en 25 september 2020 heeft verzoekster haar standpunt per e-mailberichten nader
onderbouwd en de commissie verzocht om een kopie van haar verzoek aan het Zorginstituut
om voorlopig advies. De commissie heeft partijen op 25 september 2019 een kopie van de door
verzoekster gevraagde brief gestuurd, waarbij voor de ziektekostenverzekeraar kopieën van de
e-mailberichten van verzoekster waren gevoegd. Op 27 september 2020 heeft verzoekster haar
standpunt per e-mail wederom nader onderbouwd. Kopieën van de betreffende berichten zijn op 2
oktober 2020 aan de ziektekostenverzekeraar gezonden.

202001210, pagina 2 van 9

2.8.

Op 11 oktober 2020 heeft verzoekster per e-mail haar standpunt nader onderbouwd. De commissie
heeft besloten een deel van de informatie, te weten de meegestuurde foto's van het geslachtsdeel,
buiten de procedure te laten. Op 26 oktober 2020 zijn partijen hierover per brief geïnformeerd.

2.9.

Verzoekster en de ziektekostenverzekeraar zijn op 21 oktober 2020 gehoord. Op of omstreeks het
tijdstip van aanvang van de hoorzitting heeft verzoekster de commissie een pleitnota gestuurd. Deze
is ter zitting niet voorgedragen en wordt daarom als tardief buiten de procedure gelaten.

2.10.

De aantekeningen van de hoorzitting en de nagekomen stukken zijn op 26 oktober 2020 aan het
Zorginstituut gestuurd. Op 28 oktober 2020 heeft het Zorginstituut per brief aan de commissie het
definitief advies uitgebracht. Een kopie hiervan is op 29 oktober 2020 aan partijen gestuurd, waarbij
hen de mogelijkheid is geboden hierop te reageren. Verzoekster heeft op 2 november 2020 van
deze mogelijkheid gebruikgemaakt. Een kopie van haar e-mailberichten zijn op 10 november 2020
aan de ziektekostenverzekeraar gestuurd.

3.

Vaststaande feiten

3.1.

Verzoekster is in 2020 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten op basis
van de OHRA Zorgverzekering Restitutie (hierna: de zorgverzekering) en de aanvullende
ziektekostenverzekering OHRA TandenGaaf 250 (hierna: de aanvullende ziektekostenverzekering).

3.2.

Bij verzoekster is genderdysforie vastgesteld. Zij is momenteel bezig met een man-naar-vrouw
transitie. Verzoekster wenst in dat kader gezichtsvervrouwelijking te ondergaan.

3.3.

Eerder diende verzoekster bij de ziektekostenverzekeraar een aanvraag in voor een voorhoofd- en
kinreconstructie met gelijktijdige haartransplantatie, uit te voeren te Málaga (Spanje). In het geschil
dat hierover tussen verzoekster en de ziektekostenverzekeraar is ontstaan, heeft de commissie op 4
maart 2020 een bindend advies uitgebracht (zaaknummer 201801726).

3.4.

In vervolg op dit bindend advies heeft verzoekster de betrokken Spaanse zorgaanbieder
geconsulteerd. De Spaanse zorgaanbieder vond in aanvulling op het eerdere behandelplan een
rhinoplastiek (neuscorrectie) aangewezen. Deze zorgaanbieder heeft, voor zover hier van belang,
verklaard:
"(...)
From FACIALTEAM; surgical group dedicated exclusively to Facial Gender Confirmation
Surgery, we strongly appeal to include a Feminization Rhinoplasty in the treatment plan of [naam
verzoekster].
The nose is considered to be a strong gender marker and it's feminization can help strongly in order
to treat [naam verzoekster]s dysphoria.
(...)"

3.5.

De ziektekostenverzekeraar heeft op 7 april 2020 per brief aan verzoekster meegedeeld dat zij
geen akkoordverklaring krijgt voor een rhinoplastiek, uit te voeren te Málaga (Spanje). Tevens heeft
hij op 7 april 2020 per brief aan verzoekster een geclausuleerde garantieverklaring (‘guarantee of
payment’) afgegeven voor een voorhoofd- en kincorrectie.

