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Samenvatting 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het Pakketadvies 2008 is een bundeling van nieuwe en reeds 
uitgebrachte adviezen over aanpassingen aan het 
basispakket, zoals dat is vastgelegd in de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzonder 
Bijstand (AWBZ). Het doel van de advisering is om te zorgen 
dat het basispakket houdbaar blijft: toegankelijk, van goede 
kwaliteit en betaalbaar. 

 
 Het basispakket kent een uitgebreide dekking voor de 

gevolgen van gezondheidsproblemen. Wel is er zorg of de 
brede dekking en toegankelijkheid ook in de toekomst 
betaalbaar zijn. Daarom adviseert het CVZ niet alleen over 
toelating van nieuwe interventies, maar ook over mogelijke  
uitstroom van reeds opgenomen interventies. 
 

 Voor de houdbaarheid van het pakket als geheel heeft het CVZ 
aan een aantal bredere maatschappelijke thema’s aandacht 
besteed, namelijk het bevorderen van innovaties in de zorg, 
gepast gebruik van zorg en preventie. 
 

 Leidend bij de beoordeling of zorg in het pakket moet worden 
opgenomen of moet uitstromen is de toetsing aan de vier 
pakketprincipes noodzakelijkheid, effectiviteit, 
kosteneffectiviteit en uitvoerbaarheid. Het CVZ heeft het 
beoordelingskader zoals gepresenteerd in Pakketbeheer in de 
praktijk1 verder verfijnd en transparant gemaakt met de 
publicatie van Beoordeling stand van de wetenschap en 
praktijk2 en het Beoordelingskader Hulpmiddelenzorg3. 
 

 Naast in- en uitstroomadviezen bevat het Pakketadvies 2008 
ook systeemadviezen. Dit zijn adviezen ter verbetering van het 
functioneren van het zorgverzekeringsstelsel en de 
uitvoeringspraktijk. 
 

 Tenslotte presenteert het CVZ een aantal zorginterventies 
waarover het heeft bepaald of ze op grond van de regelgeving 
al dan niet tot het basispakket behoren. Dit zijn zogeheten 
standpunten. 
 
 

                                                 
1 CVZ. Rapport pakketbeheer in de praktijk. Diemen, 2006. Publikatienummer 06/245 
2 CVZ. Beoordeling s tand van de wetenschap en praktijk. Diemen, 2006. Publikatienummer 
07/254 
3 CVZ. Rapport beoordelingskader hulpmiddelenzorg. Diemen, 2008. Publikatienummer 08/258 



 

 

 De meeste onderwerpen voor dit pakketadvies komen voort uit 
de pakketagenda die het CVZ elke twee jaar opstelt en uit 
verzoeken van het Ministerie van VWS.  
 

 De Adviescommissie Pakket (ACP) is op 1 april 2008 benoemd. 
Deze commissie is ingesteld om vanuit maatschappelijk 
perspectief deze pakketadviezen voor te bereiden. Gezien de 
recente instelling van de commissie heeft de ACP zich beperkt 
tot een bespreking van het Pakketadvies 2008 op hoofdlijnen. 
 

 Het CVZ heeft geadviseerd om de volgende zorgvorm op te 
nemen in de Zvw : 

• diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie in de 
Zvw omdat het hier gaat om noodzakelijke en 
(kosten)effectieve zorg; 

 
 Het CVZ adviseert verder om: 

• aangepaste mobiele telefoons niet op te nemen omdat 
deze algemeen gebruikelijk en financieel toegankelijk 
zijn en voor eigen rekening kunnen komen; 
 

• Autoset; Koeltherapie; Nadachair en uitbreiding 
vacuümtherapie niet te laten instromen wegens 
gebrek aan bewijs voor effectiviteit; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• de nadere voorwaarden voor de vergoeding van 
cholesterolverlagende geneesmiddelen te actualiseren 
waardoor bij een gelijkblijvende kwaliteit van de 
behandeling de kosteneffectiviteit aanzienlijk 
verbetert. 
 

• stoelen met uitsluitend een sta-opfunctie niet langer te 
vergoeden omdat deze financieel toegankelijk zijn en 
voor eigen rekening kunnen komen; 
 

• faxapparatuur voor auditief gehandicapten niet langer 
te vergoeden omdat deze communicatieapparatuur 
voor eigen rekening kan komen en bovendien veelal al 
vervangen is door e-mail en SMS-berichten; 
 

• allergeenvrije en stofdichte hoezen niet langer te 
vergoeden wegens gebrek aan bewijs voor effectiviteit; 
 

 Al eerder heeft het CVZ geadviseerd om: 
• vaccinatie tegen het humaan papillomavirus niet 

opnemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem 
op basis van uitvoerbaarheid. Opname in een  

 



 

 

rijksvaccinatieprogramma resulteert namelijk in een betere 
dekkingsgraad; 
overheveling van medische alarmering van de Zvw naar de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) opdat 
afbakeningsproblemen op het grensvlak van sociale en 
medische alarmering voorkomen worden; 
 

• waskosten voor verzekerden in voormalige 
verzorgingshuizen niet langer te vergoeden omdat 
deze dienst algemeen gebruikelijk en voor eigen 
rekening kan komen.   

 
 Verder heeft het CVZ de minister geadviseerd over een aantal 

brede thema’s en een aantal specifieke interventies om de 
zorgverzekeringen te laten functioneren zoals beoogd: 

• zorginnovaties;  
• preventie; 
• intra- extramurale geneesmiddelen; 

 
• prestatie orthesen en gezichtshulpmiddelen 

functiegericht te omschrijven in de Regeling 
zorgverzekering; 

• prestatie oogprothesen niet functiegericht te 
omschrijven; 

• harmoniseren eigen bijdragen gebitsprothesen;  
• thuisdialyse; 
• verpleging bij thuisbeademing en palliatief terminale 

zorg. 
 

 Het CVZ heeft in dit Pakketadvies over de volgende 
onderwerpen standpunten ingenomen of de zorginterventie tot 
de te verzekeren zorg behoort op grond van de wet- en 
regelgeving, inclusief de stand van de wetenschap en praktijk.  
 
Inmiddels horen de volgende zorgvormen tot de te verzekeren 
zorg: 

• Metal on Metal heupprothese; 
• lipofilling bij HIV-patiënten; 
• nieuwe behandelingstechnieken varices (spataderen); 
• DBC Agressieve cytoreductie in combinatie met HIPEC 

bij een uitsluitend peritoneaal gemetastaseerd 
colorectaal carcinoom. 

 
De volgende zorgvormen behoren niet tot de te verzekeren 
zorg: 

• invriezen eierstokweefsel; 
• neurofeedback; 
• DBC Nervus vagus stimulatie. 



 

 

 
Tenslotte heeft het CVZ in een aantal gevallen verduidelijkt 
wanneer het te verzekeren zorg betreft. 
 

 De zorguitgaven zullen in de periode van 2006 tot en met 
2008 met 4,2 miljard euro, ongeveer 9 procent toenemen. 
 

 De structurele kosten van het advies om de behandeling van 
ernstige dyslexie op te nemen in het te verzekeren pakket 
raamt het CVZ op 21,6 – 26,8 miljoen euro per jaar voor de 
Zvw.  
 

 Uitvoering van de voorgestelde overige adviezen kunnen de 
hiervoor geschetste kostengroei van 4,2 miljard in twee jaar 
beperken: in de Zvw met ongeveer 200,5 – 257,5 miljoen euro 
en in de AWBZ met 23 tot 35 miljoen euro. 
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1. Integraal Pakketbeheer 

1.a. Inleiding 
 
 
 
 
 
 

Voor u ligt het tweede integrale pakketadvies van het College 
voor zorgverzekeringen (CVZ): het Pakketadvies 2008. Het CVZ 
brengt dit rapport uit in het kader van zijn rol als 
pakketbeheerder. In het pakketadvies presenteert het CVZ een 
aantal nieuwe adviezen over de inhoud en inrichting van het 
pakket van verzekerde zorg. Daarnaast geeft het pakketadvies 
een overzicht van eerder uitgebrachte adviezen en doet het 
verslag van de wijze waarop het invulling geeft aan het 
pakketbeheer. Bovendien maakt het CVZ voor een aantal 
specifieke interventies duidelijk in hoeverre zij tot de 
verzekerde zorg gerekend moeten worden. Dat is mede van 
belang voor zorgverzekeraars, aangezien zij in verband met 
hun polissen voor 1 juli moeten weten hoe het wettelijke 
pakket eruit ziet voor het daaropvolgende jaar. 
 

Houdbaar pakket Advisering over de gehele breedte van het pakket is sinds de 
invoering van de Zvw een wettelijke taak van het CVZ. Met het 
jaarlijkse pakketadvies streeft het CVZ naar een houdbaar 
basispakket Zvw en AWBZ: een pakket dat nu en in de 
toekomst betaalbaar is, toegankelijk en van goede kwaliteit. 
In plaats van houdbaar pakket is het ook mogelijk te spreken 
van een duurzaam pakket. In de diverse adviezen over 
pakketbeheer is nog geen eenduidige terminologie ontstaan. 
Het gaat er het CVZ om dat we in de spanning tussen 
kwaliteit, toegang en betaalbaarheid ook op de lange duur 
een passend pakket kunnen handhaven. 
 

 Leidend bij de beoordeling van zorgvormen, inclusief genees- 
en hulpmiddelen zijn de antwoorden op de volgende vier 
vragen: 

1. Rechtvaardigt de ziekte, beperkingen of benodigde 
zorg een claim op de solidariteit, gegeven de 
culturele context? 

2. Is de betreffende interventie effectief? Doet de 
interventie wat ervan mag worden verwacht? 

3. Zijn de verhoudingen tussen kosten en baten van de 
interventie acceptabel? 

4. Is het nu en in de toekomst houdbaar om de 
interventie of zorgvorm op te nemen in het te 
verzekeren pakket. De zogenaamde 
uitvoerbaarheidsvraag.  
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Dit zijn de vier pakketprincipes4). 
 

 Bij de beoordeling weegt het CVZ de antwoorden op deze 
vragen integraal, tenzij bij voorbaat blijkt dat het antwoord op 
één van de vragen doorslaggevend is. Zo zal een interventie 
waarvan is vastgesteld dat deze absoluut niet effectief is, niet 
verder beoordeeld worden. Datzelfde kan gelden voor 
interventies die wij beoordelen als algemeen gebruikelijk en 
financieel toegankelijk. 
 

 Het vertrekpunt voor het pakketbeheer is het huidige 
basispakket, zoals dat is vastgesteld voor 2008, de kosten en 
de financiering ervan. In bijlage 1 treft u een overzicht aan 
van de te verzekeren zorg 2008 en de wijzigingen t.o.v. 2007. 
 

Beoordeling 
verschillend maar 
consistent  

Door de manier waarop de wet- en regelgeving is ingericht, 
vindt de beoordeling van zorgvormen op verschillende 
manieren plaats. De oorzaak zit in de verschillen die er zijn 
tussen Zvw en AWBZ en binnen de Zvw tussen genees- en 
hulpmiddelen en de overige geneeskundige zorg. Het CVZ 
zorgt er in alle gevallen wel voor dat een consistente 
benadering conform de genoemde pakketprincipes 
plaatsvindt. 
 

 Voor geneeskundige zorg geldt dat nieuwe 
behandelmethoden automatisch instromen in het basispakket, 
indien deze behandelingen voldoen aan de stand van 
wetenschap en praktijk. Het CVZ doet hierover 
richtinggevende uitspraken, ook wel standpunt of duiding 
genoemd. Voor genees- en hulpmiddelen zijn in de 
regelgeving limitatieve lijsten opgenomen. Nieuwe 
geneesmiddelen moet het CVZ in principe altijd beoordelen 
voordat deze kunnen worden vergoed. Voor hulpmiddelen 
geldt dat deze deels functiegericht zijn omschreven. In die 
gevallen stromen hulpmiddelen automatisch in, mits deze 
voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk.  
 

 Op verzoek v an het ministerie van VWS, partijen, zoals 
fabrikanten, wetenschappelijke verenigingen van medisch 
specialisten, zorgaanbieders, de Nederlandse Zorgautoriteit 
(NZa), zorgverzekeraars en anderen beoordeelt het CVZ 
zorginterventies ten behoeve van eventuele opname in het 
pakket of neemt het CVZ standpunten in of zorg tot de te 
verzekeren prestatie behoort. 
Daarnaast heeft het CVZ een tweejaarlijkse pakketagenda met 
thema’s en onderwerpen waarbij het CVZ proactief zorg 

                                                 
4 CVZ. Rapport pakketbeheer in de praktijk. Diemen, 2006. Publikatienummer 06/245 
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beoordeelt op in- of uitstroom met als doel de minister te 
adviseren over een houdbaar pakket. 
Tenslotte kan het CVZ adviezen uitbrengen gericht op het 
goed functioneren van het systeem van zorgverzekeringen. 

 
 

1.b. Adviezen en standpunten 
Adviezen over 
 in-/uitstroom 

Uit het voorgaande volgt dat dit rapport drie soorten 
deelproducten bevat. 
Ten eerste bevat het adviezen aan de minister van VWS om: 

• interventies of onderdelen van zorg op te nemen in 
het te verzekeren pakket; 

• interventies of onderdelen van zorg niet te laten 
instromen in het pakket; 

• interventies te verwijderen uit het te verzekeren 
pakket; 

• nadere voorwaarden te verbinden aan de vergoeding 
van interventies of onderdelen van zorg. 

 
Adviezen gericht op 
functioneren 
zorgverzekeringen  

Ten tweede omvat het systeemadviezen ter bevordering van 
het goede functioneren van de zorgverzekeringen. Het gaat 
om:  

• adviezen aan de minister om wet- of regelgeving aan 
te passen, zonder dat het direct om in- of uitstroom 
gaat (hieronder vallen ook adviezen die herschikking 
tussen Zvw en AWBZ betreffen); 

• adviezen aan de NZa, zorgverzekeraars en aanbieders 
van zorg ten behoeve van het goed functioneren van 
de uitvoeringspraktijk. 

 
Standpunten CVZ  Ten derde omvat dit rapport een selectie van standpunten van 

het CVZ over de vraag: 
• of interventies op grond van de wet- en regelgeving 

inclusief stand van de wetenschap en praktijk, 
behoren tot de te verzekeren prestaties Zvw of 
aanspraken AWBZ. 

