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Geschillencommissie Zorgverzekeringen ( G.R.J. de Groot, drs. J.A.M. Strens-Meulemeester en H.A.J.
Kroon)

1.

Partijen
Mevrouw A te B, hierna te noemen: verzoekster, vertegenwoordigd door mevrouw C te B,
tegen
VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Arnhem, hierna te noemen: de ziektekostenverzekeraar.

2.

Verloop van de procedure

2.1.

Bij brief van 8 maart 2019 heeft verzoekster de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (hierna:
de commissie) verzocht te bepalen dat de ziektekostenverzekeraar de kosten van de in Frankfurt,
Duitsland, gemaakte upright MRI-scan en 3D rotatie CT-scan alsnog aan haar moet vergoeden
(hierna: het verzoek).

2.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft de commissie bij brief van 9 mei 2019 zijn standpunt kenbaar
gemaakt. Een afschrift hiervan is op 13 mei 2019 aan verzoekster gezonden.

2.3.

Bij brief van 20 augustus 2019 heeft het Zorginstituut (hierna: het Zorginstituut) (zaaknummer:
2019026901) aan de commissie het voorlopig advies uitgebracht en geadviseerd tot afwijzing van
het verzoek. Een afschrift is op 20 augustus 2019 aan partijen gestuurd.

2.4.

Verzoekster heeft op 3 september 2019 aanvullende informatie aan de commissie gezonden, te
weten de publicaties 'Upright M.R. in the study of the Cranio-cervical junction', en 'Upright Magnetic
Resonance Imaging of the Craniocervical Junction' alsmede de toelichting op laatstgenoemd
artikel van de Ehlers Danlos Vereniging . Deze stukken zijn op 4 september 2019 aan de
ziektekostenverzekeraar gestuurd.

2.5.

Partijen is de mogelijkheid geboden om te worden gehoord. Verzoekster en de ziektekostenverzekeraar zijn op 4 september 2019 gehoord.

2.6.

Tijdens de hoorzitting is gebleken dat de ziektekostenverzekeraar nog geen kennis had kunnen
nemen van de nagekomen stukken. Daarom is hij in de gelegenheid gesteld hierop binnen twee
weken na de hoorzitting schriftelijk te reageren. De ziektekostenverzekeraar heeft dit bij brief van
17 september 2019 gedaan. Een kopie hiervan is op 20 september 2019 ter kennisname aan
verzoekster gezonden.

2.7.

De aantekeningen van de hoorzitting en de nagekomen stukken zijn op 20 september 2019 aan
het Zorginstituut gestuurd. Bij brief van 24 september 2019 heeft het Zorginstituut de commissie
medegedeeld dat het voorlopig advies als definitief kan worden beschouwd.

3.

Vaststaande feiten

3.1.

Verzoekster was in 2017 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten op
basis van de verzekering VGZ Eigen Keuze (hierna: de zorgverzekering) en de aanvullende
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ziektekostenverzekeringen VGZ Aanvullend Best en VGZ Tand Best (hierna: de aanvullende
ziektekostenverzekering).
3.2.

Verzoekster heeft op 3 december 2017 een aanvraag ingediend voor een upright MRI-scan en een
3D rotatie CT-scan, te verrichten in Frankfurt, Duitsland. Deze onderzoeken hebben plaatsgevonden
op 12 en 13 december 2017. Op 23 december 2017 heeft verzoekster, in vervolg op de door haar
ingediende aanvraag, aanvullende informatie aan de ziektekostenverzekeraar gezonden. Op
12 januari 2018 heeft verzoekster een verklaring van de behandelend neuroloog van dezelfde datum
aan de ziektekostenverzekeraar gestuurd.

3.3.

De behandelend neuroloog heeft bij brief van 12 januari 2018 over verzoekster verklaard: “Patiënte
heeft een MRl van de cervicale wervelkolom in Duitsland laten maken, en heeft MRI van de
cervicale wervelkolom alhier afgezegd. Hierbij verklaar ik dat er een indicatie bestond voor het
verrichten van aanvullende beeldvormende diagnostiek.”

3.4.

De ziektekostenverzekeraar heeft bij brief van 18 januari 2018 aan verzoekster meegedeeld dat
zij geen aanspraak heeft op vergoeding van de door haar aangevraagde en inmiddels ondergane
onderzoeken.

3.5.