3.6.

Verzoekster heeft de ziektekostenverzekeraar om heroverweging van zijn beslissing
gevraagd. Zij heeft hem daarbij verzocht de kosten voor het totale behandelplan, de haartransplantatie uitgezonderd, ten bedrage van € 27.810,-- te vergoeden. Op 14 juli 2020 heeft de
ziektekostenverzekeraar per brief aan verzoekster meegedeeld dat hij zijn afwijzende beslissing
handhaaft.
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3.7.

Op 16 september 2020 heeft het Zorginstituut per brief het volgende verklaard:
“Juridisch kader
In 2010 heeft het CVZ (nu Zorginstituut Nederland) onderstaande standpunt ingenomen over
aangezichtschirurgie bij man-vrouw transseksuelen:
Aangezichtschirurgie bij man-vrouw transseksuelen behoort tot de te verzekeren prestaties Zvw,
indien bij de man-vrouw transseksueel sprake is van een passabiliteitsprobleem. Men spreekt van
een passabiliteitsprobleem als een man-vrouw transseksueel vanwege het (nog altijd aanwezige)
mannelijke gelaat, niet als vrouw wordt herkend, waardoor mensen in het voorbijgaan een
schrikreactie vertonen of bevreemd of niet respectvol reageren.
De beoordeling staat weliswaar niet helemaal los van de indruk die iemand maakt op basis
van andere lichaamskenmerken, maar in het standpunt van 2010 staat niet dat het bij een
passabiliteitsprobleem gaat om het geheel van kenmerken. Als door beoordelaars vanuit
verschillende invalshoeken consequent wordt aangegeven dat een uiterlijk kenmerk vrij- dan wel
heel-mannelijk voorkomt, dan is er in principe een verzekeringsindicatie voor aangezichtschirurgie
van de uiterlijke kenmerken die het meest aan het passabiliteitsprobleem bijdragen en die tot
passabiliteitsverbetering zal leiden.
(...)
VAV werkwijzer
In de VAV Werkwijzer beoordeling behandelingen van plastisch-chirurgische aard is de beoordeling
van [de] verzekeringsindicatie voor aangezichtschirurgie bij man-vrouw transgenders als volgt
uitgewerkt:
• als eerste moet worden vastgesteld of er sprake is van een passabiliteitsprobleem en indien dit zo
is;
• in tweede instantie bepaald dient te worden welk uiterlijk kenmerk het meest aan dit
passabiliteitsprobleem bijdraagt (daarbij is de uiterlijke kenmerkenlijst een hulpmiddel dat gebruikt
kan worden). Tenslotte dient de voorgenomen ingreep zich vooral te richten op die kenmerken die
het meeste bijdragen aan de passabiliteitsstoornis, waarbij het aannemelijk is dat correctie hiervan
de passabiliteitsstoornis opheft.
Beoordeling
De informatie in het dossier is medisch en juridisch beoordeeld.
Op basis van de beschikbare informatie is niet aangetoond dat een rhinoplastiek naast de geplande
voorhoofd- en kin correctie noodzakelijk is om de passabiliteitsstoornis op te heffen. Het beroep
van [de] behandelend plastisch chirurg wordt niet verder onderbouwd. De neus imponeert niet als
typisch mannelijk. Ook blijkt geen sprake van een verminking anderszins of van een aantoonbare
lichamelijke functiestoornis.
Conclusie
Op basis van de beschikbare informatie in het dossier is niet aangetoond dat sprake is van een
verminking of een aantoonbare lichamelijke functiestoornis.
Het advies
Het Zorginstituut adviseert op basis van de beschikbare informatie in het dossier het volgende:
Verzoekster voldoet niet aan de indicatievoorwaarden voor vergoeding van een rhinoplastiek."

3.8.

