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Geachte heer
Hierbij bevestig ik de ontvangst van het verslag van de hoorzitting.

Uit het verslag komen geen feiten of omstandigheden naar voren die Zorginstituut
Nederland (hierna: het Zorginstituut) aanleiding geven het voorlopig advies te
herzien. U kunt het voorlopig advies hierbij als definitief beschouwen.

Naar aanleiding van de hoorzitting en het voorlopig advies vraagt u nog om
verheldering te verschaffen ten aanzien van de volgende zin uit het standpunt
'Plastische chirurgie ter verbetering van de lichaamscontour - zoals de Lower Body
Lift - bij patiënten met extreem gewichtsverlies is een te verzekeren prestatie':
"Van een verminking kan, in de lichaamsgebieden rug, flanken, buik, billen,
heupen/laterale dijen en mons pubis, gesproken worden bij een Pittsburgh
Ratingscale graad 3 in een (symmetrisch) lichaamsgebied."

Volgens u lijkt uit deze zin te volgen dat eerst bij een Pittsburg Rating Scale
(hierna: PRS) graad 3 op alle gebieden gesproken kan worden van verminking.
Deze zin omschrijft enkel de gebieden waarbij van verminking kan worden
gesproken, wanneer deze beoordeeld worden aan de hand van de PRS en een
graad 3 scoren. Deze gebieden zijn: lichaamsgebieden rug, flanken, buik, billen,
heupen/laterale dijen en mons pubis. In het standpunt is - ter verdere
verduidelijking van plaats van de PRS bij het beoordelen van een eventuele
verminking - het volgende opgenomen:
"Huidsurplus van andere lichaamsgebieden moet aan de algemene criteria voor
behandelingen van plastisch chirurgische aard voldoen, bij een graad 3 score
op de Pittsburgh schaal is dan niet per definitie sprake van een verminking."
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Het is dus niet noodzakelijk om een PRS graad 3 te hebben van alle genoemde
gebieden. Wel moet de ingreep passen bij de omvang en ernst van het
huidsurplus, waarbij alle gebieden wel beoordeeld dienen te worden (doelmatige
zorg/goede zorg). Een lower bodylift kan logischerwijs slechts bij een uitgebreid
beeld van verminking een doelmatige ingreep zijn en een verzekerde prestatie.

Zoals aangegeven in het voorlopig advies, is op basis van het dossier niet
aannemelijk gemaakt dat het huidsurplus van dermate ernstige aard is dat
verzoeker aanspraak maakt op een lower bodylift.
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Hoogachtend,
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Geachte voorzitter, commissie,

Inleiding
U hebt op 18 juni 2018 aan Zorginstituut Nederland (hierna: het Zorginstituut)
advies gevraagd als bedoeld in artikel 114, derde lid Zorgverzekeringswet (Zvw).
Verzoeker en verweerder hebben een geschil over de vergoeding van de kosten
van een lower bodylift.

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.
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.
Geschil
Situatie verzoeker
Verzoeker heeft bij verweerder aanspraak gemaakt op een lower bodylift.
Verzoeker is na een gastric bypass van 189kg naar 119kg (BMI van 30)
afgevallen. Het gewicht is meer dan 12 maanden stabiel. Verzoeker heeft klachten
van mechanische hinder in ADL en tijdens sporten, en smetklachten in de
onderbuikplooi die worden behandeld door het insmeren met Bepanthen. Hierbij
zijn de smetten onder controle te houden. Om de klachten te verhelpen heeft de
plastisch chirurg een lower bodylift geadviseerd. De behandelend plastisch chirurg
verklaart dat er sprake is van Pittsburgh Rating Scale graad 2-3 van het
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abdomen, met epigastric fullness, en graad 3 van de mons pubis. Verzoeker komt
tot de conclusie dat het verzoek dient te worden toegewezen.
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Afwijzing verweerder
Verweerder heeft de aanvraag tot vergoeding afgewezen. Verweerder stelt dat er
geen sprake is van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis zoals bedoeld in
de verzekeringsvoorwaarden. Volgens verweerder is er evenmin sprake van
verminking. Voor een lower bodylift dient namelijk op alle gebieden sprake te zijn
van Pittsburgh Rating Scale graad 3. Op grond van het dossier, in combinatie met
de toegezonden foto's, is verweerder tot de conclusie gekomen dat verzoeker niet
voldoet aan de eis van Pittsburgh Rating Scale graad 3. Een uitnodiging voor het
spreekuur van de medisch adviseur heeft volgens verweerder dus geen
meerwaarde.
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Beoordelingskader
Polisvoorwaarden
Op pagina 36 van de tussen partijen overeengekomen zorgverzekering is de
aanspraak op plastische chirurgie of reconstructieve chirurgie omschreven. Dit
komt overeen met hetgeen daarover bij en krachtens de Zvw is bepaald.