Verzoekster heeft de ziektekostenverzekeraar om heroverweging van deze beslissing gevraagd. Bij
brieven van 4 april 2018 en 5 september 2018 heeft de ziektekostenverzekeraar aan verzoekster
meegedeeld zijn beslissing te handhaven.

3.6.

Bij brief van 20 augustus 2019 heeft het Zorginstituut het volgende verklaard: “Het dossier bevat
correspondentie van verzoekster met beperkte medische informatie, een online consult van een
neurochirurg uit Barcelona en een brief van een Duitse radioloog. Het dossier bevat geen brieven
van medisch specialisten uit de verschillende Nederlandse ziekenhuizen waar de verzekerde
onder behandeling is (geweest) in (Maasstad Ziekenhuis, neurologie Groene Hart Ziekenhuis,
neurochirurgie LUMC).
De behandelend neuroloog heeft een indicatie voor een liggende MRI van de cervicale wervelkolom
gesteld. Onder verdenking van instabiliteit van de craniocervicale overgang die voorkomt bij
patiënten met hypermobiele EDS heeft verzoekster op eigen initiatief upright MRI's van de
craniocervicale overgang en de cervicale wervelkolom ondergaan. Uit de informatie van verweerder
blijkt dat de behandelend neuroloog aangeeft dat verzoekster geen indicatie had voor een
upright MRI. Daarnaast heeft een upright MRI voor het vaststellen van cervicale instabiliteit geen
aangetoonde meerwaarde t.o.v. conventionele radiologische diagnostiek.
Conclusie
Een upright MRI voor het vaststellen van cervicale instabiliteit wordt als experimenteel beschouwd
en kan niet aangemerkt worden als verzekerde zorg. Daarnaast is op basis van de beschikbare
informatie in het dossier niet aangetoond dat verzoekster een indicatie had voor de uitgevoerde
upright MRI-scan en 3D rotatie CT-scan in verband met diagnostiek en behandeling van
craniocervicale instabiliteit. De upright MRI-scan en 3D rotatie CT-scan komen derhalve niet voor
vergoeding in aanmerking ten laste van de basisverzekering.”

4.

Bevoegdheid van de commissie

4.1.

De commissie is bevoegd van het geschil kennis te nemen en kan daarover, zowel ten aanzien
van de zorgverzekering als ten aanzien van de aanvullende ziektekostenverzekering, een bindend
advies uitbrengen. Dit blijkt uit de artikelen 10 van de zorgverzekering en 7 van de aanvullende
ziektekostenverzekering.
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5.

Geschil

5.1.

In geschil is of verzoekster recht heeft op vergoeding van de kosten van de in Frankfurt, Duitsland,
gemaakte upright MRI-scan en 3D rotatie CT-scan.

6.

Beoordeling

6.1.

Artikel 15 van de zorgverzekering bepaalt wanneer en onder welke voorwaarden aanspraak op
medisch specialistische zorg bestaat. Artikel 9 van de zorgverzekering bepaalt wanneer en onder
welke voorwaarden aanspraak op zorg in het buitenland bestaat.
De artikelen 10 en 11 van de Zorgverzekeringswet (Zvw) zien op het te verzekeren risico
respectievelijk de te verzekeren prestaties.
Artikel 14, eerste lid, Zvw bepaalt dat de vraag of een verzekerde behoefte heeft aan een bepaalde
vorm van zorg of een bepaalde andere dienst, slechts op basis van zorginhoudelijke criteria wordt
beantwoord.
Medisch specialistische zorg is naar aard en omvang geregeld in artikel 2.1 Besluit zorgverzekering
(Bzv).
Artikel 20 van Vo.nr. 883/2004 regelt de aanspraak op planbare, zorg in een andere EU/EERlidstaat.
De toepasselijke verzekeringsvoorwaarden en wetgeving staan in de bijlage bij dit bindend advies.
De bijlage maakt deel uit van het bindend advies.
Zorgverzekering

6.2.