 
Selectiecriteria De selectiecriteria om standpunten op te nemen in het 

jaarlijkse Pakketadvies zijn: 
• onderwerp is opgenomen op de Pakketagenda 2007-

2008; 
• standpunt heeft een grote budgettaire impact; 
• standpunt draagt bij aan gepast gebruik; 
• over het onderwerp bestaat veel onduidelijkheid bij 

betrokkenen; 
• standpunt is aanleiding voor een vervolgadvies 

vanwege de maatschappelijke implicaties van de 
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duiding (bijvoorbeeld ethische consequenties, 
uitvoerbaarheid). 

 
Deelrapport 
Hulpmiddelenzorg 

Het CVZ brengt al jarenlang een Signaleringsrapport 
hulpmiddelen uit. Dit signaleringsrapport is een combinatie 
van agenda (signaleringslijst) en pakketadviezen en –
duidingen op het gebied van de hulpmiddelenzorg. Het is in 
die zin vergelijkbaar met het jaarlijkse pakketadvies van het 
CVZ, dat ook een bundeling is van adviezen en standpunten, 
mede op basis van de tweejaarlijkse pakketagenda, maar dan 
pakketbreed. 
 

 In het kader van zijn integrale aanpak heeft het CVZ de keus 
gemaakt om dit specifieke rapport over de hulpmiddelenzorg 
uit te brengen als onderdeel van het jaarlijkse Pakketadvies en 
wel onder de titel Deelrapport Hulpmiddelenzorg 2008. Door 
het wel te publiceren als een afzonderlijk deel komt het CVZ 
tegemoet aan de betrokken partijen in de hulpmiddelenzorg 
die te kennen hebben gegeven behoefte te hebben aan een 
totaaloverzicht voor de hulpmiddelen. 
 

1.c. Beoordelingsmethodiek en -procedure 
Pakketprincipes  Zoals gezegd beantwoordt het CVZ een viertal vragen 

(pakketprincipes) om tot een advies te komen over in- of 
uitstroom van interventies. 
 

Beoordelingskader 
preciseren 
 
Stand van 
wetenschap en 
praktijk 

In het rapport Pakketbeheer in de praktijk5 kondigt het CVZ 
aan dat het dit beoordelingskader verder zal preciseren en 
verfijnen. Op 5 november 2007 heeft het CVZ het rapport 
Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk6, dat is 
gebaseerd op internationale standaarden, aangeboden aan de 
Minister van VWS. Dit beoordelingskader is ontwikkeld om vast 
te stellen of zorg voldoet aan het wettelijke criterium stand 
van de wetenschap en praktijk. Om de effectiviteit van een 
zorgvorm te beoordelen gaat het CVZ op vergelijkbare wijze te 
werk als bij het beoordelen van de stand van de wetenschap 
en praktijk. De minister heeft over het rapport Beoordeling 
Stand van de wetenschap en praktijk zijn waardering 
uitgesproken. 
 

 
 
 

Voor de beoordeling van de nieuwe hulpmiddelen werkt het 
CVZ al een aantal jaren met een beoordelingssystematiek op  
 

                                                 
5. CVZ. Rapport pakketbeheer in de praktijk. Diemen, 2006. Publikatienummer 06/245 
6 CVZ. Beoordeling s tand van de wetenschap en praktijk. Diemen, 2006. Publikatienummer 
07/254 
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Beoordelingskader 
hulpmiddelenzorg 
 
 
 

basis van de pakketprincipes. Het CVZ heeft deze 
beoordelingssystematiek nader geoperationaliseerd in het 
Beoordelingskader hulpmiddelenzorg om de transparantie van 
de methodiek en het draagvlak ervoor te vergroten. Daarbij 
gaat het CVZ in op alle vier de pakketprincipes. Het CVZ heeft 
gelijktijdig met het Pakketadvies 2008 het Beoordelingskader 
hulpmiddelenzorg aangeboden aan de minister van VWS.  
 

 
 
 
 
 
 
Niet noodzakelijk, 
dan geen verdere 
beoordeling 

Voor de toetsing van hulpmiddelen aan het principe 
noodzakelijkheid (en daarbinnen de elementen algemeen 
gebruikelijk en financiële toegankelijkheid) heeft het CVZ een 
benadering uitgewerkt waarbij geen verdere beoordeling 
plaatsvindt aan de hand van de overige pakketprincipes en –
criteria, indien het CVZ tot de conclusie komt dat een 
hulpmiddel op grond van de criteria algemeen gebruikelijk en 
financiële toegankelijkheid niet als te verzekeren prestatie in 
de Zvw moet worden opgenomen. Dit wil dan overigens niet 
zeggen dat verzekerden deze zorg niet nodig zouden hebben, 
denk bijvoorbeeld aan de leesbrillen. 
 
Bij deze beoordeling van de noodzakelijkheid neemt het CVZ 
ook de gevolgen van het niet opnemen in of verwijderen uit 
het pakket in ogenschouw , zoals bijvoorbeeld ongewenste 
gevolgen voor de volksgezondheid of substitutie naar 
duurdere zorgvormen.  
 

 Hieruit volgt dat niet alle (kosten)effectieve zorg is opgenomen 
in de Zvw en de AWBZ. Het toepassen van de criteria voor 
pakketbeheer kan dus leiden tot de uitkomst dat bepaalde 
vormen van (kosten)effectieve zorg geheel of gedeeltelijk voor 
eigen rekening blijven. Bijvoorbeeld omdat de zorg algemeen 
gebruikelijk is en financieel toegankelijk. 
 
 

1.d. Toegang tot de zorg 
Bijzondere bijstand 
en aftrek 
buitengewone 
lasten 

Om te voorkomen dat zorg, die op zichzelf nodig en effectief 
is, in individuele gevallen financieel ontoegankelijk is, kan men 
een beroep doen op diverse regelingen:  

• bijzondere bijstand; 
• aftrek van buitengewone lasten; 
• een tegemoetkoming op grond van 

Tegemoetkomingsregelingen buitengewone uitgaven 
(TBU). 

Afhankelijk van de individuele situatie kan men in aanmerking 
komen voor een of meerdere van de hiervoor genoemde 
regelingen als de kosten van zorg die voor eigen rekening 
komen in verhouding tot het inkomen, hoog zijn. Dit kan ook 
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aan de orde zijn bij stapeling van kosten die voor eigen 
rekening komen.  
 

 Het voornemen bestaat om de fiscale regelingen te herzien. 
Van belang is er bij deze herziening zorg voor te dragen dat er 
een vangnet blijft voor burgers, opdat zorg die op zich nodig 
is, financieel toegankelijk blijft. 
 
 

1.e. Bevorderen functiegerichte benadering ZVW 
 
 
 
 
 
 
Functiegericht 
omschrijven van de 
hulpmiddelenzorg  

Als pakketbeheerder brengt het CVZ ook adviezen uit ter 
bevordering van het goed functioneren van de 
Zorgverzekeringswet. Binnen de door de wetgever 
geformuleerde kaders van de Zvw krijgen de betrokken 
actoren meer keuzemogelijkheden, beleids- en 
beslissingsruimte én meer concurrentieprikkels. De 
functiegerichte omschrijving van de regelgeving beoogt de 
mogelijkheid te openen dat het zorgaanbod zich richt naar de 
vraag in plaats van omgekeerd. De prestatie 
‘Hulpmiddelenzorg’ in de Zvw komt nog in grote lijnen 
overeen met de Regeling hulpmiddelen uit 1996. Het CVZ 
heeft de actualisatie van de regelgeving op het gebied van de 
hulpmiddelenzorg gefaseerd ter hand genomen. Dit resulteert 
in een aantal systeemadviezen op het gebied van de 
hulpmiddelenzorg om prestaties meer functiegericht te 
omschrijven (zie paragraaf 3.e) in dit en komende 
pakketadviezen. 
 

 
Omschrijving te 
verzekeren risico’s  
verbeteren 

In het kader van het bevorderen van het functioneren van de 
Zvw zoals beoogd zal het CVZ voorts onderzoeken of de 
omschrijving van de te verzekeren risico’s verder te verbeteren 
valt. Hierbij zal het CVZ ook de lijn voor de toekomst 
betrekken die de minister van VWS in zijn brieven Slim 
investeren in gezondheid7 en Visie geneesmiddelenbeleid8 heeft 
uiteengezet. 
 
 

1.f. Visie VWS op pakketbeheer 
 
 
 
 

In de brief Slim investeren in gezondheid heeft de minister van 
VWS gereageerd op een aantal rapporten:  
- Qaly-tijd, Nieuwe medische technologie, kosteneffectiviteit 

en richtlijnen van het Centraal Planbureau (CPB );  

                                                 
7 Brief ministerie van VWS Slim investeren in gezondheid, 21 januari 2008. 
8 Brief ministerie van VWS Visie geneesmiddelenbeleid en stappenplan, 15 januari 2008. 
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Minister 
onderschrijft de 
door CVZ 
ingeslagen weg 

- Rechtvaardige en duurzame zorg en Zinnige en duurzame 
zorg van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg (RVZ);  

- Pakketbeheer in de praktijk en het Pakketadvies 2007 van 
het CVZ.  

 
De minister onderschrijft de door het CVZ ingeslagen weg om 
op basis van de vier pakketprincipes zoals neergelegd in het 
rapport Pakketbeheer in de praktijk te adviseren over de in- en 
uitstroom van zorginterventies. 
 

 
 
 
 
BKZ is 
randvoorwaarde 

De minister stelt verder in deze brief verder dat het van belang 
is dat de zorguitgaven niet ongecontroleerd doorgroeien. “De 
budgettaire kaders in de zorg dienen daarom mede richting te 
geven aan de besluitvorming rondom pakketbeslissingen. Voor 
het kabinet is het Budgettair Kader Zorg daarom een 
randvoorwaarde waarbinnen pakketbeslissingen in beginsel 
genomen moeten worden. De minister verwacht van het CVZ 
dat het hiermee rekening zal houden bij zijn advisering, dat 
wil zeggen dat het CVZ tegenover voorstellen tot 
pakketuitbreiding ook voorstellen voor pakketbeperking doet.” 
 

Adviescommissie 
Pakket 

De RVZ adviseert om in een zogenoemde appraisalfase de 
pakketadviezen te toetsen aan de beginselen van 
rechtvaardigheid en solidariteit en stelt voor deze 
maatschappelijke toetsing onafhankelijk te laten geschieden 
door een commissie bij het CVZ. Op 1 april 2008 heeft de 
minister van VWS de leden van de Adviescommissie Pakket bij 
het CVZ benoemd. De Adviescommissie Pakket heeft tot taak 
de adviezen van het CVZ voor te bereiden. Voor de ledenlijst 
zie bijlage 3.   
 
 

1.g. Leeswijzer 
 Hoofdstuk 2 bevat de visie van het CVZ op een houdbaar 

pakket. In hoofdstuk 3 zijn de adviezen om interventies op te 
nemen, niet op te nemen of te verwijderen samengevat. Dit 
geldt ook voor de systeemadviezen. Hoofdstuk 4 bevat een 
selectie van de standpunten die het CVZ heeft ingenomen over 
wat tot de te verzekeren zorg behoort. In de bijlagen bij dit 
rapport treft u de afzonderlijke adviezen en standpunten aan 
met steeds een uitgebreide onderbouwing. Hoofdstuk 5 bevat 
de financiële gevolgen van de adviezen en standpunten. In 
hoofdstuk 6 behandelt het CVZ de reacties van stakeholders. 
In hoofdstuk 7 zijn de opmerkingen van de Adviescommissie 
Pakket opgenomen. PM.  
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Bijlagen In bijlage 1 treft u aan een overzicht van het te verzekeren 
pakket 2008, de kosten en de financiering ervan en de 
wijzigingen t.o.v. 2007. In de bijlagen 4.1 t/m 4.20 treft u een 
overzicht aan van de onderbouwing van de adviezen en 
standpunten van het CVZ. 
In bijlage 4 treft u voorts een overzicht aan van de adviezen en 
standpunten die het CVZ in 2007 heeft uitgebracht in onder 
meer het kader van: 

• DBC-beoordelingen bijlage 4.18 
• Geschillen bijlage 4.8 
• Geneesmiddelenbeoordelingen bijlage 4.19.. 
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2. Houdbaar pakket  

2.a. Inleiding 
Brede dekking, 
breed toegankelijk 

Het huidige basispakket Zvw en AWBZ kent een uitgebreide 
dekking voor de gevolgen van gezondheidsproblemen. Er zijn 
weinig drempels voor de toegankelijkheid van de zorg. Ook in 
de internationale vergelijking waardeert de Nederlandse 
bevolking het functioneren van het zorgstelsel, de toegang tot 
de zorg en de betaalbaarheid ervan.9  
 

 
 
 
Betaalbaar houden 

Wel is er zorg of de brede dekking en toegankelijkheid ook in 
de toekomst houdbaar zijn. Om het pakket passend te houden 
zal het CVZ daarom aandacht besteden aan de betaalbaarheid 
op langere termijn. Het gaat er dan om gegeven een financieel 
kader de optimale invulling van het te verzekeren pakket te 
realiseren, gezien vanuit kwaliteit en toegankelijkheid. Dit 
betekent dat het CVZ bij al zijn adviezen ook uitdrukkelijk kijkt 
naar de betaalbaarheid van het pakket op termijn. 
 

 De betaalbaarheid van het pakket hangt af van diverse 
factoren zoals economische groei, arbeidskosten, gepast 
gebruik van zorg en uiteraard van datgene dat via de Zvw en 
AWBZ is verzekerd en de mate waarin daar een beroep op 
wordt gedaan. De groei van het aantal ouderen en deels 
daarmee samenhangend, van het aantal chronisch zieken heeft 
ook invloed op deze betaalbaarheid.  
 

 
Politiek besluit  

Welke zorg vergoedt kan worden ten laste van Zvw en AWBZ is 
een politiek besluit. Zoals gezegd staat heeft de minister van 
VWS aangegeven dat voor het kabinet het Budgettair Kader 
Zorg een randvoorwaarde is waarbinnen pakketbeslissingen in 
beginsel genomen moeten worden. De Tweede Kamer heeft 
tijdens de begrotingsbehandeling in november 2007 een motie 
aangenomen waarin opname van behandeling van ernstige 
dyslexie in het pakket gekoppeld was aan het vinden van 
ruimte binnen het pakket. Hiermee geeft de Tweede Kamer 
aan dat bij instroom van nieuwe interventies in het pakket ook 
aan de orde is of er zaken kunnen uitstromen, of dat op 
andere manieren de kostengroei kan worden beperkt. Hieruit 
blijkt ook het belang van financiële ruimte voor opname van 
nieuwe zorginterventies.  
 