Op 28 oktober 2020 heeft het Zorginstituut over verzoekster verklaard:
"(...) Naar aanleiding van de ontvangen stukken merkt het Zorginstituut het volgende op. In het
voorlopig advies heeft het Zorginstituut geconcludeerd dat niet is aangetoond dat een rhinoplastiek
naast de geplande voorhoofd- en kin correctie noodzakelijk is om de passabiliteitsstoornis op te
heffen. Daarbij heeft het Zorginstituut aangegeven dat de aanvraag van de behandelend plastisch
chirurg niet voldoende onderbouwd is.
De aanvullende stukken bevatten geen nadere onderbouwing van de behandelend plastisch chirurg.
Het voorlopig advies wijzigt daarom niet. Het Zorginstituut voegt hieraan nog toe dat uit de uiterlijke
kenmerken lijsten blijkt dat voor de neus niet consequent wordt aangegeven dat het kenmerk vrij- of
heel mannelijk voorkomt. De neus wordt tweemaal als 'neutraal' beoordeeld. (...)".
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4.

Geschil

4.1.

Verzoekster heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat:
(i) zij aanspraak heeft op volledige vergoeding van de kosten van een voorhoofdreconstructie,
kinreconstructie en rhinoplastiek ten bedrage van € 27.810,--;
(ii) de ziektekostenverzekeraar is gehouden deze kosten voorafgaand aan de behandeling door
middel van rechtstreekse betaling of betaling via haar financieel beheerder aan de Spaanse
zorgaanbieder te (laten) voldoen, dan wel
(iii) haar tijdigeen ongeclausuleerde garantieverklaring dient te verstrekken voor € 27.810,--.

4.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft verweer gevoerd tegen dit verzoek.

5.

Bevoegdheid van de commissie

5.1.

De commissie is bevoegd van het geschil kennis te nemen en daarover bindend advies uit
te brengen, zowel ten aanzien van de zorgverzekering als ten aanzien van de aanvullende
ziektekostenverzekering. Dit blijkt uit artikel A.22. van de voorwaarden van de zorgverzekering en
aanvullende ziektekostenverzekering.

6.

Beoordeling

6.1.

De relevante bepalingen uit de Zorgverzekeringswet (Zvw), het Besluit zorgverzekering (Bzv) en
de Regeling zorgverzekering (Rzv) over behandelingen van plastisch-chirurgische aard en uit Vo.
nr. 883/2004 over planbare zorg zijn vermeld in de bijlage bij dit bindend advies. Verder zijn hierin
de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden opgenomen. De bijlage maakt deel uit van het bindend
advies.

6.2.

De commissie tekent aan dat de voorhoofdreconstructie, kinreconstructie en haartransplantatie
in deze procedure geen onderwerp van geschil zijn. Met betrekking tot deze behandelingen
heeft de commissie op 4 maart 2020 reeds een bindend advies uitgebracht. Hierin is zowel de
aanspraak op de betreffende behandelingen als de hoogte van de vergoeding voor de voorhoofden kinreconstructie aan bod gekomen. De onderhavige beoordeling zal daarom enkel betrekking
hebben op de nadien ingediende aanvraag voor een rhinoplastiek.
Dat de rhinoplastiek medisch gezien niet los kan worden gezien van de voorhoofd- en
kinreconstructie, zoals door verzoekster in de onderhavige procedure is gesteld, is niet juist en deze
stelling wordt om die reden gepasseerd.
Zorgverzekering

6.3.

Verzoekster heeft voorafgaand aan de behandeling de ziektekostenverzekeraar om toestemming
gevraagd. Het betreft hier geplande zorg in een andere EU-lidstaat, te weten Spanje, zoals bedoeld
in artikel 20 Vo.nr. 883/2004. De ziektekostenverzekeraar heeft tijdig aan verzoeker meegedeeld dat
hij van mening is dat een (verzekerings)indicatie voor een rhinoplastiek ontbreekt. Als dit standpunt
juist is, hetgeen hierna door de commissie zal worden beoordeeld, dan bestaat noch op grond
van de verordening noch op grond van de voorwaarden van de zorgverzekering aanspraak op de
aangevraagde rhinoplastiek.

6.4.