Verzoekster heeft op 12 en 13 december 2017 in Frankfurt een upright MRI-scan en een 3D rotatie
CT-scan ondergaan. Verzoekster stelt dat zij op deze onderzoeken was aangewezen, omdat
bij patiënten met het Ehlers Danlos Syndroom (hierna: EDS) het slappe bindweefsel vaak zorgt
voor Cranio Cervicale Instabiliteit, Chiari of een CSF-lek. In de wetenschappelijke literatuur wordt
geconcludeerd dat patiënten met EDS een zittende MRI van de nek nodig hebben in plaats van de
liggende. Dit omdat het gewicht van de schedel bij deze patiënten meer invloed heeft op de wervels
en bloedvaten dan bij andere patiënten. Verzoekster licht toe dat zij geen klachten heeft als zij ligt.
De scans moeten worden gemaakt in de positie waarin de klachten optreden.
Als verzoekster staat, heeft zij last van hoofdpijn, wazig zicht, vlekken voor haar ogen, een hoge
bloeddruk, en hartritmestoornissen.
De aangevraagde onderzoeken konden niet in plaatsvinden. Daarom is verzoekster hiervoor
uitgeweken naar Duitsland.
Verzoekster benadrukt dat de behandelend neuroloog in haar heeft bevestigd dat de onderzoeken
noodzakelijk waren. Hij kon haar echter niet verwijzen omdat de kliniek in Frankfurt "niet met
verwijzingen/vergoedingen werkt". Verzoekster concludeert voorts dat de ziektekostenverzekeraar
in zijn brief van 1 november 2018 erkent dat een medische noodzaak voor de onderzoeken in
Duitsland bestond.
Verzoekster heeft de in geplande MRI-scan afgezegd, omdat de in Frankfurt verrichte onderzoeken
reeds de benodigde informatie bevatten. De ziektekostenverzekeraar heeft aangevoerd dat de
kosten van de MRI-scan en de CT-scan in het aan het Nederlandse ziekenhuis betaalde DBCtarief zijn opgenomen. Aangezien deze onderzoeken niet in het ziekenhuis hebben plaatsgevonden,
heeft de ziektekostenverzekeraar de kosten volgens verzoekster deels onverschuldigd betaald aan
het ziekenhuis. Dit deel van de kosten zou de ziektekostenverzekeraar kunnen terugvorderen van
het ziekenhuis. De ziektekostenverzekeraar moet vervolgens de volledige kosten aan verzoekster
vergoeden. Gezien de stelling van de ziektekostenverzekeraar heeft verzoekster het ziekenhuis
gevraagd de kosten van de in Frankfurt verrichte onderzoeken aan haar te vergoeden. Dit heeft het
ziekenhuis echter geweigerd.
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6.3.

De ziektekostenverzekeraar heeft de aanvraag afgewezen, omdat verzoekster op eigen initiatief
en zonder gerichte verwijzing van de behandelend arts naar Frankfurt is gegaan voor de door haar
gewenste onderzoeken.
De medisch adviseur heeft toegelicht dat de noodzaak van een 3D CT-scan en een MRI-scan niet
ter discussie staat. De ziektekostenverzekeraar benadrukt dat de noodzaak van een upright MRI
in Duitsland niet is erkend. De kosten van de 3D CT-scan en de MRI-scan vallen onder het DBCzorgproduct van de Nederlandse neuroloog. Deze onderzoeken horen binnen het diagnostisch
traject te vallen en kunnen niet apart worden vergoed. De onderzoeken moeten plaatsvinden in het
door de neuroloog aangegeven ziekenhuis. De onderzoeken worden gefinancierd vanuit de DBC
van de Nederlandse neuroloog.
Op verzoek van de Ombudsman Zorgverzekeringen heeft de ziektekostenverzekeraar contact
opgenomen met het Nederlandse ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft hem medegedeeld dat de
neuroloog verzoekster heeft gezien voor een zorgvraag. Hieruit kwam naar voren dat een MRI-scan
noodzakelijk was. Deze kon binnen een redelijke termijn plaatsvinden op de afdeling Radiologie
van het ziekenhuis. Vervolgens heeft verzoekster de afspraak afgezegd en heeft zij op eigen
initiatief een afspraak gemaakt bij het MRI-centrum in Frankfurt. De behandelend neuroloog heeft
verzoekster niet naar de betreffende zorgaanbieder verwezen. Nadat de upright MRI-scan en de
3D rotatie CT-scan waren uitgevoerd, heeft de neuroloog op aanvraag van verzoekster een bericht
opgesteld waarin staat dat zij een indicatie had voor aanvullende beeldvormende diagnostiek.

6.4.