 

                                                 
9 Grol R, Faber M. 2007 Commonwealth Fund International Health Policy Survey. Onderzoek onder 
consumenten en patiënten in 7 landen. Nijmegen:  Centre for Quality of Care Research, 2007. 
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Toetsing huidige 
pakket aan 
pakketprincipes  

Het CVZ toetst daarom niet alleen nieuwe interventies, maar 
ook het huidige pakket aan de pakketprincipes. In 2006 is het 
CVZ begonnen met de gefaseerde beoordeling van de 
hulpmiddelenzorg die in het te verzekeren pakket is 
opgenomen. Voor dit jaar heeft dat geleid tot adviezen over de 
sta-opstoelen, de allergeenvrije hoezen en de aangepaste 
telefoons en faxapparatuur.  
 

 Door consistente toetsing van het gehele pakket aan de 
pakketprincipes wil het CVZ adviezen uitbrengen die bijdragen 
aan de realisatie van een houdbaar en rechtvaardig 
samengesteld pakket.  
 

 Voor de houdbaarheid van het basispakket als geheel heeft het 
CVZ aan een aantal onderwerpen in dit pakketadvies extra 
aandacht gegeven. Deze aandachtspunten zijn mede 
gebaseerd op de pakketagenda 2007-2008. Het gaat om 
bredere maatschappelijke thema’s die relevant zijn voor een 
houdbaar pakket en niet om individuele zorginterventies.  
 

Aandachtspunten De aandachtspunten van het CVZ in het kader van een 
houdbaar pakket in dit Pakketadvies zijn: 

• bevorderen van innovaties in de zorg;  
• bevorderen van gepast gebruik; 
• bevorderen van preventie. 

 
Toekomst AWBZ Over de toekomst van de AWBZ hebben het CVZ en andere 

instanties de afgelopen jaren diverse adviezen uitgebracht. De 
minister van VWS heeft de Sociaal Economische Raad (SER) 
gevraagd om op basis hiervan tot één advies te komen over 
maatregelen die nodig zijn in de AWBZ. Het CVZ speelt bij zijn 
adviesvoorbereiding in op de te verwachten besluitvorming 
over de AWBZ. Deze advisering is voorzien voor het 
Pakketadvies 2009. 
 

2.b. Zorginnovaties 
 
 
 
 
Advies  inrichten 
zorginnovatieloket  

Op 5 november 2007 hebben ZonMw en het CVZ in consultatie 
met de NZa een gezamenlijk advies uitgebracht over de 
tijdelijke toelating van veelbelovende zorginnovaties tot het 
pakket. Het CVZ en ZonMw trekken in het rapport twee 
conclusies: 
• Richt één loket in voor innovaties.  

De bestaande publieke en private regelingen geven 
voldoende ruimte om tegemoet te komen aan de wens van 
de Tweede Kamer om innovaties een kans te geven. Wel 
zullen de bestaande publieke regelingen beter benut 
moeten worden, waarbij voor de drie uitvoerende 
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organisaties (CVZ, ZonMw en de NZa) een rol is 
weggelegd. Dat leidt tot de aanbeveling om één loket in te 
richten. 

• Tref vooralsnog geen aanvullende regeling voor 
zorginnovaties.  
Het gezamenlijke loket verzamelt de ervaringen om zo een 
bijdrage te leveren aan de kwantificering en duiding van 
de problemen die innovatoren ervaren. Jaarlijks zullen de 
NZa, ZonMw en het CVZ over hun ervaringen rapporteren. 
Aan de hand van deze ervaringen zullen zij zich inspannen 
oplossingen aan te dragen en VWS te adviseren over te 
nemen stappen. Vanuit de ervaringen met het loket moet 
dus blijken of naast de al bestaande regelingen een 
aanvullende regeling/financiering getroffen moet worden 
om veelbelovende zorginnovaties een kans te geven. 

 
 De minister heeft bij brief van 29 januari 2008 aan ZonMw, de 

NZa en het CVZ verzocht het loket zo snel mogelijk in te 
richten. De voorbereidingen voor de inrichting van het loket 
voor zorginnovaties zijn in volle gang. Primair doel van het 
loket is een betere benutting van de bestaande regelingen te 
bereiken, waardoor veelbelovende zorginnovaties sneller 
beschikbaar zijn. Daarnaast zullen de ervaringen met het loket 
moeten uitwijzen of in de bestaande regelingen hiaten 
aanwezig  zijn waardoor de inzet van veelbelovende 
zorginnovaties onvoldoende van de grond komt of in een 
vroegtijdig stadium strandt. Binnenkort organiseren ZonMw, 
NZa en CVZ een bijeenkomst om met belanghebbenden te 
spreken over de verdere invulling van het loket. 
 

2.c. Gepast gebruik 
 Het CVZ vindt het moeilijk te accepteren dat, gezien de 

financiële kaders kritisch gekeken moet worden naar de 
omvang van het pakket, terwijl er met doelmatig gebruik van 
zorg, ook wel gepast gebruik genoemd, nog veel winst te 
behalen valt. 
 

 Een van de kernwaarden van het vernieuwde stelsel van 
ziektekostenverzekeringen is de verschuiving van 
verantwoordelijkheden van de overheid naar partijen in de 
zorg. Inherent aan de marktwerking in de Zvw zijn prikkels 
voor kwaliteit en doelmatigheid voor de betrokken partijen. We 
constateren dat zij deels die verantwoordelijkheden oppakken, 
maar ook deels laten liggen. Naast gevolgen voor de feitelijke 
zorgverlening heeft dit ook gevolgen voor de houdbaarheid 
van het stelsel. Ondoelmatigheid leidt tot hogere kosten en de 
kostenontwikkeling kan nopen tot pakketmaatregelen. 
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Project starten Het CVZ start daarom in samenwerking met de NZa  een project 
Gepast Gebruik waarin het zal nagaan wat de verschillende 
interventieniveaus zijn voor het bevorderen van doelmatigheid 
en of de in het stelsel opgenomen prikkels voldoende werken. 
Primair ligt daarbij de focus op onze rol als pakketbeheerder, 
maar ook als uitvoerder van het vereveningsmodel. Het CVZ 
zal rapporteren over de instrumenten en prikkels die de 
doelmatigheid bevorderen. In overleg met veldpartijen zullen 
NZa en CVZ dit project vormgeven. 
 

 Vanuit concrete vragen en casussen zal het CVZ aandacht 
besteden aan doelmatigheid en de rol die de overheid daarbij 
kan of moet spelen. Daarnaast draagt het CVZ met gerichte 
pakketadviezen of met standpunten over wanneer zorg 
(kosten)effectief is, bij aan het bevorderen van gepast gebruik.  
 

Advies 
benzodiazepinen 
 
 
 
 
 
 

Zo heeft het CVZ vorig jaar de minister geadviseerd om de 
benzodiazepinen alleen nog te vergoeden voor een drietal 
indicaties. Uit onderzoek bleek dat voorschrijvers, noch 
verzekeraars het voorschrijven van deze middelen wisten te 
beperken tot die groepen die daar echt op zijn aangewezen. 
Hoge kosten en medicijnverslaving zijn hiervan het gevolg. De 
minister van VWS heeft dit advies overgenomen.  
 

Advies cholesterol-
verlagende 
geneesmiddelen 

Voor het Pakketadvies 2008 heeft het CVZ de 
cholesterolverlagende geneesmiddelen (statinen) nader 
bekeken. Met 348 miljoen euro is deze groep 
geneesmiddelen verantwoordelijk voor ca. 7,5% ( 2006) van de 
totale kosten van het geneesmiddelengebruik. Het gaat om 
circa 1,4 miljoen gebruikers (2006), een aantal dat in 2009 zal 
zijn opgelopen tot circa 1,9 miljoen. Een aanzienlijk deel van 
de kosten voor statinen, naar schatting 196-226 miljoen euro, 
wordt veroorzaakt doordat onnodig dure middelen worden 
voorgeschreven. Dit ondanks de vele pogingen die 
zorgverzekeraars en zorgverleners de afgelopen 17 jaar 
hebben gedaan om doelmatig voorschrijfgedrag te stimuleren. 
 

 Op grond van de hogere kosteneffectiviteit en grotendeels in 
lijn met de nieuwe richtlijn van CBO/NHG acht de Commissie 
Farmaceutische Hulp (CFH) simvastatine het middel van eerste 
keus. Het CVZ adviseert de minister om de huidige nadere 
voorwaarden voor cholesterolverlagende middelen zodanig te 
actualiseren dat de duurdere statinen uitsluitend nog voor 
vergoeding in aanmerking komen indien simvastatine 
onvoldoende effectief blijkt of om andere medische redenen 
(interacties, bijwerkingen) niet toepasbaar is. Op deze wijze is 
een grote doelmatigheidswinst te realiseren. 
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2.d. Preventie en het te verzekeren pakket 
 
 
 
 
Advies Van 
Preventie 
verzekerd 

De gezondheid van de Nederlandse bevolking wordt in hoge 
mate bepaald door onze leefstijl. In de kabinetsvisie Gezond 
zijn, gezond blijven van eind 2006 geeft het kabinet aan een 
verbinding te zoeken tussen preventie en zorg. Het CVZ heeft 
hierop aansluitend in juli 2007 zijn rapport Van preventie 
verzekerd 10uitgebracht. Hierin heeft het CVZ op hoofdlijnen 
verduidelijkt welke preventie al tot het te verzekeren pakket 
behoort. In vervolg op dit rapport zal het CVZ in 2008 voor de 
speerpunten uit de Preventienota 2006 de preventieve zorg 
verder verduidelijken en adviseren over de passendheid van 
het te verzekeren pakket. Het betreft de leefstijlgerelateerde 
risicofactoren roken, alcohol en overgewicht en de 
aandoeningen depressie en diabetes, die zich kenmerken door 
een hoge ziektelast .  
 

 

                                                 
10 CVZ. Van preventie verzekerd. Diemen 2007. Publicatienummer 07/250. 
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3. Adviezen 

3.a. Inleiding 
 In dit hoofdstuk zijn alle adviezen kort samengevat, 

gerubriceerd naar instroom, geen instroom, uitstroom/nadere 
voorwaarden en systeemadviezen. Als het CVZ heeft 
geadviseerd om een interventie te laten instromen, betekent 
dit dat alle vier de pakketvragen in meer of mindere mate 
positief beantwoord zijn. Voor de toelating van 
geneesmiddelen geldt een specifieke wettelijke procedure. 
 

 Wanneer het CVZ adviseert om een interventie niet te laten 
instromen of te laten uitstromen, kan de motivering ook 
gebaseerd zijn op de toetsing aan één van de criteria, 
bijvoorbeeld als de conclusie is dat de zorg niet noodzakelijk 
of niet effectief is. Bij de afzonderlijke adviezen is aangegeven 
of het gaat om een nog niet eerder uitgebracht, dus nieuw 
advies. Het Deelrapport Hulpmiddelen is in zijn geheel een 
nieuw rapport. Dit geldt ook voor het rapport over afbakening 
intra- en extramurale farmaceutische zorg. 
 

3.b. Instroomadviezen 
 • Geneesmiddelenbeoordelingen 

Het CVZ adviseert de minister van VWS gedurende het hele jaar 
over opname van geneesmiddelen in het te verzekeren pakket 
van de Zvw volgens de wettelijk vastgelegde procedures. Een 
overzicht van deze beoordelingen en de resultaten treft u aan 
in bijlage 4.19. 
 

 • Behandeling ernstige dyslexie (juli 2007) 
Het CVZ heeft de minister van VWS geadviseerd de 
behandeling van ernstige dyslexie in het basispakket van de 
Zvw op te nemen. Ernstige dyslexie heeft grote gevolgen voor 
de cliënt en de behandeling van deze aandoening leidt tot 
meer succes op school (toetsing aan de principes 
noodzakelijkheid en effectiviteit ). Mensen met behandelde 
dyslexie eindigen op een maatschappelijk niveau dat ze ook 
bereikt zouden hebben als ze geen ernstige dyslexie hadden 
gehad. De kosteneffectiviteit van deze behandeling is daarmee 
gunstig. De opname in het te verzekeren pakket vergt de 
nodige randvoorwaarden op het gebied van het functioneren 
van het lager onderwijs (toetsing op het punt van de 
uitvoerbaarheid). Integrale weging van de antwoorden op de 
vier pakketvragen leidt tot de advisering opname in het te 
verzekeren pakket. De minister heeft inmiddels aan de Tweede 
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Kamer laten weten dat hij de behandeling van ernstige 
dyslexie in het pakket wil opnemen. 
 

3.c. Geen instroom 
 • Humaan papillomavaccin (mei 2007)  

Het CVZ heeft de minister geadviseerd het middel Gardasil, 
een humaan papillomavirusvaccin tegen 
baarmoederhalskanker, niet in de basisverzekering op te 
nemen (advies 21 mei 2007). Met het oog op de 
uitvoerbaarheid en de doelmatigheid (toetsing aan het 
pakketprincipe uitvoerbaarheid) geeft het CVZ er de voorkeur 
aan deze vaccinatie onder te brengen in een collectieve 
organisatievorm, zoals die van het Rijksvaccinatieprogramma. 
Dit omdat een vergoeding van het vaccin op individuele basis 
niet tot de gewenste vaccinatiegraad leidt, die nodig is nodig 
om mensen op grote schaal tegen het virus te beschermen. 
Momenteel beoordeelt de Gezondheidsraad of de vaccinatie 
tegen baarmoederhalskanker opgenomen moet worden in het 
Rijksvaccinatieprogramma. Bij een positief besluit leidt dat tot 
uitgaven ten laste van de AWBZ, waaruit nu het 
Rijksvaccinatieprogramma wordt bekostigd .  
 

 • Aangepaste telefoons (Deelrapport Hulpmiddelenzorg 
2008) 

Het CVZ adviseert de minister van VWS de teksttelefoon en de 
beeldtelefoon voor auditief gehandicapten als te verzekeren 
prestatie te handhaven op grond van de vier pakketprincipes. 
Verder adviseert het CVZ om aangepaste mobiele telefonie 
voor ouderen, blinden en slechtzienden niet aan te merken als 
onderdeel van de te verzekeren prestatie hulpmiddelenzorg op 
grond van het pakketprincipe noodzakelijkheid. Mobiele 
telefonie is algemeen gebruikelijk en de meerkosten van een 
eventueel aangepaste mobiele telefoon zijn financieel 
toegankelijk. Zij rechtvaardigen daarom geen claim op de 
solidariteit.  