Besluit zorgverzekering
In artikel 2.4, eerste lid, sub b, van het Bzv is onder andere bepaald dat
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.1

Psychische en sociale functiestoornissen ten gevolge van een lichamelijke
afwijking zijn geen verzekeringsindicatie voor vergoeding van behandelingen van
plastisch chirurgische aard.
Toelichting en jurisprudentie
Uit de toelichting van de Zvw volgt dat met "verminking gedoeld wordt op
verworven aandoeningen, zoals:
• misvormingen van de handen door reumatoïde arthritis,
• misvormingen door verlammingen van de aangezichtszenuw,
• misvormingen door brandwonden,
• replantatie van ledematen,
• reconstructie van geamputeerde ledematen of
• geamputeerde mammae.

In de Rechtspraak Zorgverzekeringen (RZAJ wordt verminking nader
gedefinieerd:
"Er is sprake van een verminking bij een ernstige verworven misvorming van een
lichaamsdeel2."

1 htto://wetten.overheid.nl/BWBR0018492/2018-01-01#Hoofdstuk2
2 Uitspraak Rechtbank Noord-Nederland, d.d. 08-11-2013; zaaknummer 419634 - CV EXPL 13-730
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VAGZ-werkwijzer Plastische Chirurgie
In de praktijk bleken vragen omtrent de criteria verminking en lichamelijke
functiestoornis niet altijd gemakkelijk en eenduidig te beantwoorden. Daarom
heeft een VAGZ-werkgroep, (VAGZ, ZN, CVZ)3, een werkwijzer samengesteld4.

Behandelingen, zoals een lower bodylift, hebben een in opzet puur cosmetisch
karakter en worden getoetst aan de verzekeringsvoorwaarden voor behandelingen
van plastisch-chirurgische aard zoals die zijn omgeschreven in de werkwijzer. In
de VAGZ-werkwijzer staan de volgende voorwaarden beschreven voor de
vergoeding van een lower bodylift:
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"Bij patiënten na extreem gewichtsverlies5, na bariatrische chirurgie of met
behulp van dieet en oefeningen, is vergoeding mogelijk voor plastische
chirurgie ter verbetering van de lichaamscontour - zoals de lower bodylift - als
voldaan wordt aan onderstaande criteria:

•

of
•

Verminking door ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting
Van een verminking kan, in de lichaamsgebieden rug, flanken, buik, billen,
heupen/laterale dijen en mons pubis, gesproken worden bij een Pittsburgh
Ratingscale graad 3 in een (symmetrisch)6 lichaamsgebied (zie Bijlage 2).

Aantoonbare lichamelijk functiestoornis
Er moet sprake zijn van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis zoals
ernstige bewegingsbeperking en/of chronisch onbehandelbaar smetten.
Voor uitleg over deze criteria wordt verwezen naar paragraaf 4
'Abdominoplastiek^jzie sectie 2.3].

Er is doorgaans géén vergoeding mogelijk:
•
als het gewichtsverlies nog niet is voltooid en gedurende tenminste
12 maanden gestabiliseerd
•
een BMI > 35.

Opmerking 1: In de in 2014 verschenen richtlijn contourherstellende postbariatrische chirurgie7 wordt gesproken over een medisch noodzakelijke
indicatie; dit staat echter NIET gelijk aan de verzekerde indicatie.

Opmerking 2: het zal in de praktijk weinig voorkomen dat een patiënt aan
de voorwaarden voldoet voor alle genoemde lichaamsdelen."