Aangezien het hier planbare zorg in een andere EU-lidstaat betreft, is de vraag of artikel 20
Vo. nr. 883/2004 van toepassing is. Verzoekster heeft voorafgaand aan de onderzoeken de
ziektekostenverzekeraar om toestemming gevraagd. Zij is gehouden de ziektekostenverzekeraar
een redelijke termijn te gunnen voor de verwerking van dit verzoek. Gezien de medische situatie
van verzoekster is een termijn van negen dagen niet te beschouwen als een redelijke termijn.
Daarom is de situatie vergelijkbaar met die waarin voor de behandeling in het geheel geen
toestemming is gevraagd. Hierbij merkt de commissie op dat de aanvraag bovendien niet compleet
was. Verzoekster heeft immers later nog aanvullende informatie aan de ziektekostenverzekeraar
gezonden, zoals de verklaring van de behandelend neuroloog in . De verordening vindt geen
toepassing. De aanvraag moet worden beoordeeld aan de hand van de voorwaarden van de
zorgverzekering.

6.5.

Het Zorginstituut heeft in zijn advies van 20 augustus 2019 geconcludeerd dat de upright MRIscan bij cervicale instabiliteit wordt beschouwd als 'experimenteel'. Deze zorg voldoet volgens het
Zorginstituut dus niet aan de stand van de wetenschap en praktijk. De ziektekostenverzekeraar heeft
hierop evenwel geen beroep gedaan. De commissie zal dit aspect daarom verder laten rusten.

6.6.

Niet ter discussie staat dat verzoekster een indicatie had voor het verrichten van diagnostisch
onderzoek, bestaande uit een MRI-scan en een 3D CT-scan. Wat wèl ter discussie staat, is of
verzoekster was aangewezen op het verrichten van deze scans in zittende positie. In dit verband
stelt de commissie vast dat de behandelend neuroloog achteraf enkel een verklaring heeft
afgegeven waarin wordt gesteld dat een indicatie bestond voor het verrichten van aanvullende,
beeldvormende diagnostiek. Hierbij is noch gespecificeerd dat dit onderzoek in zittende positie
moest worden verricht noch dat het onderzoek alleen in Duitsland kon plaatsvinden. Ook
anderszins blijkt uit het dossier niet dat een arts heeft vastgesteld dat dit onderzoek in zittende
positie moest worden verricht. Om deze redenen is de vergoeding hiervan terecht door de
ziektekostenverzekeraar afgewezen.
Aanvullende ziektekostenverzekering

6.7.

De aanvullende ziektekostenverzekering biedt geen dekking voor het gevraagde, zodat het verzoek
niet op basis hiervan kan worden ingewilligd.
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7.

Bindend advies

7.1.

De commissie wijst het verzoek af.
Zeist, 9 oktober 2019,

H.A.J. Kroon
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Artikel 14, eerste lid, Zvw luidt:
De vraag of een verzekerde behoefte heeft aan een bepaalde vorm van zorg of een bepaalde andere
dienst, wordt slechts op basis van zorginhoudelijke criteria beantwoord.

Artikel 10 Zvw luidt:

Het krachtens de zorgverzekering te verzekeren risico is de behoefte aan:
a. geneeskundige zorg, waaronder de integrale eerstelijnszorg zoals die door huisartsen
en verloskundigen pleegt te geschieden;
b. mondzorg;
c. farmaceutische zorg;
d. hulpmiddelenzorg;
e. verpleging;
f. verzorging, waaronder de kraamzorg;
g. verblijf in verband met geneeskundige zorg;
h. vervoer in verband met het ontvangen van zorg of diensten als bedoeld in de
onderdelen a tot en met g, dan wel in verband met een recht op zorg op grond van de
Wet langdurige zorg.
Artikel 11 Zvw luidt:

1 De zorgverzekeraar heeft jegens zijn verzekerden een zorgplicht die zodanig wordt
vormgegeven, dat de verzekerde bij wie het verzekerde risico zich voordoet, krachtens de
zorgverzekering recht heeft op prestaties bestaande uit:
a. de zorg of de overige diensten waaraan hij behoefte heeft, of
b. vergoeding van de kosten van deze zorg of overige diensten alsmede, desgevraagd,
activiteiten gericht op het verkrijgen van deze zorg of diensten.
2 In de zorgverzekering kunnen combinaties van verzekerde prestaties als bedoeld in het
eerste lid, onderdeel a of b, worden opgenomen.
3 Bij algemene maatregel van bestuur worden de inhoud en omvang van de in het eerste lid
bedoelde prestaties nader geregeld en kan voor bij die maatregel aan te wijzen vormen van
zorg of overige diensten worden bepaald dat een deel van de kosten voor rekening van de
verzekerde komt.
4 In de algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat bij ministeriële regeling:
a. vormen van zorg of overige diensten kunnen worden uitgezonderd van de in het eerste lid
bedoelde of in de maatregel nader omschreven prestaties;
b. de inhoud en omvang van de prestaties bestaande uit zorg als bedoeld in artikel 10,
onderdelen a, c en d, nader wordt geregeld;
c. nadere regels kunnen worden gesteld over het deel van de kosten dat voor rekening van
de verzekerde komt.
5 Een zorgverzekeraar kan modelovereenkomsten aanbieden waarin, in geringe afwijking
van het bepaalde bij of krachtens het eerste en derde lid, bepaalde om ethische of
levensbeschouwelijke redenen controversiële prestaties buiten de dekking van de
zorgverzekering blijven.