 
 Uit onderzoek is gebleken dat mobiele telefonie onder 

ouderen algemeen gebruikelijk is. 80% van de 65-plussers 
maakt gebruik van een gewone mobiele telefoon. Er zijn ook 
telefoons op de markt die zich meer specifiek richten op 
ouderen. Het gaat dat vooral om toestellen met een 
eenvoudige bediening of een beperkt aantal functies. De 
aanschafkosten van deze toestellen liggen binnen de mediaan 
van de aanschafkosten van een gewone mobiele telefoon. 
Daarmee is mobiele telefonie voor de doelgroep ouderen 
algemeen gebruikelijk en financieel toegankelijk. 
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 Van de blinden en slechtzienden maakt ook ruim 80% gebruik 
van een gewone mobiele telefoon. Daarnaast zijn er toestellen 
en software op de markt die zich specifiek op deze doelgroep 
richten. Het CVZ oordeelt dat de meerkosten hiervan niet 
zodanig zijn dat deze voorzieningen financieel ontoegankelijk 
zijn. Er zijn weliswaar dure hulpmiddelen voor deze doelgroep 
op de markt, maar deze kennen meer functionaliteiten dan 
alleen mobiel bellen. Voor het mobiel kunnen bellen zijn 
voldoende financieel toegankelijke alternatieven aanwezig. 
 

 • Autoset CS2 (ASV therapie) (Deelrapport 
Hulpmiddelenzorg 2008) 

De behandeling met de AutoSet CS2 (ASV therapie) bij 
patiënten met chronisch hartfalen en centraal slaapapneu 
behoort niet tot de stand van de wetenschap en praktijk. 
Hetzelfde geldt voor de behandeling met CPAP bij deze 
patiëntengroep. Omdat de effectiviteit daarmee onvoldoende 
is aangetoond, beveelt het CVZ de minister aan om deze 
hulpmiddelen niet op te nemen in de paragraaf 
hulpmiddelenzorg van de Regeling zorgverzekering. 
 

 • Vacuümtherapie  (Deelrapport Hulpmiddelenzorg 2008) 
De fabrikant is van mening dat de doelmatigheid van 
vacuümtherapie bij acute, subacute en chronische wonden 
inmiddels afdoende is bewezen. Veel van deze subacute en 
chronische wonden zouden in de thuissituatie worden 
geïndiceerd en behandeld. Na beoordeling van alle relevante 
gegevens, waaronder wetenschappelijke literatuur, is het CVZ 
van mening dat vacuümtherapie vooralsnog dient te worden 
toegepast als onderdeel van de medisch specialistische zorg. 
Dit betekent niet dat de zorg uitsluitend in het ziekenhuis kan 
worden verleend, maar dat ook in de thuissituatie 
vacuümtherapie mogelijk is onder verantwoordelijkheid van de 
medisch- specialist. Dit betekent geen instroom in de 
paragraaf hulpmiddelenzorg van de Regeling zorgverzekering 
op basis van het principe effectiviteit.  
 

 • Koeltherapie  (Deelrapport Hulpmiddelenzorg 2008) 
Een koelvest is een hulpmiddel dat een koude-effect creëert, 
waardoor de gevolgen van warmtegevoeligheid van 
MS-patiënten zouden kunnen verminderen. Op basis van de 
literatuur en nationale en internationale richtlijnen concludeert 
het CVZ dat de effectiviteit van de behandeling van MS-
patiënten met koeltherapie niet is aangetoond. Daarom 
adviseert het CVZ de minister het koelvest niet op te nemen 
als te verzekeren prestatie in het kader van de 
hulpmiddelenzorg. 
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 • Lyfty (Deelrapport Hulpmiddelenzorg 2008) 
De Lyfty is een sta-op-hulpmiddel dat op de markt is gebracht 
als alternatief voor de sta-opstoel. Na beoordeling op de 
pakketprincipes komt de Lyfty niet in aanmerking om te 
worden opgenomen als te verzekeren prestatie in de Regeling 
zorgverzekering. Dit advies kan overigens niet los worden 
gezien van het uitstroomadvies over de sta-opstoelen.  
 

 • NadaChair (Deelrapport Hulpmiddelenzorg 2008) 
De NadaChair producten komen op basis van toetsing aan de 
principes noodzakelijkheid en effectiviteit niet in aanmerking 
om te worden opgenomen als te verzekeren prestatie in de 
Regeling zorgverzekering. 
 

3.d. Uitstroomadviezen en nadere voorwaarden 
 • Cholesterolverlagende geneesmidde len (nieuw 

advies) 
De nadere voorwaarden voor de cholesterolverlagende 
geneesmiddelen in de Regeling zorgverzekering zijn niet meer 
up-to-date. Het CVZ adviseert daarom deze voorwaarden aan 
te passen op grond van toetsing aan het principe 
kosteneffectiviteit . Via de voorgestelde aanpassing kan een 
zeer aanzienlijke kostenbesparing worden gerealiseerd. Ten 
behoeve van de uitvoering van dit advies, adviseert het CVZ 
om in artikel 2.5 van de Regeling zorgverzekering op te nemen 
dat de minister de bevoegdheid heeft om op bijlage 2 binnen 
een groep onderling vervangbare geneesmiddelen de voorkeur 
te geven aan één (of meer) geneesmiddel(en). 
 

 • Sta-opstoelen (Deelrapport Hulpmiddelenzorg 2008) 
Het CVZ adviseert na toetsing aan het principe 
noodzakelijkheid om uit de hulpmiddelencategorie 
‘inrichtingselementen voor woningen’ de aan de 
functiebeperking aangepaste stoelen te schrappen voor zover 
het stoelen met uitsluitend een sta-opmechanisme betreft. Het 
hebben van een adequate stoel, die voldoet aan de normale 
ergonomische eisen, is algemeen gebruikelijk. Stoelen met een 
sta-opmechanisme zijn breed verkrijgbaar. De (meer)kosten 
van stoelen met een sta-opmechanisme ten opzichte van een 
‘gewone’ fauteuil zijn niet dermate hoog dat dit hulpmiddel 
financieel ontoegankelijk wordt. Een complete sta-opstoel is 
verkrijgbaar vanaf € 400. Dit bedrag is lager dan de 
gemiddelde aanschafkosten van fauteuils in Nederland. 
Bovendien is er een ruim aanbod van tweedehands sta-
opstoelen beschikbaar. De sta-opstoelen zijn daarmee 
financieel toegankelijk; de aanschaf is veelal voorzienbaar en 
kunnen voor eigen rekening komen, waardoor een claim op de 
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solidariteit niet gerechtvaardigd is. Dit laat onverlet dat een 
sta-opstoel een nuttige voorziening is, die voor iemand 
onmisbaar kan zijn. 
 

 • Faxapparatuur (Deelrapport Hulpmiddelenzorg 2008, 
onderdeel advies Aangepaste telefoons en 
faxapparatuur) 

Het CVZ adviseert faxapparatuur voor auditief gehandicapten 
op grond van toetsing aan het principe noodzakelijkheid te 
laten uitstromen uit het verzekerde pakket. Faxapparatuur is 
algemeen gebruikelijk of komt in de plaats van algemeen 
gebruikelijke middelen, zoals e-mail en sms. Bovendien zijn de 
kosten van deze apparatuur (< € 100) niet dusdanig dat dit 
hulpmiddel financieel ontoegankelijk wordt. 

 
 • Allergeenvrije en stofdichte hoezen (Deelrapport 

Hulpmiddelenzorg 2008) 
Het CVZ concludeert dat de toepassing van allergeenvrije en 
stofdichte hoezen voor de vermindering van de symptomen 
van rinitis of astma niet bewezen effectief is. Hoewel deze 
hoezen wel als te verzekeren prestatie worden genoemd in de 
Regeling zorgverzekering, kunnen deze hoezen – op basis van 
de huidige wetenschappelijke inzichten – de toets aan de 
stand van de wetenschap en praktijk niet doorstaan. Het CVZ 
adviseert de minister van VWS deze categorie hulpmiddelen uit 
de Regeling zorgverzekering te verwijderen. 

 
 • Heroriëntatie hulpmiddelenzorg (juli 2007) 

Per brief van 23 juli 2007 heeft het CVZ de minister van VWS 
geadviseerd de zogenoemde medische alarmering over te 
hevelen van de Zorgverzekeringswet naar de Wmo op grond 
van het principe uitvoerbaarheid. Dit omdat sociale alarmering 
op grond van de Wmo kan worden vergoed en er in de 
uitvoeringspraktijk afbakeningsproblemen bestaan tussen het 
grensvlak van sociale en medische alarmering. Het 
onderbrengen van de alarmering in één regeling lost deze 
afbakeningsproblemen op. 
 

 • Waskosten AWBZ (oktober 2007) 
Het wassen van wasbare kleding van mensen die in een AWBZ-
instelling verblijven is geen noodzakelijke zorg en komt ten 
laste van de verzekerde. Het CVZ adviseert om voor de 
waskosten van bewoners van (voormalige) verzorgingshuizen 
een gelijke regeling te treffen als die gebruikelijk is in de 
overige AWBZ-instellingen. 
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3.e. Systeemadviezen 
 Het CVZ heeft de volgende systeemadviezen uitgebracht: 
 • Tijdelijke toelatingen van veelbelovende innovaties 

(november 2007) 
Zoals in paragraaf 2.b al is aangegeven heeft het CVZ in 
november 2007 met ZonMW een gezamenlijk advies 
uitgebracht over de tijdelijke toelating van veelbelovende 
zorginnovaties. CVZ en ZonMW adviseren om: 

• één loket in te richten om voorlichting te geven over 
de bestaande regelingen voor innovaties en 

• om vooralsnog geen aanvullende regeling te treffen 
voor de financiering van innovaties. 

 
 • Van Preventie verzekerd (juli 2007) 

Zoals in paragraaf 2.d al is aangegeven heeft het CVZ in juli 
2007 zijn rapport Van preventie verzekerd uitgebracht. Hierin 
heeft het CVZ op hoofdlijnen verduidelijkt welke preventie tot 
het te verzekeren pakket behoort.  
 

 • Afbakening intra- en extramurale geneesmiddelen 
(april 2008) 

De wetgever heeft er voor gekozen om de geneesmiddelen 
onder twee te verzekeren prestaties te laten vallen, namelijk 
onder farmaceutische zorg (extramurale geneesmiddelen) en 
onder geneeskundige zorg (intramurale geneesmiddelen). De 
dubbele aanspraak die daarvan het gevolg kan zijn, schept 
ruimte voor interpretatie en ondoelmatig handelen door 
zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Vooral bij 
geneesmiddelen die toegepast worden als onderdeel van een 
medisch-specialistische behandeling leidt deze dubbele 
aanspraak tot discussies over de bekostiging. 
 

 Het is daarom wenselijk dat er duidelijkheid ontstaat over waar 
en hoe een verzekerde de aanspraak op deze geneesmiddelen 
kan realiseren. Ook is het wenselijk dat de inhoud en omvang 
van de aanspraak niet verandert. Om die reden adviseert het 
CVZ als oplossing voor de afbakeningsproblematiek deze 
geneesmiddelen te plaatsen in een bijlage van de Regeling 
zorgverzekering. Zorgverzekeraars hebben dan de verplichting 
de toegang tot de middelen in deze bijlage te beperken tot 
aangewezen instellingen of behandelaren voor medisch-
specialistische zorg. Kwaliteit en doelmatigheid van zorg 
vormen criteria voor plaatsing van geneesmiddelen in deze 
bijlage. 
 

 • Orthesen (Deelrapport Hulpmiddelenzorg 2008) 
Het CVZ doet een voorstel om de te verzekeren prestatie 
‘orthesen’ meer functiegericht te omschrijven. De voorgestelde 
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omschrijving vergroot de houdbaarheid van het artikel, 
waardoor het ook bij toekomstige ontwikkelingen actueel zal 
blijken te zijn. Door de geboden ruimte wordt een doelmatige 
inzet van orthesen niet langer gehinderd door de wettelijke 
regelgeving. 
 

 • Oogprothesen (Deelrapport Hulpmiddelenzorg 2008) 
 Het CVZ doet een voorstel voor een nieuwe functiegerichte 
omschrijving van de te verzekeren prestatie ‘oogprothesen’. 
Door tegelijkertijd de te verzekeren prestatie 
‘gezichtshulpmiddelen’ functiegericht te omschrijven, wordt 
een oplossing geboden voor de in de praktijk gebleken 
onredelijke uitkomsten bij de vergoeding van de verschillende 
typen lenzen. 
 

 • Gezichtshulpmiddelen (Deelrapport Hulpmiddelenzorg 
2008) 

Het CVZ doet een voorstel om de te verzekeren prestatie 
‘gezichtshulpmiddelen’ functiegericht te omschrijven. Niet 
alleen biedt dit een oplossing voor de in de praktijk gebleken 
onredelijke uitkomsten bij de vergoeding van de verschillende 
typen lenzen. Ook de vervangingsregeling komt te vervallen. In 
plaats daarvan stelt het CVZ voor alle typen lenzen eenzelfde 
en daarmee rechtvaardiger bijdrageregeling voor. Tenslotte 
stelt het CVZ dat het financieel niet houdbaar is om 
brillenglazen zonder beperkingen in het pakket op te nemen 
(pakketprincipe uitvoerbaarheid). 
 

 • Eigen bijdragen gebitsprothesen (december 2007) 
In het Signalement Mondzorg heeft het CVZ de minister 
geadviseerd om de hoogte van de eigen bijdrage voor de 
implantaatgedragen prothese en de gewone volledige 
gebitsprothese met elkaar in overeenstemming te brengen. 
 

 • Thuisdialyse (nieuw) 
Het CVZ heeft op een rij gezet hoe de zorg die 
thuisdialysepatiënten ontvangen, zich verhoudt tot het te 
verzekeren pakket Zvw . Het CVZ heeft naar aanleiding van 
deze duiding vastgesteld dat vanuit wetssystematisch oogpunt 
respectievelijk vanwege geconstateerde leemtes de 
regelgeving die betrekking heeft op de zorg aan 
thuisdialysepatiënten op een paar onderdelen aanpassing 
behoefd. In verband hiermee adviseert het CVZ de minister van 
VWS om: 
• te voorzien in de mogelijkheid dat zorgverzekeraars een 

vergoeding kunnen bieden voor de verpleegkundige zorg 
die mantelzorgers verlenen bij de thuisdialyse; 
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 • buiten twijfel te stellen dat de onderdelen a, b, en c van 
artikel 2.36 Rzv ook betrekking hebben op continue 
ambulante peritoneaaldialyse (CAPD); 

• ‘de overige gebruiksartikelen die redelijkerwijs nodig zijn 
bij de thuisdialyse’ als te verzekeren prestatie onder te 
brengen in artikel 2.36 Rzv. 