3 bestaande uit de Vereniging voor artsen, tandartsen en apothekers werkzaam bij (zorg)verzekeraars (VAGZ),
Zorgverzekeraars Nederland en het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), voorloper van het Zorginstituut
4
Ten tijde van de aanvraag gold de werkwijzer van 2012:
https://www.vaqz.nl/includes/php/download file.php?f=documents/69515 WerkwijzerPC2012.pdf
5 Hierbij moet gedacht worden aan een gewichtsverlies in de orde van grootte van > 45 kilogram (Gusenoff JA,
Rubin JP. Plastic surgery after weight loss: current concepts in massive weight loss surgery . Aesthet Surg J
2008;28(4):452-5)
6De Pittsburgh Rating scale wordt per lichaamsgebied (regio) bepaald. Als regio wordt verstaan de 'symmetrische
regio', bijvoorbeeld beide flanken, heupen of dijen.
? http://www.nvpc.nl/uploads/stand/150414PQC-MBDefinitieve Richtlijn contourherstellende postbariatrischechirurgie goedgekeurd ALV 14 april 2015152.pdf
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Medische beoordeling
Na kennisneming van het geschil heeft het Zorginstituut dit dossier voor een
medische beoordeling voorgelegd aan zijn medisch adviseur. Deze heeft de
stukken bestudeerd en deelt het volgende mee.
Afweging
In het dossier zijn foto's bijgevoegd van de rug, flanken, buik en billen
toegevoegd die voldoende kwaliteit hebben. Daarnaast zijn foto's bijgevoegd van
de heupen/laterale dijen en mons pubis die niet te beoordelen zijn door toedoen
van de zeer slechte kwaliteit.
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Uit het dossier blijkt niet dat er sprake is van onbehandelbare smetten. Onder
onbehandelbaar smetten 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. Verder is onvoldoende aangetoond dat de klachten als zodanig
ernstig kunnen worden beschouwd dat gesproken kan worden van lichamelijke
functiestoornissen in de hoedanigheid van een ernstige bewegingsbeperking.
Tot slot blijkt niet uit het dossier (op basis van de foto's die wel te beoordelen
zijn) dat sprake is van een verminking. Van een verminking kan, in de
lichaamsgebieden rug, flanken, buik, billen, heupen/laterale dijen en mons pubis,
gesproken worden bij een Pittsburgh Rating Scale graad 3 in een (symmetrisch8)
lichaamsgebied. Hierbij moet nog wel worden opgemerkt dat er in het dossier
incorrect wordt beargumenteerd dat er alleen een verzekeringsindicatie voor een
lower bodylift bestaat wanneer op alle gebieden sprake is van Pittsburgh Rating
Scale graad 3. Het door verweerder aangedragen SKGZ geschil (201700234)
spreekt hier wel van, maar op basis van het bijbehorende advies van het
Zorginstituut (zaak: 2017035451) en het Standpunt 'Plastische chirurgie ter
verbetering van de lichaamscontour (zoals de Lower Body Lift) bij patiënten met
extreem gewichtsverlies is een te verzekeren prestatie' van het Zorginstituut9 kan
dit echter niet worden geconcludeerd. Ook in de hierboven geciteerde VAGZwerkwijzer wordt er onder opmerking 2 aangegeven dat "het in de praktijk weinig
zal voorkomen dat een patiënt aan de voorwaarden voldoet voor alle genoemde
lichaamsdelen". Echter gezien alle gebieden boven de gordel goed te beoordelen
zijn op basis van de foto 's en hieruit blijkt dat er niet gesproken kan worden van
verminking, is verzoekster niet redelijkerwijs aangewezen op een lower bodylift.

Conclusie
Op basis van het dossier is niet voldoende aangetoond dat er sprake is van een
aantoonbare lichamelijke functiestoornissen of van een verminking (ernstige
misvorming van een lichaamsdeel) zoals deze is omschreven in artikel 2.4 van het
Bzv en de VAGZ-werkwijzer.
o

De Pittsburgh Rating scale wordt per lichaamsgebied (regio) bepaald. Als regio wordt verstaan de 'symmetrische
regio', bijvoorbeeld beide flanken, heupen of dijen.
9
https://www. zorginstituutnederland.nl/binaries/zinl/documenten/standDunten/2009/ll/16/Dlastische-chirurqieter-verbetering-van-de-lichaamscontour-zoals-de-lower-bodv-lift-bij-patienten-met-extreem-gewichtsverliesis-een-te-verzekerenDrestatie/Plastische+chirurqie+ter+verbeterinq+van+de+lichaamscontour+%28zoals+de4-Lower+BodY+Lift0/o
29+bii+Dati°/oC3o/oABnten+met+extreem+qewichtsverlies+is+een+te+verzekeren+Drestatie.Ddf
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Uitgaande van de wet- en regelgeving moet tot de conclusie worden gekomen dat
er geen grond is voor vergoeding van de ingreep vanuit de basisverzekering.
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Advies van het Zorginstituut
Het Zorginstituut heeft kennisgenomen van de stukken en beoordeeld of
verweerder terecht het gevraagde heeft afgewezen. Gelet op de tussen partijen
overeengekomen zorgverzekering en gelet op het advies van de medisch adviseur
adviseert het Zorginstituut tot afwijzing van het verzoek.
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Hoogachtend,
ƒ
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