De zorgverzekering biedt dekking voor een rhinoplastiek als sprake is van een aantoonbare
lichamelijke functiestoornis, verminking door ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting of een
aangeboren misvorming van het benig aangezicht. Bij de beoordeling van de aanspraak op plastisch
chirurgische behandelingen hanteert de ziektekostenverzekeraar de Werkwijzer beoordeling
behandelingen van plastisch-chirurgische aard van de Vereniging Artsen Volksgezondheid (VAV
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Werkwijzer, voorheen VAGZ werkwijzer). Het voorgaande is opgenomen in artikel B.4.5. van de
voorwaarden van de zorgverzekering.
6.5.

Tussen partijen is niet in geschil dat bij verzoekster geen sprake is van een aantoonbare lichamelijke
functiestoornis of aangeboren misvorming van het benig aangezicht. Hetgeen hen verdeeld houdt, is
of kan worden gesproken van verminking.

6.6.

Verminking in het kader van aangezichtschirurgie ten behoeve van de transitie van man naar
vrouw bestaat als sprake is van een passabiliteitsprobleem. De definitie hiervan is opgenomen
in het standpunt van het CVZ (de rechtsvoorganger van het Zorginstituut) van 22 maart 2010
genaamd 'Zorg aan transseksuelen behoort grotendeels tot het terrein van de Zvw en deels tot
het terrein van de AWBZ en de Wmo’. Het standpunt luidt, voor zover hier van belang: "Men
spreekt van een passabiliteitsprobleem als een man-vrouw transseksueel vanwege het (nog altijd
aanwezige) mannelijke gelaat, niet als vrouw wordt herkend, waardoor mensen in het voorbijgaan
een schrikreactie vertonen of bevreemd of niet respectvol reageren."

6.7.

In de VAV Werkwijzer is ten aanzien van de aanspraak op aangezichtschirurgie op basis van een
passabiliteitsprobleem, het standpunt van het CVZ uit 2010 in ogenschouw nemend, het volgende
vermeld:
"• als eerste moet worden vastgesteld of er sprake is van een passabiliteitsprobleem en indien dit zo
is;
• in tweede instantie bepaald dient te worden welk uiterlijk kenmerk het meest aan dit
passabiliteitsprobleem bijdraagt (daarbij is de uiterlijke kenmerkenlijst een hulpmiddel dat gebruikt
kan worden).
• Tenslotte dient de voorgenomen ingreep zich vooral te richten op die kenmerken die het meeste
bijdragen aan de passabiliteitsstoornis, waarbij het aannemelijk is dat correctie hiervan de
passabiliteitsstoornis opheft."

6.8.

In het standpunt van het CVZ uit 2010 is zorgverzekeraars geadviseerd aanvragen voor nietkaakchirurgische aangezichtschirurgie als volgt te beoordelen:
"1. Alle beoordelaars hebben bij ten minste één en hetzelfde item (van de nummers 1 tot en met 4
van de ‘uiterlijke kenmerkenlijst’) aangegeven ‘vrij mannelijk’ of ‘heel mannelijk’, én
2. een genderteam is van oordeel dat aangezichtchirurgie geïndiceerd is, én
3. de geconsulteerde chirurg/arts is van opvatting is dat aangezichtchirurgie geïndiceerd is én tot
passabiliteitsverbetering zal leiden."
Het Zorginstituut heeft in zijn advies aan de commissie van 16 september 2020 toegelicht dat
als door beoordelaars vanuit verschillende invalshoeken consequent wordt beoordeeld dat een
uiterlijk kenmerk vrij mannelijk of heel mannelijk oogt, dan in principe een verzekeringsindicatie
voor aangezichtschirurgie bestaat, althans voor zover deze betrekking heeft op de uiterlijke
kenmerken die het meest bijdragen aan het passabiliteitsprobleem en de aangezichtschirurgie tot
passabiliteitsverbetering zal leiden.

6.9.