 
 • Verpleging bij thuisbeademing en palliatief-terminale 

zorg (juli 2007) 
Bij thuisbeademing en bij palliatief-terminale zorg is directe 
beschikbaarheid van verpleging noodzakelijk. De verpleging is 
nauw verweven met andere zorg die in de AWBZ is geregeld, 
zoals persoonlijke verzorging. Verzekerden met 
thuisbeademing kunnen die acute zorg met een 
persoonsgebonden budget vaak heel doelmatig organiseren.  
Daarom adviseert het CVZ de verpleging bij thuisbeademing 
en bij palliatief-terminale zorg voorlopig onder de AWBZ te 
laten vallen. 
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4. Standpunten 

4.a. Inleiding 
Selectie In dit advies belicht het CVZ een selectie van zijn standpunten. 

De standpunten die het CVZ nader toelicht betreffen 
onderwerpen die: 

• opgenomen zijn op de Pakketagenda 2007-2008; 
• bijdragen aan gepast gebruik; 
• waarover bij betrokkenen veel onduidelijkheid 

bestond. 
 

Overzicht  Een overzicht van de standpunten die het CVZ heeft 
ingenomen in onder meer het kader van de adviesprocedure 
voor verstrekkingengeschillen treft u aan in bijlage 4.8. 
 

4.b. Standpunten 
Behoort tot de te 
verzekeren zorg 

Het CVZ heeft van de volgende zorgvormen vastgesteld dat 
deze behoren tot de te verzekeren zorg: 
 

 • Metal on Metal heupprothese  (juli 2007) 
Op basis van alle gevonden relevante evidence concludeert het 
CVZ dat de Metal on Metal heupprothese (MoM HRA) vanaf 15 
februari 2007 conform de stand van de wetenschap en praktijk 
moet worden geacht, voor patiënten jonger dan 65 jaar en dat 
deze behandeling daarmee vanaf die datum behoort tot de te 
verzekeren prestaties op basis van de Zvw . 
 

 • Lipofilling bij HIV-patiënten (nieuw) 
De HIV Vereniging Nederland heeft het CVZ de vraag 
voorgelegd of de behandeling met lipofillers van faciale 
lipoatrofie bij Hiv-geïnfecteerden tot de te verzekeren 
prestaties behoort. Het CVZ heeft geconcludeerd dat het 
middel New fill/Sculptra voldoet aan de stand van wetenschap 
en praktijk en dat behandeling met dit middel kan behoren tot 
de te verzekeren prestaties op basis van de Zvw. Voorwaarde 
is dat de ernst van de aandoening overeenkomt met 
‘verminking’, de uitzonderingsgrond die geldt bij een 
behandeling van plastisch-chirurgische aard.  
 

 • Behandeling varices (februari 2008) 
Voor de behandeling van varices (spataderen) worden 
verschillende (nieuwe) technieken gebruikt. Het CVZ heeft 
beoordeeld of de volgende technieken tot de te verzekeren 
prestaties ingevolge de Zorgverzekeringswet behoren: 
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• Endoveneuze laserbehandeling (EVLB); 
• Radiofrequente obliteratie (RFO); 
• Foamsclerosering van de varices van de stamvene in 

het bovenbeen onder duplexcontrole; 
• Transilluminated powered phlebectomy (Tipp). 

 
De conclusie van het CVZ is dat de genoemde technieken, 
behoudens Foamsclerosering van de varices van de stamvene 
in het bovenbeen onder duplexcontrole, onder de dekking van 
de Zorgverzekeringswet v allen. Voor EVLB is dat pas het geval 
vanaf 15 februari 2008.  
 

 Het CVZ is verder van mening dat de behandeling van varices 
een medisch noodzakelijke behandeling is en niet primair 
cosmetisch van aard is, in geval er een aangetoonde 
hemodynamische stoornis of een ernstige complicatie is. Dit 
gaat op voor de varices die in de classificatie die voor de 
indeling van varices wordt gebruik – de CEAP-classificatie - met 
C2, C3, C4, C5 en C6 worden aangeduid. 
Dit ligt anders voor de behandeling van varices die in de CEAP-
classificatie als C0 en C1 worden aangeduid. De behandeling 
van deze varices behoort in de regel niet tot de te verzekeren 
prestaties ingevolge de Zorgverzekeringswet, omdat het in dat 
geval veelal om louter cosmetische ingrepen gaat. 
 

 • DBC-beoordelingen 
Het CVZ heeft in het kader van het regulier onderhoud de 
volgende interventies beoordeeld: 
• Agressieve cytoreductie in combinatie met HIPEC bij een 

uitsluitend peritoneaal gemetastaseerd colorectaal 
carcinoom 
Het CVZ heeft geconcludeerd dat deze therapie, ondanks 
het ontbreken van harde gegevens over kosteneffectiviteit 
van de behandeling op basis van de andere 
pakketprincipes behoort tot de te verzekeren prestaties. 

 
Behoort niet tot de 
te verzekeren zorg 

Het CVZ heeft van de volgende zorgvormen vastgesteld dat 
deze niet behoren tot de te verzekeren zorg: 

• Invriezen eierstokweefsel (februari 2007) 
Op basis van alle gevonden relevante evidence concludeert het 
CVZ dat cryopreservatie en transplantatie van ovariumweefsel 
voor behoud van de ovariumfunctie of fertiliteit niet voldoet 
aan de stand van wetenschap en praktijk en dat deze 
behandeling daarmee niet behoort tot de te verzekeren 
prestaties op basis van de Zvw . 
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 • Neurofeedback (nieuw) 
Op grond van de beschikbare wetenschappelijke literatuur 
voldoet het toepassen van neurofeedback bij behandeling van 
ADHD, epilepsie niet aan de stand van wetenschap en praktijk 
zoals bedoeld in artikel 2.1. tweede lid Besluit zorgverzeke-
ring). Hetzelfde geldt voor de toepassing bij angststoor-nissen, 
autisme/autistiforme stoornissen, tinnitus en andere psy-
chische of fysieke problematiek. Neurofeedback behoort dus 
niet tot de te verzekeren prestaties in het kader van de Zvw. 
 

 • DBC-beoordelingen 
Het CVZ heeft in het kader van het regulier onderhoud de 
volgende interventies beoordeeld: 
• Nervus vagus stimulatie bij patiënten met chronische of 

recidiverende, therapieresistente depressie.  
Het CVZ heeft geconcludeerd dat deze therapie niet 
voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk en 
dus niet behoort tot de te verzekeren prestaties ingevolge 
de Zvw. 

 
Verduidelijkingen De volgende zorgvormen heeft het CVZ verder verduidelijkt: 

• Indicatiegebied trommelvliesbuisjes (nieuw) 
Er bestaat twijfel over de (kosten)effectiviteit van het plaatsen 
van trommelvliesbuisjes bij otitis media met effusie (OME). Het 
CVZ heeft onderzocht of het mogelijk is de indicaties voor 
trommelvliesbuisjes aan te scherpen. Het CVZ concludeert dat 
er onvoldoende wetenschappelijke literatuur is hiervoor en dat 
nu geen redenen zijn om van de NHG-standaard rond OME af 
te wijken. 
 

 • Onderscheid functies verpleging AWBZ, eerstelijn 
en medisch-specialistische zorg (augustus 2007) 

Verpleging die noodzakelijk is in verband met medisch-
specialistische zorg zonder verblijf is een te verzekeren 
prestatie in het kader van de Zvw. Verpleging is ook een 
aanspraak in het kader van de AWBZ. Het CVZ verduidelijkt het 
onderscheid en onderscheidt vier categorieën. Twee ervan 
betreffen zorg die behoort tot de Zvw en twee betreffen zorg 
die behoort tot de AWBZ. 
 

 • Zorg aan thuisdialysepatiënten (nieuw) 
Bij de invoering van de Zvw verviel de gedetailleerde 
regelgeving voor nierpatiënten die dialyse moeten ondergaan 
en deze behandeling thuis laten plaatsvinden. Dit heeft 
aanleiding gegeven tot vragen in de uitvoeringspraktijk. Het 
CVZ heeft op een rij gezet hoe de zorg die thuisdialyserende 
patiënten ondergaan zich verhoudt tot het te verzekeren 
pakket van de Zvw. Zie ook paragraaf 2.e Systeemadviezen. 



 

 25

 
 • Medisch-seksuologische hulpverlening (nieuw) 

De medisch-seksuologische zorg geboden door de medisch-
seksuologische centra valt onder de geneeskundige zorg zoals 
huisartsen, medisch specialisten en klinisch psychologen die 
plegen te bieden met uitzondering van collectieve voorlichting- 
en preventieactiviteiten. 
 

 • Aflevering van geneesmiddelen in een 
patiëntspecifiek distributiesysteem (nieuw) 

Het ter hand stellen van geneesmiddelen in een 
patiëntspecifiek distributiesysteem per medicijn en/of per 
inname moment (dose-packing) valt onder de te verzekeren 
prestatie farmaceutische zorg zoals bedoeld in artikel 2.8. 
Besluit zorgverzekering (Bzv). Het uitzetten van 
geneesmiddelen behoort daarom niet tot de aanspraken van 
de AWBZ. AWBZ-zorg kan alleen aanvullend op de Zvw zijn. 
Voor het daadwerkelijk geven van medicijnen kan AWBZ-zorg 
wél zijn aangewezen. Het gaat dan om het geven van de in het 
distributiesysteem uitgevulde geneesmiddelen, en het geven 
van geneesmiddelen waarvoor het niet mogelijk is die in een 
patiëntspecifiek distributiesysteem op een juiste wijze af te 
leveren. 
 

 • Aanvullende zorg (nieuw) 
Een toegepaste behandeling kan de grens overschrijden van 
wat de zorgverzekering als verzekerde prestatie in de polis 
biedt. Vraag is dan of dat deel van die behandeling die wel als 
verzekerde prestatie in de zorgverzekering is opgenomen voor 
rekening van de zorgverzekering mag komen. 
Als de verzekerde de keuze maakt voor een behandeling die 
deels valt onder de zorgverzekering en deels niet, zijn de 
meerkosten voor deze aanvullende zorg voor eigen rekening 
of voor rekening van de aanvullende verzekering als die hierin 
voorziet. 

 
 De geboden aanvullende zorg moet voldoen aan de stand van 

wetenschap en praktijk. Ook mag de zorg niet in zijn geheel 
uitgesloten zijn van de te verzekeren prestaties van de 
zorgverzekering. Tenslotte zal de verhouding tussen de 
kosten die voor rekening komen van de zorgverzekering en de 
kosten die voor eigen rekening komen, ruim in het voordeel 
van de zorgverzekering moeten zijn. 
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 • PGB visuele hulpmiddelen (Deelrapport 
Hulpmiddelenzorg 2008) 

In de uitvoeringspraktijk zijn vragen gerezen over de 
reikwijdte van het PGB visuele hulpmiddelen. In het kader van 
zijn taak om een eenduidige uitleg van de te verzekeren 
prestaties te bevorderen (artikel 64 Zvw) heeft het CVZ een 
richtlijn opgesteld. In deze richtlijn wordt voor een meer 
functiegerichte dan productgerichte benadering van het PGB 
gekozen. De richtlijn is tot stand gekomen in overleg met het 
Ministerie van VWS en andere belanghebbende partijen. 
 

 • Robotmanipulator in AWBZ-instellingen (Deelrapport  
Hulpmiddelenzorg 2008) 

In een adviesaanvraag aan het CVZ vroeg een zorgverzekeraar 
uit welk verstrekkingsregime – Zvw of AWBZ – een 
robotmanipulator moet worden bekostigd in de situatie dat 
een verzekerde in een AWBZ-instelling verblijft. Het CVZ nam 
het standpunt in dat een robotmanipulator in bepaalde 
situaties vanuit de AWBZ dient te worden verstrekt. Als de 
winst van kwaliteit van leven met een robotmanipulator 
opweegt tegen de mogelijk extra kosten daarvan ten opzichte 
van de kosten van een verzorgende, is sprake van doelmatige 
zorg. 
 

 • Zuurstofleveranties in het buitenland (Deelrapport 
Hulpmiddelenzorg 2008) 

In een adviesaanvraag aan het CVZ vroeg een zorgverzekeraar 
naar de vergoedingsmogelijkheden van zuurstof in het 
buitenland. Voor verzekerden die zuurstof nodig hebben in het 
buitenland bestaan er in principe twee mogelijkheden. 
Vergoeding via de zorgverzekering, met als consequentie dat 
de kosten voor de zuurstoflevering die hoger zijn dan het 
marktconforme tarief in Nederland voor eigen rekening 
komen. Of verstrekking via de Verordening volgens de 
ziektekostenregeling van het desbetreffende land, met als 
consequentie dat de verzekerde de zuurstoflevering zelf in het 
verblijfsland moet organiseren (via de aldaar gevestigde 
sociale verzekeringsorganen). Ook dan kan het voorkomen dat 
een deel van de kosten voor eigen rekening blijft. Zuurstof 
gedurende de vliegreis behoort niet tot de te verzekeren 
prestaties. 
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5. Financiële gevolgen adviezen en standpunten 

Kosten en 
besparingen 

De kosten van het te verzekeren pakket ontwikkelen zich 
ondermeer op basis van demografische groei, groei van het 
aantal (chronisch) zieken, loon- en prijsontwikkelingen, het 
instromen van nieuwe diagnostiek en behandelingen op grond 
van stand van wetenschap en praktijk en op grond van 
pakketbeslissingen. Bij dit laatste gaat het bijvoorbeeld over 
het toelaten van nieuwe geneesmiddelen tot de te verzekeren 
zorg, maar ook om andere pakketbeslissingen om prestaties 
te laten instromen, uitstromen of aan nadere voorwaarden te 
onderwerpen. 
 

 
 
Groei zorgkosten 
4,2 mld in twee 
jaar 

Zoals aangegeven is in bijlage 1 komen de kosten van zorg ten 
laste van de Zvw en AWBZ in 2008 naar verwachting uit op 
ongeveer 52 miljard euro. De voorlopige zorguitgaven voor 
2006 bedragen circa 47,8 miljard euro. Dit betekent dat de 
zorguitgaven in de periode van 2006 tot en met 2008 met 4,2 
miljard euro, ongeveer 9 procent, zullen toenemen. 
 

