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Geschillencommissie Zorgverzekeringen (mr. G.R.J. de Groot, mr. H.A.J. Kroon, en mr. L. Ritzema)

1.

Partijen
De heer A te B, hierna te noemen: verzoeker,
tegen
1) OHRA Zorgverzekeringen N.V., en
2) OHRA Ziektekostenverzekeringen N.V., beide te Tilburg ,
hierna gezamenlijk te noemen: de ziektekostenverzekeraar.

2.

Verloop van de procedure

2.1.

Verzoeker heeft met het klachtenformulier van 21 juni 2019 de Geschillencommissie
Zorgverzekeringen (hierna: de commissie) gevraagd een bindend advies uit te brengen.

2.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft bij brief van 6 augustus 2019 zijn standpunt aan de commissie
kenbaar gemaakt. Een afschrift van deze brief is op 6 augustus 2019 aan verzoeker gezonden.

2.3.

Bij brief van 4 september 2019 heeft het Zorginstituut Nederland (hierna: het Zorginstituut)
(zaaknummer: 2019040657) aan de commissie het voorlopig advies uitgebracht en geadviseerd tot
afwijzing van het verzoek. Een afschrift is op 4 september 2019 aan partijen gestuurd.

2.4.

Verzoeker heeft op 4 oktober 2019 een inhoudelijke reactie gestuurd op de brief van de
ziektekostenverzekeraar van 6 augustus 2019. Een afschrift hiervan is op 9 oktober 2019 aan de
ziektekostenverzekeraar gezonden.

2.5.

Partijen is de mogelijkheid geboden om te worden gehoord. Verzoeker was op het moment
van de hoorzitting niet bereikbaar op het door hem opgegeven telefoonnummer. De
ziektekostenverzekeraar is op 30 oktober 2019 gehoord.

2.6.

De aantekeningen van de hoorzitting en de brief van verzoeker van 4 oktober 2019 zijn op
4 november 2019 aan het Zorginstituut gestuurd. Bij brief van 4 november 2019 heeft het
Zorginstituut de commissie meegedeeld dat het voorlopig advies als definitief kan worden
beschouwd.

3.

Vaststaande feiten

3.1.

Verzoeker was in 2018 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten op basis
van de OHRA Zorgverzekering (restitutie) (hierna: de zorgverzekering) en de aanvullende
ziektekostenverzekering Aanvullende verzekering OHRA Uitgebreid (hierna: de aanvullende
ziektekostenverzekering).

3.2.

Verzoeker kreeg in september 2018 last van zijn knie. Daarom heeft hij de fysiotherapeut bezocht,
maar de oefeningen gaven geen vermindering van de pijnklachten. Ook de hierop volgende
behandeling door een Nederlandse orthopeed - bestaande uit een corticosteroïdeninjectie bood geen verlichting van de klachten. Verzoeker is vervolgens naar een Duitse orthopeed
gegaan. Deze heeft hem behandeld door middel van het inspuiten van de knie met hyaluronzuur
201900434, pagina 2 van 5

en corticosteroïden. Verzoeker heeft de nota hiervan ter declaratie ingediend bij de
ziektekostenverzekeraar. Deze heeft de vergoeding hiervan op 2 januari 2019 afgewezen.
3.3.

Verzoeker heeft de ziektekostenverzekeraar vervolgens een toelichting gestuurd. De
ziektekostenverzekeraar heeft bij brief van 4 februari 2019 aan verzoeker meegedeeld dat geen
akkoordverklaring wordt verleend voor de aangevraagde vergoeding van hyaluronzuurinjecties in de
knie, uitgevoerd in Aken, Duitsland.

3.4.

Verzoeker heeft de ziektekostenverzekeraar om heroverweging van deze beslissing gevraagd. Bij
brief van 6 maart 2019 heeft de ziektekostenverzekeraar aan verzoeker meegedeeld zijn beslissing
te handhaven. Wèl worden de kosten van het consult en de onderzoeken van 29 oktober 2018 aan
verzoeker vergoed. Deze verrichtingen gingen aan de behandeling vooraf.

3.5.