Verzoekster heeft - voor zover in het kader van de beoordeling van de aanspraak relevant - gesteld
dat zij voldoet aan het ‘VGZ document’. De commissie gaat ervan uit dat zij hierbij doelt op het
standpunt van het CVZ van 22 maart 2010. Tevens heeft verzoekster gesteld dat zij aanspraak op
vergoeding van de behandeling ontleent aan het eerder door de commissie uitgebrachte bindend
advies tussen partijen. Bovendien is de rhinoplastiek noodzakelijk voor de vervrouwelijking van
haar gezicht. De onderlinge verhouding van de neus, de kin en het voorhoofd moeten na de
aangezichtscorrectie in stand blijven. Verzoekster verwijst hierbij naar informatie van de Spaanse
zorgaanbieder. De rhinoplastiek, voorhoofd- en kinreconstructie zijn gericht op het aanpassen van
de mannelijke kenmerken ter vergroting van de passabiliteit van verzoekster als vrouw.

6.10.

Volgens de ziektekostenverzekeraar is aan de voorwaarden uit de VAV Werkwijzer niet voldaan,
zodat verzoekster geen aanspraak heeft op vergoeding van de aangevraagde rhinoplastiek ten
laste van de zorgverzekering. De neus is naar zijn mening niet bepalend voor de 'passabiliteit'
van verzoekster. Een brede neusrug komt zowel bij mannen als vrouwen voor, en is daarmee
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geen oorzakelijke factor voor een eventueel passabiliteitsprobleem. Er is aldus geen sprake van
een passabilitsprobleem waaraan het uiterlijk van de neus het meeste bijdraagt en waarbij het
aannemelijk is dat een rhinoplastiek deze passabiliteitsstoonis opheft. Wanneer de voorhoofd- en
kincorrectie hebben plaatsgevonden, is het niet aannemelijk dat nog een passabiliteitsprobleem blijft
bestaan.
6.11.

De commissie stelt in de eerste plaats vast dat het uitgebrachte bindend advies geen betrekking
kan hebben op de onderhavige rhinoplastiek, aangezien die behandeling destijds nog niet was
aangevraagd. Verder constateert zij dat uit het advies van het Zorginstituut volgt dat bij verzoekster
sprake is van een passabiliteitsprobleem en dat de vervolgvraag die ter bepaling van de aanspraak
van verzoekster op de aangevraagde rhinoplastiek moet worden beantwoord, is of de neus
het meest bijdraagt aan dit passabiliteitsprobleem én of correctie van de neus zal leiden tot
passabiliteitsverbetering.
Uit het advies van het Zorginstituut blijkt dat niet aannemelijk is dat de neus van verzoekster
het meest bijdraagt aan het passabiliteitsprobleem en dat de rhinoplastiek zal leiden tot
passabiliteitsverbetering. Dat de uit te voeren rhinoplastiek zal leiden tot passabiliteitsverbetering is
niet of niet voldoende door de behandelend plastisch chirurg onderbouwd. Ook oogt de neus van
verzoekster niet typisch mannelijk, aldus het Zorginstituut.
Verzoekster heeft bezwaren aangevoerd tegen het advies. Het Zorginstituut heeft naar haar mening
relevante beschikbare informatie buiten de beoordeling gelaten. Deze bezwaren overtuigen de
commissie niet.
Uit het advies blijkt dat het dossier met betrekking tot het vorige geschil is meegenomen in de
beoordeling door het Zorginstituut, zoals bij de aanvraag voor het voorlopig advies door de
commissie gevraagd. Zo wordt in het advies ervan uitgegaan dat bij verzoekster sprake is van
eenpassabiliteitsprobleem. De commissie gaat er daarom van uit dat in ieder geval is gekeken naar
de 'uiterlijke kenmerkenlijsten' zoals deze waren opgenomen in het dossier m.b.t. het vorige geschil
dat heeft geleid tot het bindend advies d.d. 4 maart 2020.
Uit de overgelegde e-mailwisseling tussen het Zorginstituut en verzoekster blijkt weliswaar dat
het Zorginstituut de online video’s van de behandelend plastisch chirurg over de rhinoplastiek niet
heeft geraadpleegd, maar tevens dat deze informatie voor de beoordeling van de aanspraak niet
relevant is. Zo stelt het Zorginstituut: "Het is aan de behandelend arts om te onderbouwen dat de
rhinoplastiek in uw situatie bijdraagt aan het opheffen van de passabiliteitsstoornis. De youtube
video’s hebben daar volgens de medisch adviseur geen betrekking op." Deze informatie is daarom
terecht door het Zorginstituut niet meegenomen in zijn beoordeling.
De commissie neemt het advies van het Zorginstituut over en passeert hetgeen verzoekster heeft
aangevoerd over het in stand houden van de onderlinge verhoudingen van de diverse onderdelen
van het gezicht. Dit betekent dat de ziektekostenverzekeraar de toestemming op grond van Vo.
nr. 883/2004 terecht heeft geweigerd en dat verzoekster zowel ten laste van de verordening als
ten laste van de zorgverzekering geen aanspraak heeft op vergoeding van de aangevraagde
rhinoplastiek.
Aanvullende ziektekostenverzekering