 
Kosten advies 
dyslexie € 21,6 mln 
structureel 

De structurele kosten van het advies om de behandeling van 
ernstige dyslexie op te nemen in het te verzekeren pakket 
raamt het CVZ op 21,6 – 26,8 miljoen euro per jaar voor de 
Zvw. De eventuele extra incidentele kosten op 10,8 miljoen 
euro gedurende 4 jaar in verband met een inhaalslag voor de 
groepen 5 t/m 8 van de basisschool. 
 

Beperking 
kostengroei Zvw 
door overige 
adviezen: 
200,5- € 257,5 mln 
 

De voorgestelde uitstroomadviezen en het advies om nadere 
voorwaarden te stellen aan de cholesterolverlagende 
geneesmiddelen kunnen de kostengroei van de zorg beperken. 
Uitvoering van deze adviezen leveren een reductie van de 
kostengroei in de Zvw op van ongeveer 200,5 tot 257,5 
miljoen euro. Het advies over de waskosten in de AWBZ levert 
een reductie van de kostengroei in de AWBZ op van 23 tot 35 
miljoen euro. 
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Onderwerp Zvw AWBZ 
Instroom   
Dyslexie + € 21,6 – 26,8 mln structureel p/j 

vanaf moment van invoering; 
( evt.) + € 10,8 mln p/j incidenteel 
gedurende 4 jr. vanaf moment van 
invoering (inhaalslag). 

 

Vaccinatieprogramma humaan 
pappilomavirus 

 Nog niet bekend. 

   
 
Nadere voorwaarden Zvw AWBZ 
Cholesterolverlagende 
geneesmiddelen 

- € 169 tot 226 mln  

 
Uitstroom Zvw AWBZ 
Stoelen met een sta-
opmechanisme 

- €20 mln  

Faxapparatuur auditief 
gehandicapten 

- €1.600,-11  

Waskosten 
‘verzorgingshuisbewoners’ 

 - € 23 tot 35 mln 

Allergeenvrije hoezen - € 2 mln.  
Overheveling medische 
alarmering naar de WMO 

- € 9,5 mln.  

   
 

Standpunt  Zvw AWBZ 
Lipofillers + € 0,7 mln.  
 

Totaal Zvw AWBZ 
Totaal meerkosten € 22,3 – 27,5 mln. structureel en 

eventueel €10,8 mln. Incidenteel 
gedurende 4 jaar  

PM 

Totaal besparingen € 200,5 mln. tot € 257,5 mln. € 23 mln. tot  
€ 35 mln.  

 

                                                 
11 Op vergoeding van deze prestatie wordt nu nauwelijks meer een beroep gedaan.  
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6. Reactie stakeholders 

6.a. Geconsulteerde partijen 
Reactie 
stakeholders  

Het CVZ heeft het conceptrapport Pakketadvies 2008 
voorgelegd aan de volgende betrokken partijen:  

• ActiZ Organisatie van zorgondernemers 
• BioFarmind Belangenvereniging voor de medisch 

biotechnologische industrie in Nederland 
• Bond van de Generieke Geneesmiddelenindustrie 

Nederland (BOGIN) 
• Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 
• Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland 

(CG-Raad) 
• Consumentenbond  
• GGZ Nederland 
• Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie 

(KNGF) 
• Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot 

bevordering der Geneeskunst (KNMG) 
• Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering 

der Pharmacie (KNMP) 
• Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg (CBO) 
• Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) 
• Nederlandse Vereniging van de Research-

georiënteerde Farmaceutische Industrie (NEFARMA) 
• Nederlandse Federatie van Universitair medische 

centra (NFU) 
• Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 
• Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) 
• Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) 
• Nederlandse Zorgautoriteit NZa 
• Nefemed 
• Orde van Medisch Specialisten (OMS) 
• Platform GGZ 
• Revalidatie Nederland 
• Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) 
• Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG) 
• Vereniging van ziekenhuizen (NVZ) 
• Zorgverzekeraars Nederland (ZN) 
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6.b. Algemene reacties 
 Behalve het Pakketadvies 2008 zijn het Beoordelingskader 

hulpmiddelenzorg 2008 en de adviezen en standpunten op het 
gebied van de hulpmiddelenzorg12 min of meer gelijktijdig 
voorgelegd aan betrokken partijen. Verder heeft het CVZ op 31 
januari 2008 een bijeenkomst georganiseerd over het 
pakketbeheer, waaronder het Pakketadvies 2008. 
 

 Een groot deel van de benaderde partijen heeft een reactie 
gestuurd op het Pakketadvies 2008. Deze reacties en het 
antwoord van het CVZ erop kunt u vinden in bijlage 5. 
 

 Het CVZ vat de kern van de reacties hierna samen. Daarbij gaat 
het CVZ eerst in op reacties die het algemene gedeelte van het 
advies betreffen en daarna op reacties op de specifieke 
adviezen. 
 

Positief Alle reacties zijn positief van toon over de wijze waarop het 
CVZ zorginterventies toetst aan de pakketprincipes 
noodzakelijkheid, effectiviteit, kosteneffectiviteit en 
uitvoerbaarheid en zo zijn adviezen voor een houdbaar pakket 
onderbouwt, met uitzondering van de CG -Raad en CSO. Deze 
organisaties kunnen zich niet vinden in de wijze waarop het 
CVZ het pakketprincipe noodzakelijkheid toepast en toetst of 
interventies algemeen gebruikelijk of financieel toegankelijk 
zijn, zoals CVZ al jarenlang toepast bij de beoordeling van 
hulpmiddelen. Verder hebben CG-Raad en CSO bezwaren 
tegen het beoordelingskader Stand van wetenschap en 
praktijk omdat zij grote twijfels hebben bij de objectieve 
meetbaarheid van ziektelast en omdat naar hun mening het 
CVZ eenzijdig de nadruk legt op evidence based onderzoek. 
 

Ook kijken naar 
uitstroom 

Diverse belanghebbende partijen benadrukken het belang om 
ook te kijken naar interventies die kunnen uitstromen uit het 
pakket op grond van de diverse pakketprincipes. De KNMG is 
van mening dat het CVZ de rol van regisseur op zich moet 
nemen om sturing te geven aan de discussie over de 
houdbaarheid van het pakket en dan met name over de 
vertaling van de discussie over rechtvaardige en duurzame 
zorg en de vertaling ervan naar het pakket (onder verwijzing 
naar de RVZ-adviezen). GGZ-Nederland benadrukt dat het een 
goede zaak is als het CVZ een discussie start over de 
benadering van de kosteneffectiviteit in de care.  
 

                                                 
12 In de conceptversie geschiedde dit onder de titel Hulpmiddelenpakketadvies 2008. Het CVZ 
brengt het overzicht op het gebied van de hulpmiddelenzorg bij nader inzien uit onder de titel 
Deelrapport Hulpmiddelenzorg 2008. Onderdeel van het Pakketadvies 2008). 
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Partijen betrekken 
bij 
zorginnovatieloket 
en gepast gebruik 

Partijen onderschrijven de aandachtspunten van het CVZ voor 
zorginnovatie, gepast gebruik en preventie. Belanghebbenden 
geven aan betrokken te willen worden bij de vomgeving van 
het zorginnovatieloket en bij het project van het CVZ en de 
NZa dat zich richt op gepast gebruik. De KNMG pleit ervoor 
dat het zorginnovatieloket zo ingericht wordt dat het leidt tot 
een adequaat vervolgtraject, te weten toelating tot het pakket 
of afwijzing. Verder vraagt de KNMG aandacht voor de 
tekortkomingen of hindernissen in het stelsel zelf die de 
kwaliteit en doelmatigheid belemmeren. 
 
ZN merkt over preventie op dat preventie kan leiden tot 
gezondheidsverbetering maar dat het maar zeer de vraag is of 
het zal leiden tot een kostendaling. Revalidatie Nederland en 
de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen benadrukken 
dat revalidatie een belangrijke bijdrage levert aan de preventie 
van overgewicht en zorggerelateerde preventie.  
 

 ZN waarschuwt ervoor dat het CVZ, wanneer het op 
detailniveau ingaat of zorg behoort tot het te verzekeren 
pakket, hierbij de ruimte van de verzekeraars over ‘het wie en 
waar’ niet moet inperken. Daarin kunnen de zorgverzekeraars 
zich van elkaar onderscheiden. in een specifiek aanbod aan de 
verzekerde. 
 

Steun voor 
pakketadvisering  
 
Draagvlak bij CG-
Raad en ouderen-
organisaties nog 
onvoldoende 

Het CVZ constateert dat er bij verzekeraars, zorgaanbieders en 
beroepsgroepen steun is voor de wijze waarop het CVZ 
adviseert over het pakket, maar dat het draagvlak bij de CG-
Raad en samenwerkende ouderenorganisaties (CSO) nog 
onvoldoende is. Belanghebbende partijen zal het CVZ 
betrekken bij de uitwerking van het zorginnovatieloket en het 
project Gepast gebruik . Ook de discussie over houdbaar 
pakket zal het CVZ breed voeren.  
 

6.c. Reacties op specifieke adviezen 
Geen andere 
uitkomst adviezen 

Het CVZ heeft de reacties van belanghebbende partijen op de 
concrete adviezen gewogen. Deze weging heeft niet geleid tot 
andere uitkomsten. Wel zijn er in de tekst van dit rapport en 
de bijlagen zaken verduidelijkt. Het CVZ licht de weging hierna 
toe.  
 

 • Nadere voorwaarden cholesterolverlagende 
geneesmiddelen  

De voor de invoering meest belangrijke partijen steunen het 
advies van het CVZ, namelijk de patiënten, de artsen en de 
zorgverzekeraars. De KNMP steunt de noodzaak om de 
doelmatigheid bij deze groep geneesmiddelen te verbeteren 
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en de inhoudelijke keus voor simvastatine. De KNMP geeft 
echter de voorkeur aan een aanpak via de betrokken 
veldpartijen. Het CVZ verwacht niet dat daarmee ook maar 
enigszins vergelijkbare resultaten zijn te behalen. Alleen de 
farmaceutische industrie wijst het advies geheel af. Wij hebben 
hun uitgebreide commentaar uitvoerig bestudeerd maar dat 
heeft niet tot de conclusie geleid dat dit advies vanuit het 
oogpunt van een zorgvuldig en doelmatig pakketbeheer 
onjuist zou zijn. 
 

 • Geen instroom: mobiele telefonie  
• Uitstroomadvies: sta-opstoel en faxapparatuur 

Artsen en verzekeraars kunnen zich vinden in de adviezen. 
(Revalidatie)artsen maken zich wel zorg over de financiële 
toegankelijkheid van de sta-opstoelen en de gevolgen die dat 
kan hebben. CG-Raad en CSO kunnen zich niet vinden in de 
pakketprincipes algemeen gebruikelijk en financieel 
toegankelijk. CVZ heeft de beoordeling gedaan conform de 
beoordelingssystematiek waarbij het criterium financieel 
toegankelijk de doorslag geeft. Er zijn geen argumenten 
aangedragen die leiden tot heroverweging van deze besluiten. 
Mobiele telefoons zijn algemeen gebruikelijk en de 
aanpassingen financieel toegankelijk. De sta-opstoel komt in 
de plaats van een normale ergonomisch verantwoorde stoel en 
is financieel toegankelijk, want hoeft niet meer te kosten. 
Wanneer in individuele gevallen de zorgkosten in verhouding 
tot het inkomen hoog zijn, kan men een beroep doen op een 
vangnet. Het loslaten van de wijze van beoordelen van dit 
criterium ondergraaft een systematische 
beoordelingssystematiek en heeft grote gevolgen voor de 
beoordeling van duurzame hulpmiddelen. 
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7. Adviescommissie Pakket 

 De minister van VWS heeft de Adviescommissie Pakket (ACP) 
benoemd per 1 april 2008. Op 7 april heeft de ACP het 
conceptpakketadvies 2008 besproken. Vanwege de korte tijd 
tussen benoeming van de commissie en de al uitgestelde 
datum van vaststelling van het pakketadvies heeft de ACP zich 
beperkt tot een advies op hoofdlijnen.  
 

Drie 
aandachtspunten 

De ACP vraagt aandacht voor: 
• de consistente afweging van de vier pakketprincipes; 
• de toetsing van de effectiviteit van interventies met 

name het onderscheid tussen “niet bewezen effectief ” 
en “ bewezen niet effectief ”. 

 
 Verder vraagt de ACP in de komende tijd aandacht voor  

• de operationele uitwerking van het pakketprincipe 
noodzakelijkheid. 
 

Werkprogramma 
ACP 

Als belangrijkste punt voor haar werkprogramma benoemt de 
commissie de operationalisering en toetsing van interventies 
aan het pakketprincipe noodzakelijkheid. Daarbij heeft de ACP 
diverse vragen gesteld. Wat zijn de maatschappelijke gevolgen 
van de toepassing van deze criteria voor specifieke groepen 
verzekerden, zoals chronisch zieken, die vaak als gevolg van 
hun ziekte een geringer inkomen verwerven? Hoe groot is de 
groep met een laag inkomen die een beroep doet op de 
betreffende interventie? Wat zijn de sociaalpsychologische 
gevolgen voor mensen wanneer zij op andere regelingen dan 
de Zvw een beroep moeten doen om zorg die nodig is te 
verkrijgen? Hoe waardeert het CVZ het rendement dat de 
vergoeding van interventies met zich meebrengt? De ACP heeft 
zich hiervan nog onvoldoende een beeld kunnen vormen. 
 

 De ACP zal in de komende periode haar eigen werkwijze 
ontwikkelen en expliciteren. Daartoe zal het zich ook 
oriënteren op de werkwijze van “pakketbeheerders” in onze 
omringende landen. 
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8. Besluit CVZ 

 Het CVZ heeft naar aanleiding van de opmerkingen van de ACP 
kritisch gekeken naar de consistente toepassing van de 
pakketprincipes. Dit heeft geleid tot enkele verduidelijkingen 
van de adviezen en standpunten.  
 