Artikel 2.1, derde lid Bzv luidt:
“Onverminderd hetgeen is bepaald in de artikelen 2.4 tot en met 2.15, heeft de verzekerde op een
vorm van zorg of een dienst slechts recht voor zover hij daarop naar inhoud en omvang redelijkerwijs
is aangewezen.”
Artikel 2.4 Bzv luidt:
“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, met dien verstande dat:
a. de zorg niet omvat:
1°. het vaccineren ten behoeve van grieppreventie;
2°. de combinatietest, de niet-invasieve prenatale test en de invasieve diagnostiek voor zwangere
vrouwen die hiervoor geen medische indicatie hebben, met dien verstande dat:
– ingeval van een niet-invasieve prenatale test onder een medische indicatie ook wordt
verstaan het uit een combinatietest blijken van een aanmerkelijke kans op een foetus met
een chromosoomafwijking;
– ingeval van invasieve diagnostiek onder een medische indicatie ook wordt verstaan het uit
een combinatietest of een niet-invasieve prenatale test blijken van een aanmerkelijke kans
op een foetus met een chromosoomafwijking;
3°. de vierde of volgende in-vitrofertilisatiepoging per te realiseren zwangerschap, nadat drie
pogingen zijn geëindigd tussen het moment dat een follikelpunctie is geslaagd en het moment dat er
sprake is van een doorgaande zwangerschap van tien weken te rekenen vanaf het moment van de
follikelpunctie en indien de implantatie van gecryopreserveerde embryo’s niet heeft geleid tot een
doorgaande zwangerschap van negen weken en drie dagen te rekenen vanaf de implantatie;
4°. de eerste en tweede in-vitrofertilisatiepoging bij een verzekerde jonger dan achtendertig jaar,
indien er meer dan één embryo wordt teruggeplaatst;
5°. vruchtbaarheidsgerelateerde zorg, indien de verzekerde vrouw drieënveertig jaar of ouder is,
behoudens voor zover het een in-vitrofertilisatiepoging betreft die reeds is aangevangen voordat de
verzekerde vrouw de leeftijd van drieënveertig jaar heeft bereikt;
6°. zorg zoals tandarts-specialisten plegen te bieden;
b. behandeling van plastisch-chirurgische aard slechts onder de zorg valt indien die strekt tot
correctie van:
1°. afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke functiestoornissen;
2°. verminkingen die het gevolg zijn van een ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting;

3°. verlamde of verslapte bovenoogleden, indien de verlamming of verslapping een ernstige
gezichtsveldbeperking tot gevolg heeft dan wel het gevolg is van een aangeboren afwijking of een bij
de geboorte aanwezige chronische aandoening;
4°. de volgende aangeboren misvormingen: lip-, kaak- en gehemeltespleten, misvormingen van het
benig aangezicht, goedaardige woekeringen van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel,
geboortevlekken of misvormingen van urineweg- en geslachtsorganen;
5°. primaire geslachtskenmerken bij een vastgestelde transsexualiteit;
c. transplantaties van weefsels en organen slechts tot de zorg behoren indien de transplantatie is
verricht in een lidstaat van de Europese Unie, in een staat die partij is bij de Overeenkomst
betreffende de Europese Economische Ruimte of in een andere staat indien de donor woonachtig is
in die staat en de echtgenoot, de geregistreerde partner of een bloedverwant in de eerste, tweede of
derde graad van de verzekerde is.
2 Bij ministeriële regeling kunnen vormen van zorg worden uitgezonderd.”

Artikel 20 van Vo 883/2004 luidt, voor zover hier van belang, als volgt:
“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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