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Geachte mevrouw
U hebt op 10 januari 2018 aan Zorginstituut Nederland advies gevraagd als
bedoeld in artikel 114, derde lid Zorgverzekeringswet. Verzoekster en verweerder
hebben een geschil over de vergoeding van een labiacorrectie.
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 B.4.5. van de tussen partijen overeengekomen zorgverzekering is de
aanspraak voor plastische chirurgie met of zonder opname 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 verzoekster 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.
Medisch advies
Na kennisneming van het geschil heeft Zorginstituut Nederland dit dossier voor
een medische beoordeling voorgelegd aan zijn medisch adviseur. Deze heeft de
stukken bestudeerd. Op basis van het dossier deelt de medisch adviseur het
volgende mee.
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Geschil
Bij de bevalling van de zoon van verzoekster op 13 februari 2016 is het rechter
labium minus in zijn geheel doorgescheurd en dit heeft zich niet hersteld.
Verzoekster ondervindt hiervan last tijdens het fietsen en intiem contact.
Volgens behandelend gynaecoloog zijn de klachten van verzoekster invoelbaar
en komt verzoekster daarom in aanmerking voor chirurgisch herstel.
Verzoekster heeft daarom een aanvraag gedaan voor een labiacorrectie.
Verweerder heeft de aanvraag afgewezen, omdat de ingreep niet voldoet aan
de verzekeringsvoorwaarden voor behandelingen van plastisch-chirurgische
aard.
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Beoordeling
Omdat er sprake is van een behandeling die een puur cosmetisch karakter kan
hebben moet deze worden getoetst aan de verzekeringsvoorwaarden voor
behandeling van plastisch-chirurgische aard. De voorwaarden voor vergoeding
van labiacorrectie staan beschreven in de Werkwijzer plastische chirurgie 2012.1
Vergoeding van behandelingen van plastisch chirurgische aard zijn slechts
mogelijk als sprake is van verminking (door ziekte, ongeval of medische
verrichting) of een lichamelijke functiestoornis.2
Verminking
Van een verminking is sprake in geval van een ernstige misvorming van een
lichaamsdeel. In het geval van de labia minora is er in de regel geen sprake van
ernstige misvorming. Deze ingreep behoort dus doorgaans niet tot de verzekerde
prestatie.
Aantoonbare lichamelijke functiestoornis
Als voorbeelden van aantoonbare lichamelijke functiestoornis worden wel eens
aangevoerd: het vormen van een urinereservoir, ongemak bij bewegen, en naar
intravaginaal bewegen van een labium tijdens de coïtus. Deze ongemakken zijn
eenvoudig te verhelpen door manuele correctie of minder strakke kleding.
Een lichamelijke functiestoornis kan doorgaans niet worden aangevoerd als reden
voor aanspraak op een labiacorrectie of-reductie.
Functiestoornissen van psychische of sociale aard als gevolg van een lichamelijke
afwijking vallen evenmin onder de verzekerde prestatie.
Conclusie
Uit het dossier blijk niet dat er sprake is van verminking of een aantoonbare
lichamelijke functiestoornis, zoals bedoeld in de regelgeving. De medisch adviseur
is van oordeel dat het verzoek is terecht afgewezen.

1 https://www.vaqz.nl/includes/Dhp/download file.php?f=documents/69515 WerkwiizerPC2012.pdf
2 Artikel 2.4 sub b van het Besluit zorgverzekering
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Juridisch advies
Zorginstituut Nederland heeft kennisgenomen van de stukken en beoordeeld of
verweerder terecht het gevraagde heeft afgewezen. Op basis van de tussen
partijen overeengekomen zorgverzekering en het advies van de medisch adviseur,
adviseert Zorginstituut Nederland tot afwijzing van het verzoek.
Hoogachtend,
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