6.12.

De aanvullende ziektekostenverzekering biedt geen dekking voor plastische chirurgie. Het verzoek
kan daarom niet op basis hiervan worden ingewilligd.
Betalingsvoorwaarden zorgaanbieder

6.13.

In vervolg op het eerdere bindend advies heeft de ziektekostenverzekeraar een ‘guarantee of
payment’ afgegeven voor een voorhoofd- en kinreconstructie, uit te voeren te Málaga. Verzoekster
stelt thans dat de ziektekostenverzekeraar is gehouden te voldoen aan de door de Spaanse
zorgaanbieder gestelde betalingsvoorwaarden, al dan niet door afgifte van een ongeclauseerde
garantieverklaring of het voorschieten van de kosten. Deze voorwaarden komen in de kern erop
neer dat de totale kosten voorafgaand aan de behandeling tijdig en volledig moeten worden voldaan.
Als dit niet gebeurt, heeft de zorgaanbieder de mogelijkheid prijswijzigingen door te voeren. Door
niet hieraan te voldoen, belemmert de ziektekostenverzekeraar (alweer) het ondergaan van de zorg
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waarop zij aanspraak heeft, aldus verzoekster. De Spaanse zorgaanbieder heeft aan verzoekster
meegedeeld in haar geval geen uitzondering te maken.
6.14.

Verzoekster suggereert dat de ziektekostenverzekeraar haar behandeling traineert. Niet alleen door
de kosten van de behandeling niet voor te schieten, maar ook door haar aanvragen structureel af te
wijzen. Hierin kan de commissie haar niet volgen. Verzoekster heeft niet aannemelijk gemaakt dat
de ziektekostenverzekeraar haar aanvragen - althans de aanvragen waarmee de commissie bekend
is - heeft afgewezen om de behandeling van verzoekster tegen te werken. Ook in het niet willen
voorschieten van de behandeling ziet de commissie geen aanwijzing voor het gestelde moedwillig
tegenwerken van de behandeling van verzoekster. Verzoekster heeft de keuze voor behandeling in
Nederland of daarbuiten. Indien toestemming wordt verleend op grond van Vo. nr. 883/2004 kan de
zorg worden betrokken in een andere EU-lidstaat, alsof verzoekster deelneemt aan de plaatselijke
sociale ziektekostenverzekering. In dat geval kan gebruik worden gemaakt van het S2-formulier.
Dan worden de kosten in beginsel door de zorgaanbieder gedeclareerd bij het uitvoeringsorgaan.
Het is de keuze van verzoekster zich te wenden tot deze Spaanse zorgaanbieder. Het gevolg van
die keuze is blijkbaar dat zij geen gebruik kan maken van het S2-formulier, maar zelf zorg dient te
dragen voor tijdige volledige betaling. De ziektekostenverzekeraar staat hier buiten. Hij is noch op
grond van de verordening noch op grond van de verzekeringsvoorwaarden gehouden zorgkosten
voor te schieten of een ongeclausuleerde garantieverklaring af te geven, zoals door verzoekster
gewenst. Door de ‘guarantee of payment’ af te geven is de ziektekostenverzekeraar verzoekster
reeds voldoende tegemoet gekomen en haar verwijt treft geen doel.