Bij brief van 4 september 2019 heeft het Zorginstituut het volgende verklaard: “Intra-articulaire
injecties met hyaluronzuur bij artrose van de knie is niet specifiek door het Zorginstituut beoordeeld.
Uit het geldende standpunt van de NOV blijkt echter dat deze behandeling momenteel gezien de
huidige stand van de wetenschap niet wordt aanbevolen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat
deze behandeling nog niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.
In de recente multidisciplinaire richtlijn 'Conservatieve behandeling van artrose in heup of
knie' (2018) komen hyaluronzuur injecties alleen nog voor als behandeloptie in bestudeerde
controlegroepen van onderzoek, waarbij de andere behandelopties (in interventiegroepen) die
met hyaluronzuur injecties werden vergeleken betere uitkomsten lieten zien. Op onderzoek over
mogelijke effectiviteit van hyaluronzuur injecties als primaire behandeling wordt niet meer ingegaan,
vanwege het eerder ingenomen standpunt (2013).
In de Duitse AWMF richtlijn is niet aangegeven wat de gebruikte methodiek is om tot de
aanbevelingen te komen, maar deze aanbeveling lijkt te zijn gebaseerd op consensus. In beginsel is
hierbij dezelfde evidence aan de orde als in het standpunt van de NOV. Dit verandert dan ook niets
aan bovenstaande.
Conclusie
De gevraagde behandeling voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk en komt
derhalve niet voor vergoeding in aanmerking ten laste van de basisverzekering.”

4.

Geschil

4.1.

Verzoeker heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar alsnog de
volledige kosten van de behandeling in Duitsland moet vergoeden.

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 zorgverzekering en de aanvullende
ziektekostenverzekering.

6.

Beoordeling

6.1.

De relevante bepalingen uit de Zorgverzekeringswet (Zvw), het Besluit zorgverzekering (Bzv) en de
Regeling zorgverzekering (Rzv) over medisch specialistische zorg en de stand van de wetenschap
en praktijk zijn vermeld in de bijlage bij dit bindend advies. Verder zijn hierin de toepasselijke
verzekeringsvoorwaarden en artikel 20 van Vo.nr. 883/2004 opgenomen. De bijlage maakt deel uit
van het bindend advies.
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Zorgverzekering
6.2.

Verzoeker kreeg in september 2018 pijnklachten aan zijn knie. Nadat fysiotherapie en een
corticosteroïdeninjectie geen vermindering van de pijnklachten gaven, heeft verzoeker een Duitse
arts geconsulteerd. Deze arts heeft verzoeker onderzocht en behandeld met onder meer injecties
met hyaluronzuur. Door deze behandeling verdwenen de pijnklachten. De zwellingen bleven echter
aanwezig. Uit een door de Duitse arts verrichte arthroscopie bleek dat aan de zijkant van de knie
een deel van het kraakbeen was verdwenen. Daarom is de behandeling met de injecties gestaakt.
Verzoeker benadrukt dat de onderhavige behandeling van groot belang was, zowel vanwege de
stepped care benadering als vanwege de psycho-educatieve component.
Verzoeker merkt op dat verzekerden die bij een andere zorgverzekeraar zijn verzekerd de kosten
van de behandeling wèl vergoed krijgen.
De behandelend arts heeft verklaard dat de onderhavige behandeling conform de richtlijn voor de
behandeling van gonarthrose is. De consensus hierover is volgens hem 89%.

6.3.

De ziektekostenverzekeraar weigert de kosten van de behandeling te vergoeden. Ook de kosten van
bijvoorbeeld de foto's en onderzoeken worden niet vergoed.
De ziektekostenverzekeraar stelt in dit verband dat de behandeling van de knie met hyaluronzuur
injecties niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.
Er is een uitspraak van het College voor Zorgverzekeringen (nu: het Zorginstituut) uit 2010 dat de
behandeling van enkelartrose met hyaluronzuur niet voldoet aan de wetenschap en praktijk. De
ziektekostenverzekeraar heeft geen wetenschappelijke publicaties van voldoende niveau gevonden
van na voornoemd standpunt, die leiden tot een ander oordeel. Ook volgt het gebruik van de
hyaluronzuur injecties, bij de medische indicatie van verzoeker, niet uit de Nederlandse dan wel
belangrijke internationale beroepsrichtlijnen.
De medisch adviseur van de ziektekostenverzekeraar heeft de link bekeken die was meegestuurd
door de Duitse arts. Er wordt verwezen naar een studie uit 2014 waarin wel effect is aangetoond,
maar verder blijkt dat de werkzaamheid van hyaluronzuur nog steeds erg omstreden is. Ook
de Amerikaanse beroepsvereniging van orthopeden beveelt deze behandeling niet aan. Deze
informatie maakt dus de conclusie - dat de zorg niet voldoet aan de norm van de stand van de
wetenschap en praktijk - niet anders.
De ziektekostenverzekeraar heeft in de heroverweging verklaard dat hij verzoeker een vergoeding
kan geven voor het consult en de onderzoeken voorafgaand aan de behandeling. Dit betreft de
eerste zes punten van de nota van 29 oktober 2018. Deze kosten ten bedrage van € 103,28 worden
alsnog aan verzoeker vergoed.
De ziektekostenverzekeraar is verantwoordelijk voor de beoordeling of bepaalde zorg onder de
dekking van de zorgverzekering valt. Dat een andere zorgverzekeraar bepaalde zorg wèl vergoedt,
is voor de ziektekostenverzekeraar geen reden om deze zorg te vergoeden.

