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Geachte voorzitter, commissie,
U hebt op 20 februari 2014 aan het College voor zorgverzekeringen advies
gevraagd als bedoeld in artikel 114, derde lid Zorgverzekeringswet. Verzoeker
en verweerder hebben een geschil over de vergoeding van de kosten van
bloedonderzoek, darmonderzoek en testosteron Liposomalgel. Bij uw
adviesaanvraag hebt u ons ook een kopie van het dossier gestuurd, maar
een verslag van de hoorzitting ontbreekt nog. Het College 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 het College 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 het College 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 College dit dossier voor een medische
beoordeling voorgelegd aan zijn medisch adviseur. Deze heeft de stukken
bestudeerd. De medisch adviseur merkt het volgende op.
Situatie verzoeker
Verzoeker geeft aan sensibiliteitsklachten van armen en benen te hebben.
Neurologisch onderzoek gaf geen verklaring. Ook de fysiotherapeut en de huisarts
konden geen oplossing bieden. Verzoeker heeft zich daarom voor behandeling
gewend tot de heer Musarella. Deze arts heeft bloedonderzoek en onderzoek van
ontlasting en urine laten doen. Onder meer werd een laag testostorongehalte
vastgesteld waarvoor, na prostaatonderzoek, testostorongel werd
voorgeschreven. Daarnaast werden meerdere supplementen voorgeschreven
vanwege een tekort aan vitamines, mineralen en dergelijke.
Verzoeker heeft vergoeding gevraagd voor bloedonderzoek, darmonderzoek en
testosteron (liposomal) gel.
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Afwijzing verweerder
Verweerder heeft vergoeding afgewezen, omdat:
het uitgevoerde onderzoek niet is voorgeschreven door een huisarts of
medisch specialist;
er geen recept is overgelegd van een huisarts, tandarts, medisch
specialist, verloskundige of GGD-arts.
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De heer Musarella is ingeschreven in het BIG-register als basisarts (geen
specialisme). Geneeskundige zorg zoals vergoed wordt door de basisverzekering
omvat zorg zoals huisartsen, medisch specialisten, klinisch-psychologen en
verloskundige plegen te bieden, alsmede paramedische zorg. Zorg op voorschrift
van een basisarts en alternatieve geneeskundige zorg valt niet onder de
basisverzekering.
Juridische beoordeling
Het College heeft kennisgenomen van de stukken. Op basis van de tussen partijen
overeengekomen zorgverzekering, is het College van mening dat verzoeker niet in
aanmerking komt voor het gevraagde.
Zorg verzekering
In artikel B18 van de tussen partijen overeengekomen zorgverzekering is bepaald
dat aanspraak bestaat op huisartsenzorg. In artikel B24 van de zorgverzekering is
bepaald dat aanspraak bestaat op medisch specialistische zorg. Dit komt overeen
met hetgeen daarover bij en krachtens de Zorgverzekeringswet is bepaald.
Gelet op het advies van de medisch adviseur van het College is zorg op
voorschrift van een basisarts en alternatieve geneeskundige zorg geen te
verzekeren zorg die onder de basisverzekering valt.1
Advies van het College
Het College adviseert u het gevraagde af te wijzen, omdat het geen te verzekeren
zorg onder de basisverzekering betreft.
Hoogachtend,

1 CVZ 2011100123: natuurgeneeskunde is in de Zorgverzekeringswet met als te verzekeren prestatie
opgenomen. In het bijzonder is geen sprake van huisartsenzorg, medisch specialistische zorg of paramedische
zorg zoals huisartsen, medisch specialisten etc. die plegen te bieden.
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