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Onderwerp
Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet

Geacnte voorzitter, commissie,
U hebt op 1 5 oktober 201 2 aan het College voor zorgverzekeringen advies gevraagd als
bedoeld in artikel 11 4, derde lid Zorgverzekeringswet. Verzoeker en verweerder hebben
een geschil over de vergoeding van uitrustingskosten ter zake van thuisdialyse.
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 op dat de adviestaak van het College beperkt is tot de vraag of
een verzekerde 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 een zorgverzekeraar 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
en deelt het volgende mee.
De medische indicatie voor het gevraagde staat niet ter discussie. Het geschil betreft de
hoogte van de tegemoetkomingskosten.
Juridische beoordeling
Het College heeft kennisgenomen van de stukken. Op basis van de tussen partijen
overeengekomen zorgverzekering, is het College van oordeel dat verzoeker niet in
aanmerking komt voor het gevraagde.
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In artikel 31 van de Univé Zorg Geregeld Polis is, voor zover voor het onderhavige
geschil van belang, bepaald dat de verzekerde recht heeft op functionerende
hulpmiddelen en verbandmiddelen zoals genoemd in het Besluit zorgverzekering en de
Regeling zorgverzekering. Het Besluit zorgverzekering en de Regeling zorgverzekering
zijn bij en krachtens de Zorgverzekeringswet vastgesteld.
In artikel 31 wordt ook verwezen naar het Reglement Hulpmiddelen Univé.
In het Reglement Hulpmiddelen Univé, de Univé Zorg Geregeld Polis, is de aanspraak op
thuisdialyse-apparatuur en uitrusting geregeld, hierbij verwijzende naar artikel 2.36 van
de Regeling zorgverzekering.
Artikel 2.36, eerste lid van de Regeling zorgverzekering luidt:
Hulpmiddelen als bedoeld in artikel 2.6, onderdeel hh, omvatten thuisdialyse-apparatuur
met toebehoren alsmede:
a.

de regelmatige controle en het onderhoud ervan en de chemicaliën en
vloeistoffen die nodig zijn voor het verrichten van dialyse;

b. vergoeding van de kosten voor de redelijkerwijs te verrichten aanpassingen in en
aan de woning en voor het herstel in de oorspronkelijke staat, voor zover andere
wettelijke regelingen daarin niet voorzien;
c.

vergoeding van overige redelijk te achten kosten die rechtstreeks met de
thuisdialyse samenhangen, voor zover andere wettelijke regelingen daarin niet
voorzien;

d.

de overige gebruiksartikelen die redelijkerwijs nodig zijn bij de thuisdialyse.

Nu het College vaststelt dat verweerder de tegemoetkomingskosten conform de
polisvoorwaarden heeft vergoed, komt verzoeker niet in aanmerking voor een hogere
vergoeding.
Advies
Gelet op het bovenstaande adviseert het College tot afwijzing van het verzoek.
Hoogachtend,

