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Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet

Geachte voorzitter, commissie,
U hebt op 1 8 maart 201 3 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 behandeling van alcoholverslaving volgens het
Prometha-protocol in de Privatklinik Meiringen (Abstinentia BV) te Zwitserland.
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.
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.
Het Prometa® behandelprogramma is een door in 2003 opgerichte Amerikaanse
organisatie Hythiam geregistreerd programma voor de behandeling van drugs en alcohol
verslaving. Het is een protocol voor de behandeling van cocaïne, alcohol en
metamfetamine verslaving waarin de behandeling met medicijnen (oraal en intraveneus),
die niet gebruikelijk zijn bij de behandeling van verslaving, is opgenomen: flumazenil
(geregistreerd als benzodiazepinen antagonist) en gabapentine (geregistreerd voor
epilepsie en perifere neuropathische pijn).
Aangezien noch flumazenil noch gabapentine is geregistreerd voor farmacotherapie bij
verslaving, zijn programma’s waarvan farmacotherapie met deze middelen onderdeel is,
geen te verzekeren prestatie.
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De zoekterm ‘prometa’ leverde in juni 2008 in Medline met Pubmed geen relevante
artikelen op (zaak 28040284). In april 2013 levert deze zoekterm een relevante
vergelijkende studie op.'
Conclusie van deze RCT bij 1 20 patiënten met metamfetamine verslaving is dat het
PROMETA protocol, bestaande uit flumazenil, gabapentine en hydroxyzine, niet
effectiever lijkt dan placebo. Over de effectiviteit van de specifieke combinatie van de
voor het Prometa protocol specifieke farmacologische therapie en (psychologische)
counseling is geen informatie gevonden.
Op grond van het voorgaande concludeert de medisch adviseur dat behandeling volgens
het Prometa protocol voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk.
Het College heeft kennisgenomen van de stukken en beoordeeld of verweerder terecht
het gevraagde heeft afgewezen. Op basis van de tussen partijen overeengekomen
zorgverzekering en het advies van de medisch adviseur, is het College van oordeel dat
verzoeker niet in aanmerking komt voor de gevraagde vergoeding. In artikel 2.5 van de
overeengekomen zorgverzekering is bepaald de inhoud en omvang van de zorg wordt
bepaald door de stand van de wetenschap en praktijk. Dit komt overeen met hetgeen
daarover bij en krachtens de Zorgverzekeringswet is bepaald. Gelet op het advies van
de medisch adviseur voldoet behandeling van alcoholverslaving volgens het Prometaprotocol niet aan dit criterium.
Hoogachtend,
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