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Geachte voorzitter, commissie,
U hebt op 1 april 2015 aan Zorginstituut Nederland advies gevraagd als bedoeld
in artikel 114, derde lid Zorgverzekeringswet. Verzoeker en verweerder hebben
een geschil over de vergoeding van zittend ziekenvervoer en contactlenzen.
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.
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 vergoeding gevraagd voor zittend ziekenvervoer en voor
contactlenzen.
Verweerder heeft (op basis van de aanvullende verzekering?) kosten van
contactlenzen deels vergoed. Verzoeker meent in aanmerking te komen voor
volledige vergoeding. Vergoeding voor zittend ziekenvervoer is afgewezen.
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Contactlenzen
Verzoeker meldt aan één oog blind te zijn en voor het andere oog een correctie
van -15 dioptrie nodig te hebben. Uit een in het dossier aanwezige factuur van
18 maart 2014 blijkt sprake van een refractieafwijking rechts van -15 dioptrie.
Voor contactlenzen geldt in de huidige regelgeving dat er sprake moet zijn van
een stoornis als gevolg van een medische aandoening of een trauma, waarbij
lenzen tot een grotere verbetering in de functies gezichtsscherpte of kwaliteit
van de visus leiden dan brillenglazen. Het gaat dan om bijvoorbeeld een hoge
refractieafwijking (>10 dioptrie) of een groot verschil (>4 dioptrie) in benodigde
sterkte tussen beide ogen. Ook is een eigen bijdrage voor lenzen ingevoerd (op
grond van art. 2.33 Regeling zorgverzekering). Of er een indicatie is op grond
van de Regeling zorgverzekering voor een contactlens, dient per oog beoordeeld
te worden.
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Op basis van het dossier kan verzoeker op grond van de Zorgverzekeringswet in
aanmerking komen voor contactlenzen.
Ziekenvervoer
Verzoeker geeft aan de afgelopen jaren regelmatig met zijn zoon, met een taxi
naar het ziekenhuis te zijn gereisd. Hij heeft hiervoor vergoeding gevraagd.
Verweerder heeft die afgewezen omdat de visus van verzoeker niet zodanig
slecht is dat hij recht heeft op zittend ziekenvervoer.
Op basis van het dossier blijkt dat verzekerde met valt onder de in de
Zorgverzekeringswet bedoelde categorie patiënten die in aanmerking komt voor
vergoeding van zittend ziekenvervoer, hiermee zijn namelijk blinden en
slechtzienden bedoeld, bij wie sprake is van langdurig visuele beperkingen van
beide ogen waardoor zij zich met zonder begeleiding kunnen verplaatsen.
Juridische beoordeling
Zorginstituut Nederland heeft kennisgenomen van de stukken. Op basis van de
tussen partijen overeengekomen zorgverzekering en het advies van de medisch
adviseur, is het van oordeel dat verzoeker met in aanmerking komt voor
vergoeding van zittend ziekenvervoer en wel in aanmerking komt voor vergoeding
van contactlenzen.
Zorgverzekering
In artikel 35, tweede lid van de IZA Cura Natura Polis is de aanspraak op
zittend ziekenvervoer omschreven. Dit komt overeen met hetgeen daarover
bij en krachtens de Zorgverzekeringswet is bepaald.
In artikel 33 van de IZA Cura Natura Polis is de aanspraak op hulpmiddelenzorg
omschreven. Dit komt overeen met hetgeen daarover bij en krachtens de
Zorgverzekeringswet is bepaald.
Uit het advies van de medisch adviseur blijkt dat verzoeker met in aanmerking
komt voor vergoeding van zittend ziekenvervoer en wel in aanmerking voor
vergoeding van contactlenzen.
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Advies
Gelet op het bovenstaande adviseert Zorginstituut Nederland tot afwijzing van
het verzoek met betrekking tot het zittend ziekenvervoer, en toewijzing van
het verzoek met betrekking tot contactlenzen, voor zover vergoeding uit de
zorgverzekering niet heeft plaatsgevonden, dit met aftrek van de eigen bijdrage
en het verplicht eigen risico.
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Hoogachtend,
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