6.4.

De commissie stelt vast dat verzoeker naar een andere EU-lidstaat, namelijk Duitsland, is gegaan
om daar de onderhavige behandeling te ondergaan. Er is sprake van planbare zorg. Op deze
situatie ziet artikel 20 van Vo.nr. 883/2004. Verzoeker heeft de ziektekostenverzekeraar niet
voorafgaand aan de behandeling om toestemming gevraagd. De verordening blijft om die reden
buiten toepassing. Een eventuele vergoeding zal gebaseerd moeten zijn op de voorwaarden van de
zorgverzekering.

6.5.

De commissie overweegt dat op grond van de zorgverzekering alleen aanspraak bestaat op zorg
die voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Dit komt erop neer dat alleen zorg die
als effectief wordt beschouwd deel uitmaakt van het verzekerde pakket. Het Zorginstituut heeft in
zijn rol als pakketbeheerder een beoordelingskader opgesteld. Met dit beoordelingskader wordt
nagegaan of het behandelbeleid (diagnostiek, behandeling), gelet op de gunstige en de ongunstige
gevolgen ervan (bijwerkingen, veiligheid), leidt tot relevante (meer)waarde voor de patiënt in
vergelijking met de standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling. Het Zorginstituut volgt hierbij
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de principes van evidence-based medicine (EBM). Hierbij wordt gekeken of de zorg bij een bepaald
indicatiegebied effectief is.
De kern van EBM is dat de beschikbare evidence - die uiteen kan lopen van gerandomiseerd
vergelijkend onderzoek tot praktijkervaring - systematisch wordt gezocht en geselecteerd en op
gestructureerde wijze wordt gewogen en gebruikt. EBM heeft als uitgangspunt dat wetenschappelijk
onderzoek van hoge kwaliteit in de afweging het zwaarste weegt. Het werken volgens de EBMprincipes kent een aantal vaste stappen: het zoeken en selecteren van informatie, het beoordelen
van de gevonden informatie en het trekken van een conclusie.
6.6.

Het Zorginstituut heeft in zijn advies van 4 september 2019 geconcludeerd dat het injecteren van
hyaluronzuur in de knie bij artrose van de knie niet voldoet aan de stand van de wetenschap en
praktijk. De commissie neemt dit advies over. Dit betekent dat niet is voldaan aan het gestelde
in artikel A.3.2 van de verzekeringsvoorwaarden en dat verzoeker geen aanspraak heeft op
vergoeding van de injecties. De overige gedeclareerde kosten zijn gemaakt in het kader van de
behandeling met hyaluronzuur. Omdat de kosten samenhangen met een behandeling waarop op
grond van de zorgverzekering geen aanspraak bestaat, komen deze evenmin voor vergoeding in
aanmerking.
Aanvullende ziektekostenverzekering

6.7.

De aanvullende ziektekostenverzekering biedt geen dekking voor het gevraagde, zodat het verzoek
niet op basis hiervan kan worden ingewilligd.

6.8.

Dit leidt tot de navolgende beslissing.

7.

Bindend advies

7.1.

De commissie wijst het verzoek af.
Zeist, 20 november 2019,

H.A.J. Kroon
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Artikel 2.1, tweede lid, Bzv
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, eerste lid, Bzv
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, (…)

Artikel 20 van Vo 883/2004:
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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