 
College voor zorgverzekeringen 
 
 
Voorzitter Raad van Bestuur 
 
 
 
 
dr. P.C. Hermans 
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Bijlage 1: Overzicht pakket 2008 
 

1.a. Te verzekeren zorg 
Zvw De volgende te verzekeren prestaties zijn opgenomen in 

aparte artikelen van het ‘Besluit zorgverzekering’ (BZV) 
(artikelen 2.4 tot en met 2.15): 
§ geneeskundige zorg, die zorg omvat zoals huisartsen, 

medisch specialisten, klinisch psychologen en 
verloskundigen die bieden; 

§ paramedische zorg, die fysiotherapie, oefentherapie, 
logopedie, ergotherapie en dieetadvisering omvat; 

§ mondzorg, die zorg omvat zoals tandartsen die bieden; 
§ farmaceutische zorg (gesloten lijst); 
§ hulpmiddelenzorg (limitatieve lijst); 
§ verblijf in verband met geneeskundige zorg; 
§ zorg zoals verpleegkundigen die bieden in verband met 

medisch-specialistische zorg; 
§ zorg zoals kraamverzorgenden die bieden; 
§ vervoer, dat ziekenvervoer per ambulance, per auto of 

openbaar vervoer omvat. 
 

 In de artikelen 2.4 tot en met 2.15 van het BZV staat 
beschreven wat wel en niet onder deze te verzekeren 
prestaties13 valt. Zo zijn er bijvoorbeeld beperkingen op de 
gebieden van in-vitrofertilisatie (IVF), plastische chirurgie, 
fysiotherapie en mondzorg. In de ‘Regeling zorgverzekering’ 
staan ook nadere bepalingen over de te verzekeren prestaties, 
onder meer voor farmaceutische zorg en hulpmiddelenzorg. 
Op grond van artikel 2.1 lid 2 van het BZV worden inhoud en 
omvang van de hierboven opgesomde prestaties mede bepaald 
door de stand van de wetenschap en praktijk, en bij het 
ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het 
betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg 
en diensten (artikel 2.1, tweede lid, Bzv). 
 

AWBZ In het ‘Besluit zorgaanspraken AWBZ’ (BZA) is de aard, inhoud 
en omvang van de zorg geregeld, waarop cliënten aanspraak 
kunnen doen in het kader van de AWBZ. 
In artikel 2 van het BZA zijn zes functies geformuleerd: 
§ persoonlijke verzorging;  
§ verpleging;  
§ ondersteunende begeleiding;  

                                                 
13 Het CVZ hanteert het begrip ’te verzekeren prestatie’ ter onderscheiding van de ‘verzekerde 
prestatie’ om aan te geven dat e r een verschil is tussen wat in de Zvw staat en wat in de 
zorgverzekeringspolis staat. In de wet staat wat de verzekeraars moeten verzekeren. In de polis 
staat waar de verzekerde daadwerkelijk voor is verzekerd (hoe, door wie en waar).  
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§ activerende begeleiding; 
§ behandeling;  
§ verblijf. 
 

Overige AWBZ-zorg Overige zorg die ten laste van de AWBZ verzekerd is, betreft: 
• voortgezet verblijf 
• aanvullende aanspraken bij behandeling en verblijf in 

dezelfde instelling (artikel 15) 
• vervoer 
• gebruik verpleegartikelen 
• doventolkzorg 
• prenatale zorg 
• onderzoek naar aangeboren stofwisselingsziekten 
• vaccinaties. 

 
Pakketwijzigingen 
in 2008 

In 2008 is het pakket op verschillende punten gewijzigd. 
Hieronder een opsomming van de belangrijkste wijzigingen: 

• De geneeskundige geestelijke gezondheidszorg is 
overgeheveld van de AWBZ naar de Zvw. De 
geneeskundige geestelijke gezondheidszorg met 
verblijf tot één jaar is geregeld in de Zvw. 

• De eerste acht zittingen van de eerstelijns 
psychologische zo rg vallen onder de Zvw. Voorheen 
viel deze zorg onder de aanvullende verzekering, of 
kwamen de kosten geheel voor eigen rekening van de 
verzekerde. 

• De leeftijdsgrens voor vergoeding van mondzorg van 
jeugdige verzekerden is verhoogd van 17 naar 21 jaar. 
Het eigen risico is hier niet van toepassing. 

• De leeftijdsgrens voor de vergoeding van 
anticonceptiemiddelen is komen te vervallen. 

• De prestatie kraamzorg is in het Besluit 
Zorgverzekering (BZV) open omschreven: de zorg 
wordt gedurende ten hoogste 10 dagen geleverd. De 
daadwerkelijke inzet van de uren wordt bepaald aan 
de hand van het Landelijk Indicatieprotocol 
Kraamzorg. Het Ministerie heeft nu geld gereserveerd 
om het aantal uren te verhogen tot 29 uur. 
De kraamzorg is uitgezonderd van het eigen risico. 
 

Daarnaast is de bekostigingswijze op het volgende onderdeel 
gewijzigd: 

• de no-claimteruggaveregeling is vervangen, hiervoor 
in de plaats is een verplicht eigen risico van €150 
gekomen.  
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1.b. Zorguitgaven en -financiering 
Zorguitgaven 2008 In 2008 kost de zorg die ten laste komt van de Zvw en de 

AWBZ naar verwachting ongeveer 52 miljard euro.14 Het 
merendeel hiervan, bijna 60 procent, betreft uitgaven Zvw. In 
onderstaande figuur ziet u een nadere verdeling van de totale 
zorguitgaven Zvw en AWBZ.  

 

 Verdeling zorguitgaven Zvw en AWBZ 2008

23%

10%

2%

6%

2%
7%

12%

31%

7%
Verpleging & verzorging

Gehandicaptenzorg

Langdurige geestelijke gezondheidszorg

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg

Persoonsgebonden budget

Eerstelijnszorg

Farmaceutische zorg en hulpmiddelen

Ziekenhuis en medisch-specialistische zorg

Overige en niet te specificeren zorguitgaven

 
      Bron: Rijksbegroting 2008 

 
 Tegenover de uitgaven aan zorg staan natuurlijk ook 

inkomsten. De totale inkomsten Zvw bedragen in 2008 naar 
verwachting 33,3 miljard euro. Deze inkomsten bestaan uit 
inkomensafhankelijke bijdragen, nominale premies, een 
rijksbijdrage kinderen en eigen betalingen van verzekerden. De 
inkomensafhankelijke bijdrage is voor 2008 vastgesteld op 7,2 
procent voor burgers die de bijdrage vergoed krijgen via hun 
werkgever of uitkeringsinstantie. Voor burgers die de bijdrage 
niet vergoed krijgen, is de bijdrage voor 2008 vastgesteld op 
5,1 procent. 
 

 De totale inkomsten AWBZ bedragen in 2008 naar verwachting 
19,1 miljard euro. Deze inkomsten bestaan voor ongeveer 
tweederde uit procentuele premie- 
opbrengsten. De procentuele AWBZ-premie is voor 2008 niet 
gewijzigd en blijft dus 12 procent. Andere bronnen van 
inkomsten zijn de Bijdragen in de Kosten van Kortingen (BIKK), 
de eigen bijdragen van patiënten die zorg gebruiken, en de 
rijksbijdrage. 
 

                                                 
14 Deze en andere cijfers met betrekking tot de uitgaven en inkomsten zijn afkomstig uit de 
Rijksbegroting 2008. 
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Nominale premie 
154 euro hoger dan 
in 2007 

Verzekerden vanaf 18 jaar betalen de nominale premies 
rechtstreeks aan de verzekeraars. Kinderen tot 18 jaar hoeven 
geen nominale premie te betalen, hiervoor is de rijksbijdrage. 
De gemiddelde nominale premie voor verzekerden vanaf 18 
jaar bedraagt in 2008 naar verwachting 1.057 euro. Dit is 
inclusief de opslag die verzekeraars hanteren om bijvoorbeeld 
de beheerskosten te dekken. Met ingang van 2008 is de no-
claimteruggaveregeling vervangen door een eigen risico van 
150 euro. Verzekerden die gebruik maken van zorg kunnen 
dan naast de nominale premie ook te maken krijgen met het 
eigen risico. Voor langdurig zieken is er sprake van een 
compensatieregeling. Het gemiddeld eigen risico bedraagt naar 
verwachting 109 euro per verzekerde. Hiermee komen de 
uitgaven gerelateerd aan de nominale premie in 2008 naar 
verwachting uit op 1.166 euro. Dat is vergeleken met 2007, en 
rekening houdend met de no -claimteruggave in 2007, 
gemiddeld 154 euro meer per premiebetalende verzekerde. 
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Bijlage 2: Afkortingenoverzicht 
 
ACP Adviescommissie Pakket 
ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
ASV therapie Adaptive Support Ventilation 
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
BIKK Bijdragen in de Kosten van Kortingen 
BKZ Budgettair Kader Zorg 
BZA Besluit zorgaanspraken AWBZ 
BZV Besluit zorgverzekering 
CAPD Continue ambulante peritoneaal dialyse 
CBO Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg 
CFH Commissie Farmaceutische Hulp 
CPAP Continuous Positive Airway Pressure 
CPB Centraal Planbureau 
CVZ College voor zorgverzekeringen 
DBC Diagnose Behandeling Combinatie 
ELVB Endoveneuze laserbehandeling 
HIPEC Hypertherme Intraperitoneale Chemotherapie 
HIV Humaan Immunodeficiëntie-virus 
IVF In-vitrofertilisatie 
Mom HRA Metal on Metal heupprothese 
NHG Nederlands Huisartsen Genootschap 
NZa Nederlandse Zorgautoriteit 
OME Otis media met effusie 
PGB Persoon gebonden budget 
RVZ Raad voor Volksgezondheid en Zorg 
SER Sociaal Economische Raad 
V.A.C. pomp Vacuum Assisted Closure 
VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning 
ZonMw Zorg Onderzoek Nederland Medische Wetenschappen 
Zvw Zorgverzekeringswet 
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Bijlage 3: Ledenlijst Adviescommissie Pakket 
 

1.  Mevrouw prof.dr. I.D. de Beaufort 
2.  De heer dr. C. Smit 
3.  De heer pro f.dr. G.J. van der Wilt 
4.  De heer drs. M.C. Dekker 
5.  Mevrouw drs. F.C. Giskes 
6.  De heer dr. P.C. Hermans 
7.  De heer dr. A. Boer 
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Bijlage 4: overzicht adviezen en standpunten 

1.  Behandeling ernstige dyslexie 
30 juli 2007 
 

1 

2.  Humaanpapillovaccin 
21 mei 2007 
 

5 

3.  Aanpassing nadere voorwaarden cholesterolverlagende 
middelen 
14 april 2008 
 

11 

4.  Heroriëntatie hulpmiddelenzorg 
23 juli 2007 
 

33 

5.  Waskosten in AWBZ-instellingen 
10 oktober 2007 
 

39 

6.  Thuisdialyse 
14 april 2008 
 

47 

7.  Verpleging bij thuisbeademing 
18 juni 2007 
 

73 

8.  Overzicht standpunten die het CVZ heeft ingenomen in het 
kader van de adviesprocedure voor verstrekkingengeschillen 
 

81 

9.  Invriezen eierstokweefsel 
28 februari 2007 
 

85 

10.  Metal on Metal heupprothese 
23 juli 2007 
 

89 

11.  Trommelvliesbuisjes: wanneer geïndiceerd? 
14 april 2008 
 

101 

12.  Onderscheid verpleging AWBZ en verpleging Zvw 
8 augustus 2007 
 

111 

13.  Lipofilling bij HIV -patiënten 
16 januari 2008 
 

115 

14.  Medisch seksuologische hulpverlening 
14 april 2008 
 

155 

15.  Aflevering van geneesmiddelen in een patiëntspecifiek 
distributiesysteem 
14 april 2008 
 

163 

16.  Neurofeedback 
14 april 2008 
 

169 
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17.  Aanvullende zorg 

14 april 2008 
 

177 

18.   DBC Beoordelingen 
11 januari 2008 
 

181 

19.   Beoordelingen ten behoeve van opname in het GVS in 2007  
 Beoordelingen intramurale geneesmiddelen in 2007 
 Januari 2008 
 

185 

20.  Behandeling van varices 
21 februari 2008 

191 
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Samenvatting 
 
 Het CVZ adviseert de minister van VWS de diagnostiek en 

behandeling van ernstige dyslexie in het basispakket van de 
Zorgverzekeringswet op te nemen. Het CVZ oordeelt dat 
instroom in het pakket van de diagnostiek en behandeling van 
ernstige dyslexie uitvoerbaar en houdbaar is, mits de 
toegankelijkheid tot de zorg voldoende is geborgd.  
 

 
 

1. Dyslexie 

 De diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie behoren 
niet tot de verzekerde zorg. De redenen hiervoor zijn dat niet 
duidelijk was welke patiëntengroep hiervoor in aanmerking 
komt en welke behandeling van ernstige dyslexie doelmatig is. 
Inmiddels kan wél v astgesteld worden of een kind 
specialistische behandeling nodig heeft voor zijn ernstige 
dyslexie. Ook is er een behandeling waarvan de effectiviteit 
voldoende is onderbouwd. Deze diagnostiek en behandeling 
voor ernstige dyslexie staan beschreven in het Protocol 
Dyslexie diagnostiek en behandeling. 

 
 
2. Advies 

Instroom Het CVZ heeft op 30 juli de minister van VWS geadviseerd om 
de diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie in het 
basispakket van de Zorgverzekeringswet op te nemen. 

 
 
3. Consequenties 

 Door opname in de Zvw wordt de behandeldeling van ernstige 
dyslexie toegankelijk. Behandeling van ernstige dyslexie leidt 
tot meer succes op school en mensen met behandelde 
dyslexie eindigen op een maatschappelijk niveau dat ze ook 
bereikt zouden hebben als ze geen ernstige dyslexie hadden. 
 
De macrokosten die gemoeid zijn met opname in het pakket 
raamt het CVZ tussen de €21 en €26 miljoen. 
 
In het kader van de risicoverevening adviseert het CVZ om de 
normbedragen naar leeftijd en geslacht aan te passen. 
 
Het onderwijs heeft een poortwachtersfunctie. Scholen moeten 
de kinderen selecteren met ernstige dyslexie die voor 
behandeling in aanmerking komen. 
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4. Motivering 

4.a. Wet- en regelgeving 
 Het CVZ heeft de behandeling van ernstige dyslexie getoetst 

aan de Zvw (art. 2.4, lid 1; art. 2.6, lid 4 en art. 2.1, lid 2 
Besluit zorgverzekering en aan het Besluit zorgaanspraken 
AWBZ (art. 8.functie behandeling en art. 7 activerende 
begeleiding). 
 

4.b. Beoordeling (medisch en juridisch) 
 De interventie volgens het Protocol Dyslexie Diagnostiek en 

Behandeling hoort niet thuis in de AWBZ. Bij de AWBZ 
behandeling en activerende begeleiding gaat het om continue, 
systematische, langdurige en multidisciplinaire zorg. Bij 
dyslexiebehandeling is hiervan geen sprake. 
 
