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U hebt op 23 juli 2018 aan Zorginstituut Nederland (het Zorginstituut) advies
gevraagd als bedoeld in artikel 114, derde lid Zorgverzekeringswet (Zvw).
Verzoeker en verweerder hebben een geschil over de vergoeding van een
abdominoplastiek met fleur de lis correctie, inclusief navel reïnsertie en reven
fascia abdominalis.

Bij uw adviesaanvraag hebt u ons ook een kopie van het dossier gestuurd, maar
een verslag van de hoorzitting ontbreekt nog. Het Zorginstituut 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 de tussen partijen overeengekomen zorgverzekering is de aanspraak op
plastische chirurgie omschreven. Dit komt overeen met hetgeen daarover bij en
krachtens de Zorgverzekeringswet is bepaald.
Vooraf merkt het Zorginstituut 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 Zorginstituut kan dus geen betrekking
hebben op een beslissing van verweerder op basis van de aanvullende
verzekering of coulance.
Casus
Verzoeker is na een gastric bypass in 2015 aanzienlijk afgevallen. Als gevolg van
het gewichtsverlies is er sprake van een zeer fors buikhuidsurplus. De
dermatoloog heeft verklaard dat hierdoor chronische smetten en erosieve
afwijkingen zijn ontstaan, die nagenoeg niet topicaal te behandelen zijn. Met
zalftherapie en het systemisch gebruik van antischimmelmedicatie verbeteren de
smetten in geringe mate. Verzoeker ervaart klachten door het overhangende vel
en met name de huidkwabben worden afgekneld in de kleding wat erg pijnlijk is.
Daarnaast heeft verzoeker last van een pijnlijke en stinkende navel.
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Verweerder heeft de aanvraag tot vergoeding van abdominoplastiek met fleur de
lis correctie, inclusief navel reïnsertie en reven fascia abdominalis afgewezen.
Verweerder heeft de behandelend dermatoloog tweemaal aangeschreven voor
nadere informatie over de smetten van verzoeker, waarop niet is gereageerd.
Vervolgens is verzoeker uitgenodigd voor het spreekuur van de medisch adviseur
van verweerder, welke verzoeker geweigerd heeft te bezoeken. Verweerder voert
aan dat er geen sprake is van een verzekeringsindicatie in de vorm van een
aantoonbare lichamelijke functiestoornis dan wel verminking, die het gevolg is
van een ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting.
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Juridische beoordeling
Bij plastische chirurgie en overige behandelingen van het uiterlijk gaat het
voornamelijk om de aanwezigheid van aantoonbare lichamelijke
functiestoornissen of verminking, zoals omschreven is in artikel 2.4, onder b,
van het Besluit zorgverzekering (Bzv).
Daarnaast moet, omdat er sprake is van een behandeling die een puur cosmetisch
karakter kan hebben, de aanvraag worden getoetst aan de
verzekeringsvoorwaarden voor behandelingen van plastisch-chirurgische aard die
zijn opgenomen in de VAGZ Werkwijzer beoordeling behandelingen van plastischchirurgische aard.1 Uit de werkwijzer blijkt dat vergoeding van een
abdominoplastiek mogelijk is bij:

•

•

Verminking door ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting, hieronder
wordt verstaan:
Een Pittsburgh Rating Scale graad 3, of
Een verminking van de buikwand die in ernst is te vergelijken met een
derdegraads verbranding.
Lichamelijke functiestoornissen
Onbehandelbaar smetten, of
een ernstige bewegingsbeperking.

Over smetten staat in de Werkwijzer opgenomen dat hieronder wordt verstaan
chronische (> 6 maanden), onbehandelbare smetten, waarbij voldoende
hygiënische maatregelen en een adequate medische/farmacologische behandeling
onvoldoende resultaat hebben gehad (lichamelijke functiestoornissen). Bij de
behandeling moet de landelijke richtlijn verpleging en verzorging 'Smetten
(intertrigo) preventie en behandeling' zijn gevolgd.2
Onder lichamelijke functiestoornissen vallen niet rugklachten of een
rectusdiastase. Ook psychische klachten kunnen geen aanspraak geven op
vergoeding aangezien er dan ook geen sprake is van een lichamelijke
functiestoornis.