6.15.

Verzoekster heeft verder nog aangevoerd dat de ziektekostenverzekeraar haar - achteraf gezien foutief heeft geïnformeerd. Hij heeft in het verleden meerdere keren aan haar meegedeeld dat zij de
kosten van alle behandelingen die zijn opgenomen in het standpunt van het CVZ van 22 maart 2010
niet zelf hoeft te betalen, omdat deze worden vergoed vanuit ten laste van de zorgverzekering. Door
haar is geen bewijs ingebracht van deze stelling, zodat deze faalt.
Hetgeen verzoekster overigens heeft aangevoerd, is voor haar aanspraak op het gevraagde niet
relevant en kan daarom niet leiden tot toewijzing van haar verzoek.

6.16.

Dit leidt tot de navolgende beslissing.

7.

Bindend advies

7.1.

De commissie wijst het verzoek af.
Zeist,18 november 2020,

L. Ritzema
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BIJLAGEN

1. Polisvoorwaarden
2. Nationale wet- en regelgeving
(bron: https://wetten.overheid.nl/zoeken)
3. Europese wet- en regelgeving
(bron: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=nl)
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Zorgverzekeringswet
Artikel 10
Het krachtens de zorgverzekering te verzekeren risico is de behoefte aan:
a. geneeskundige zorg, waaronder de integrale eerstelijnszorg zoals die door huisartsen en
verloskundigen pleegt te geschieden;
b. mondzorg;
c. farmaceutische zorg;
d. hulpmiddelenzorg;
e. verpleging;
f. verzorging, waaronder de kraamzorg;
g. verblijf in verband met geneeskundige zorg;
h. vervoer in verband met het ontvangen van zorg of diensten als bedoeld in de onderdelen a tot
en met g, dan wel in verband met een recht op zorg op grond van de Wet langdurige zorg.

Zorgverzekeringswet
Artikel 11
1. De zorgverzekeraar heeft jegens zijn verzekerden een zorgplicht die zodanig wordt vormgegeven,
dat de verzekerde bij wie het verzekerde risico zich voordoet, krachtens de zorgverzekering recht
heeft op prestaties bestaande uit:
a. de zorg of de overige diensten waaraan hij behoefte heeft, of
b. vergoeding van de kosten van deze zorg of overige diensten alsmede, desgevraagd,
activiteiten gericht op het verkrijgen van deze zorg of diensten.
2. In de zorgverzekering kunnen combinaties van verzekerde prestaties als bedoeld in het eerste lid,
onderdeel a of b, worden opgenomen.
3. Bij algemene maatregel van bestuur worden de inhoud en omvang van de in het eerste lid
bedoelde prestaties nader geregeld en kan voor bij die maatregel aan te wijzen vormen van zorg
of overige diensten worden bepaald dat een deel van de kosten voor rekening van de verzekerde
komt.
4. In de algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat bij ministeriële regeling:
a. vormen van zorg of overige diensten kunnen worden uitgezonderd van de in het eerste lid
bedoelde of in de maatregel nader omschreven prestaties;
b. de inhoud en omvang van de prestaties bestaande uit zorg als bedoeld in artikel 10,
onderdelen a, c en d, nader wordt geregeld;
c. nadere regels kunnen worden gesteld over het deel van de kosten dat voor rekening van de
verzekerde komt.
5. Een zorgverzekeraar kan modelovereenkomsten aanbieden waarin, in geringe afwijking van het
bepaalde bij of krachtens het eerste en derde lid, bepaalde om ethische of levensbeschouwelijke
redenen controversiële prestaties buiten de dekking van de zorgverzekering blijven.