Medische beoordeling
Na kennisneming van het geschil heeft het Zorginstituut dit dossier voor een
medische beoordeling voorgelegd aan zijn medisch adviseur. Deze heeft de

1 VAGZ Werkwijzer beoordeling behandelingen van plastisch-chirurgische aard (2018), versie 18.0. Geraadpleegd
via: https://www.vaqz.nl/documents.phD
2 LEW, NIVEL, NVDW, Landelijke multidisciplinaire richtlijn smetten (intertrigo) preventie en behandeling, 2011.
Geraadpleegd via: http://continentie.venvn.nI/Portals/20/R.ichtlijnen/richtliin smetten 2011-l.pdf
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stukken bestudeerd en deelt het volgende mee.

In het dossier zijn foto's van goede kwaliteit bijgevoegd. De regio van de mons
pubis is echter niet in zijn geheel afgebeeld en niet afdoende te beoordelen.
Op basis van het dossier is onvoldoende aangetoond dat er sprake is van een
lichamelijke functiestoornis of verminking. Gezien de chroniciteit en het
recidiverend karakter van smetten van de huid, is het van belang dat er een
optimale behandeling heeft plaatsgevonden. Er kan slechts van onbehandelbaar
smetten worden gesproken als alle conservatieve opties zonder resultaat zijn
geprobeerd.3 In dat geval kunnen smetten aangemerkt worden als een
lichamelijke functiestoornis (van de huid), waarbij een verzekeringsindicatie
bestaat voor een behandeling van plastisch chirurgische aard. Op basis van het
dossier acht de medisch adviseur het onvoldoende aannemelijk dat verzoeker
behandeld is volgens de geldende landelijke richtlijn verpleging en verzorging
'Smetten (intertrigo) preventie en behandeling' en dat de smetten
onbehandelbaar zijn. De brief van de behandelend dermatoloog d.d. 28 maart
2018 biedt onvoldoende basis om te spreken van chronische (>6 maanden),
onbehandelbaar smetten, waarbij voldoende hygiënische maatregelen een
adequate medische/farmacologische behandeling onvoldoende resultaat hebben
gehad.

Zorginstituut Nederland
Zorg I
Datum
13 september 2018
Onze referentie
2018044024

Daarnaast constateert de medisch adviseur dat aan de hand van de foto's in het
dossier niet met zekerheid vastgesteld kan worden dat er sprake is van Pittsburgh
Rating Scale graad 3 van de mons pubis.4
Conclusie
De medisch adviseur concludeert dat verweerder de aanvraag terecht heeft
afgewezen.

Het advies
Het Zorginstituut heeft kennisgenomen van de stukken en beoordeeld of
verweerder terecht het gevraagde heeft afgewezen. Gelet op het bovenstaande
adviseert het Zorginstituut tot afwijzing van het verzoek.
Hoogachtend,

f.

3 Zoals die in de richtlijnen van de beroepsgroep zijn opgenomen en als vergoedingscriterium in de VAGZwerkwijzer
4
Zoals is omschreven in de VAGZ-werkwijzer en in het bronartikel door Song et al. 2006, kan worden gesproken
van een PRS graad 3 van de mons pubis wanneer er "significante overhang is tot onder de symfyse" of ook
wel tot over de penisbasis. Zie: Song, AY et al. A Classification of Contour Deformities after Massive Weight
Loss: Application of the Pittsburgh Rating Scale. Seminars in Plastic Surgery:20(l). 2006.
www.ncbi.nlm.nih.qov/pmc/articles/PMC2884754/Ddf/sps20024.pdf; Omschrijving uit de Richtlijn
contourherstellende postbariatrische chirurgie uit 2014 van de Nederlandse Vereniging voor Plastische
Chirurgie.
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