Besluit zorgverzekering
Artikel 2.2
1. De vergoeding van kosten, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de wet, omvat de
kosten die de verzekerde heeft gemaakt voor zorg of overige diensten zoals die naar inhoud en
omvang zijn omschreven in de artikelen 2.4 tot en met 2.15.
2. Bij het bepalen van de vergoeding worden in mindering gebracht:
a. hetgeen de verzekerde als eigen bijdrage had moeten betalen indien hij krachtens de
zorgverzekering recht zou hebben op prestaties bestaande uit zorg of overige diensten;
b. de kosten die hoger zijn dan in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend
is te achten.

Besluit zorgverzekering
Artikel 2.1
1. De zorg en overige diensten, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de wet omvatten de
vormen van zorg of diensten die naar inhoud en omvang zijn omschreven in de artikelen 2.4 tot en
met 2.15, met uitzondering van vormen van zorg of diensten die voor de verzekerden kunnen
worden bekostigd op grond van een wettelijk voorschrift.
2. De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand
van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het
betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten.
(…)
Artikel 2.4
1. Geneeskundige zorg omvat zorg zoals huisartsen, medisch-specialisten, klinisch-psychologen en
verloskundigen die plegen te bieden, zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a, zorg
bij stoppen-met-rokenprogramma als bedoeld in artikel 2.5b, geriatrische revalidatie als bedoeld in
artikel 2.5c en paramedische zorg als bedoeld in artikel 2.6, met dien verstande dat:
(…)
b. behandeling van plastisch-chirurgische aard slechts onder de zorg valt indien die strekt tot
correctie van:
1°. afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke
functiestoornissen;
2°. verminkingen die het gevolg zijn van een ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting;
3°. verlamde of verslapte bovenoogleden, indien de verlamming of verslapping een ernstige
gezichtsveldbeperking tot gevolg heeft dan wel het gevolg is van een aangeboren afwijking
of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening;
4°. de volgende aangeboren misvormingen: lip-, kaak- en gehemeltespleten, misvormingen
van het benig aangezicht, goedaardige woekeringen van bloedvaten, lymfevaten of
bindweefsel, geboortevlekken of misvormingen van urineweg- en geslachtsorganen;
5°. primaire geslachtskenmerken bij een vastgestelde transsexualiteit;

(…)

Regeling zorgverzekering
Artikel 2.1
De zorg bedoeld in artikel 2.4 van het Besluit zorgverzekering omvat niet:
a. behandeling van bovenoogleden die verlamd of verslapt zijn, anders dan bij verlamming of
verslapping die een ernstige gezichtsveldbeperking tot gevolg heeft dan wel het gevolg is van
een aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening;
b. liposuctie van de buik;
c. het operatief plaatsen en het operatief vervangen van een borstprothese, anders dan na een
gehele of gedeeltelijke borstamputatie of bij agenesie of aplasie van de borst bij vrouwen en de
daarmee vergelijkbare situatie bij een vastgestelde transsexualiteit;
d. het operatief verwijderen van een borstprothese zonder medische noodzaak;

(…)
.

Artikel 20 van Vo. nr. 883/2004 luidt, voor zover hier van belang, als volgt:
“1.

Tenzij in deze verordening anders is bepaald, moet een verzekerde die naar een andere
lidstaat reist met het oogmerk gedurende zijn verblijf verstrekkingen te ontvangen, daarvoor
toestemming van het bevoegde orgaan vragen.

2.

Een verzekerde die van het bevoegde orgaan toestemming heeft gekregen om zich naar een
andere lidstaat te begeven met het oogmerk om daar een voor zijn gezondheidstoestand
passende behandeling te ondergaan, heeft recht op verstrekkingen die voor rekening van het
bevoegde orgaan worden verleend door het orgaan van de verblijfplaats, volgens de door dit
orgaan toegepaste wetgeving, alsof hij krachtens die wetgeving verzekerd was. De
toestemming mag niet worden geweigerd wanneer de desbetreffende behandeling behoort tot
de prestaties waarin de wetgeving van de lidstaat waar betrokkene woont, voorziet, en die
behandeling hem, gelet op zijn gezondheidstoestand van dat moment en het te verwachten
ziekteverloop, in laatstbedoelde lidstaat niet kan worden gegeven binnen een termijn die
medisch verantwoord is. (…)”
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