Toetsing aan de relevante artikelen uit het Besluit 
zorgverzekering levert op dat de interventie volgens het 
protocol niet onder de noemer geneeskundige zorg en ook 
niet onder de noemer paramedische hulp valt. De interventie 
maakt daarom ook geen deel uit van de te verzekeren zorg in 
het kader van de Zorgverzekeringswet. 
 

4.c. Standpunt 
 Behandeling van ernstige dyslexie maakt op dit moment geen 

deel uit van de Zvw of AWBZ. 
 

4.d. Pakketbeoordeling 
Noodzakelijk 
(ziektelast, eigen 
rekening) 

De zorg voor kinderen met ernstige dyslexie is noodzakelijke 
zorg en rechtvaardigt een claim op de solidariteit. Daarvoor 
zijn de volgende redenen.  
Ten eerste belemmert ernstige dyslexie het maatschappelijk 
functioneren. Eerst speelt de ernstige dyslexie namelijk een 
belemmerende rol bij de keuze voor vervolgonderwijs; later is 
de ernstige dyslexie belemmerend bij de beroepskeuze. 
Dyslectici kunnen immers niet kiezen voor beroepen waarin 
lezen en spellen een substantieel onderdeel van het 
functioneren uitmaken. Ten tweede leidt onbehandelde 
ernstige dyslexie tot een zorgbehoefte. Tot slot zijn de kosten 
voor diagnostiek en behandeling voor het individu substantieel 
te noemen. 
 

Effectiviteit  Met het ‘Protocol diagnostiek’ zijn kinderen met ernstige 
dyslexie effectief te onderscheiden van kinderen met lichte 
dyslexie en andere lees- en spellingsproblemen. Systematisch 
literatuuronderzoek op het gebied van behandelingen voor 
lees- en spellingsproblemen bevestigd dat de behandeling niet 
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alleen effectief is op de korte termijn, maar ook behouden 
blijven over een periode van vier jaar (niveau van evidence B of 
C). Het CVZ concludeert op basis van het aanwezige bewijs dat 
de dyslexiebehandeling effectief is.  
 

Kosteneffectiviteit 
(HTA) 

De diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie zijn 
kosteneffectief. De verhouding tussen de kosten en de baten 
van de diagnostiek en behandeling van ernstige dyslexie is 
vooral op de lange termijn gunstig: de kosten zijn dan lager en 
de opbrengsten hoger. Het CVZ baseert dit op het onderzoek 
dat het heeft laten verrichten naar de kosteneffectiviteit van 
diagnostiek en behandeling van dyslexie. De extra inkomsten 
als gevolg van een betere opleiding en een beter inkomen op 
grond van behandelde dyslexie zijn geschat op bijna 3 miljard 
euro. 
 

Uitvoerbaarheid Het Masterplan Dyslexie stelt scholen in de gelegenheid de 
poortwachtersfunctie te vervullen om kinderen te selecteren 
die voor diagnostiek van dyslexie in aanmerking komen. Het 
‘Protocol diagnostiek’ sluit hierop aan en selecteert de groep 
met ernstige dyslexie die voor behandeling in aanmerking 
komt. Instroom naar diagnostiek en dus naar behandeling is 
pas mogelijk, als het voortraject binnen het onderwijs naar 
behoren is afgerond. Een onterechte en ongewenste overloop 
van onderwijstaken naar de zorg wordt op deze wijze 
voorkomen.  
Het CVZ vindt wel dat de toegankelijkheid van de zorg goed 
geregeld moet zijn en acht het essentieel dat kinderen die in 
aanmerking komen voor diagnostiek ook echt aanspraak 
kunnen maken op een verzekerde prestatie. Dit vereist dat 
scholen moeten garanderen dat zij hun poortwachtersfunctie 
naar behoren uitoefenen. 

  
Tot slot heeft het CVZ de beschikbare diagnose- en 
behandelcapaciteit beoordeeld. Deze blijkt voldoende voor een 
structurele zorgvraag waarbij 50 procent van de positief 
gediagnosticeerde kinderen een beroep doet op de 
behandeling.  
Het CVZ concludeert dat het haalbaar en houdbaar is de zorg 
voor ernstig dyslectische kinderen op te nemen in het pakket, 
op voorwaarde dat de toegankelijkheid goed geborgd is. Het 
CVZ stelt de minister van VWS voor hierover afspraken te 
maken met de minister van OCW. 
 

Besparingen of 
kosten 

Het CVZ raamt de kostenconsequenties van opname van 
diagnostiek en behandeling van dyslexie in het verzekerde 
pakket tussen € 21.600.000,- en € 26.784.000,- afhankelijk 
van het aantal kinderen dat een beroep doet op de diagnostiek 
en behandeling. De besparingen die deze behandeling 
genereert zijn benoemd bij de kosteneffectiviteit. 
 

Risicoverevening Ernstige dyslexie betreft verder vooral diagnostiek en 
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behandeling van kinderen. Daarom meent het CVZ dat de 
normbedragen naar leeftijd en geslacht moeten worden 
aangepast. 
 

4.e. Bestuurlijke consultatie 
 Het CVZ heeft in juni 2007 een consultatieronde een 

conceptversie van het advies aan de belanghebbende partijen 
gestuurd. Alle partijen hebben gereageerd. De reacties waren 
positief en komen inhoudelijk overeen: alle partijen 
onderschrijven het conceptadvies. De opmerkingen betroffen 
twee onderwerpen: de groep die kan instromen naar diagnose 
en behandeling, en de afstemming tussen onderwijs en zorg. 

 

4.f. Standpunt minister van VWS 
 De Minister heeft op 21 november 2008 aan de Voorzitter van 

de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet heeft 
aangegeven (brief d.d. 13-11-2007, kenmerk Z-2812614) de 
diagnose en behandeling van ernstige dyslexie per 1 januari 
2009 te willen vergoeden op basis van art. 68 van de Zvw. 
Tijdens een Algemeen Overleg op 29 januari 2008 heeft de 
minister besloten om deze behandeling per 1 januari 2009 op 
te nemen in de Zvw, en dus niet te vergoeden op grond van 
een subsidieregeling .  

 
 
 
5. Auteur 

Naam J.M. Latta 
 

Datum 30 juli 2007 
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1. Rapport Dyslexie: van zorg verzekerd? d.d. 30 juli 2007 
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Aan de Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 
Postbus 20350 
2500 EJ  'S -GRAVENHAGE 
 

 
 
 

 
 
 
Uw brief van Uw kenmerk Datum 

10 januari 2007 Farmatec/ P 2742562 21 mei 2007 
 
Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer 

PAK/27012113 dr. P.K. Cheung, apotheker (020) 797 88 10 
 
Onderwerp 

Humaan papillomavirusvaccin, 
Gardasil®  
 
 
Geachte heer Klink, 
 
In de brief van 10 januari 2007 heeft uw ministerie  het College voor zorgverzekeringen 
(CVZ) verzocht om een inhoudelijke toetsing uit te voeren van het middel Gardasil® , een 
humaan papillomavirusvaccin , waarvoor plaatsing op bijlage 1B van de Regeling 
zorgverzekering is aangevraagd. Naast dit verzoek aan het CVZ heeft u de 
Gezondheidsraad ook om advies gevraagd voor een eventuele opname van deze 
vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma. Naar verwachting zal de Gezondheidsraad 
eind 2007 zijn advies bekend maken. Het CVZ is van mening dat een logische volgorde 
zou zijn eerst het advies van de Gezondheidsraad af te wachten alvorens een 
beoordeling uit te voeren in het kader van opname in het 
geneesmiddelenvergoedingssysteem.  Het CVZ is van opvatting dat het GVS niet het 
meest geëigende beoordelingskader biedt voor dit type interventies op populatieniveau. 
 
Op uw verzoek heeft het CVZ deze beoordeling in behandeling genomen. De Commissie 
Farmaceutisch Hulp (CFH) heeft de inhoudelijke beoordeling inmiddels afgerond. De 
uitkomsten hiervan vindt u in het bijgevoegde CFH-rapport (07/14).  
 
Advies CVZ 
Op basis van het oordeel van de CFH en beleidsmatige overwegingen is het CVZ van 
mening dat het humaan papillomavirusvaccin Gardasil® nie t opgenomen moet worden in 
het geneesmiddelenvergoedingssysteem.  
 
Humaan papillomavirus en baarmoederhalskanker 
Een genitale infectie met humaan papillomavirus (HPV) is de primaire oorzaak van 
baarmoederhalskanker (cervixcarcinoom). Het humaan papillomavirus is seksueel 
overdraagbaar en zeer besmettelijk. Van dit virus zijn er meer dan 100 typen 
geïdentificeerd. Ongeveer 70% van de baarmoederhalskanker hangt samen met 2 HPV-
typen, te weten type 16 en type 18. Hoewel ongeveer 75% van de vrouwen ooit is 
geïnfecteerd met HPV, leidt dit slechts bij een klein aantal tot baarmoederhalskanker. 
Baarmoederhalskanker ontwikkelt zich ongeveer 10-15 jaar na de HPV-infectie. Per jaar 
wordt in Nederland bij 600- 700 vrouwen baarmoederhalskanker vastgesteld. De 
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behandeling bestaat uit chirurgie  of bestraling. De overleving van een patiënt met 
baarmoederhalskanker na 5 jaar is 70%. Als de ziekte in een vroegtijdig stadium wordt 
ontdekt, neemt de overleving toe tot 90-100%. Via het bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker worden vrouwen van 30 tot 60 jaar eens in de vijf jaar 
opgeroepen voor een screening. 
 
Gardasil®, een humaan papillomavirusvaccin, is geregistreerd voor de preventie van 
hooggradige cervicale dysplasie (cervicale intra-epitheliale neoplasie graad 2/3), 
cervixkanker, hooggradige vulvaire dysplastische laesies (vulvaire intra-epitheliale 
neoplasie graad 2/3) en externe genitale wratten (condylomata acuminata) als gevolg 
van HPV-typen 6,11,16 en 18.  
 
Tegen andere typen HPV biedt Gardasil® geen bescherming, dit middel is ook niet 
werkzaam als therapeuticum. Vaccinatie dient plaats te vinden bij een persoon die nog 
niet in aanraking is geweest met de betreffende typen HPV. De primaire vaccinatie reeks 
bestaat uit drie  afzonderlijke doses overeenkomstig het schema van 0, 2 en 6 maanden. 
Dit middel dient niet toegepast te worden bij kinderen jonger dan 9 jaar, omdat er 
onvoldoende gegevens zijn. De beschermende werkzaamheid van Gardasil® bij mannen 
is niet onderzocht. 
 
Oordeel CFH 
De CFH is tot de conclusie gekomen dat het humaan papillomavirusvaccin een 
therapeutische meerwaarde heeft bij de preventie van cervicale intra-epitheliale 
neoplasie graad 2/3, cervixkanker, vulvaire intra-epitheliale neoplas ie graad 2/3 en 
externe genitale wratten (condylomata acuminata) als gevolg van HPV type 6, 11, 16 en 
18. Langetermijngegevens over de daadwerkelijke preventie van cervixcarcinoom 
ontbreken vooralsnog. Het HPV-vaccin biedt geen bescherming tegen 30-50% van de 
HPV-typen die met het cervixcarcinoom zijn geassocieerd. De beschermingsduur van het 
vaccin is niet exact bekend, maar aangetoond tot 4,5 jaar.  
 
Gardasil® is niet onderling vervangbaar met enig ander middel dat is opgenomen in het 
geneesmiddelvergoedingssysteem (GVS). 
 
De kosten van een complete vaccinatie (drie  toedieningen) met Gardasil®, inclusief de 
kosten van de toediening, bedragen € 437,- per persoon. Hiervan komt € 373,- ten laste 
van het extramurale  farmaciebudget en € 63,- ten laste van het zorgbudget buiten de 
farmacie . Volgens de kostenconsequentieraming zijn de totale kosten voor het vaccin en 
de toediening tussen 81 en 218 miljoen euro over een periode van vijf jaar, met een 
gemiddelde schatting van 35,6 miljoen euro per jaar. Deze raming gaat echter gepaard 
met een grote mate van onzekerheid. Dit onder meer omdat er hierbij van is uitgegaan 
dat het vaccin een levenslange bescherming biedt, terwijl dit voor 4,5 jaar is 
aangetoond. Een eventueel boostervaccin leidt tot meerkosten in de toekomst. 
Daarnaast zal het gebruik van dit vaccin door jongens/mannen of door vrouwen ouder 
dan 25 jaar ook gepaard gaan met meerkosten.  
 
De fabrikant claimt dat vaccinatie met humaan papillomavirusvaccin in combinatie met 
bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker als een kosteneffectieve interventie kan 
worden beschouwd. De CFH concludeert dat de geclaimde doelmatigheid van het 
humaan papillomavirusvaccin door deze modelstudie onvoldoende wordt onderbouwd. 
In het gehanteerde model wordt gebruik gemaakt van de klinische effectiviteit van het 
vaccin zoals gevonden in de per protocol analyse. Dit is een erg optimistische aanname 
die niet wordt getoetst in een gevoeligheidsanalyse. Daarnaast zijn de modelparameters 
utiliteiten en indirecte kosten onvoldoende onderbouwd. 
 
Standpunten van beroepsgroepen 
• Verschillende partijen (de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, 

het Nederlandse Huisartsen Genootschap, de Nederlandse Vereniging voor 
Kindergeneeskunde en Soa Aids Nederland) hebben hun standpunten kenbaar 
gemaakt met betrekking tot de preventie van HPV-infectie .  
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• Zowel de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie als het 

Nederlandse Huisartsen Genootschap hebben de voorkeur uitgesproken voor 
implementatie van deze vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de 
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie heeft vaccineren op verzoek 
als belangrijkste bezwaar dat mogelijk de juiste doelgroep niet wordt bereikt en dat 
het gunstige effect van groepsimmuniteit wordt gemist. Alleen wanneer het grootste 
deel van de doelgroep gevaccineerd wordt voordat besmetting met het virus 
plaatsvindt, zal een preventief vaccin optimaal werken. 

• In het rapport van de Gezondheidsraad: De toekomst van het 
Rijksvaccinatieprogramma: naar een programma voor alle leeftijden zegt de 
Gezondheidsraad het volgende over HPV -vaccinatie: “De commissie beoordeelt HPV-
vaccinatie als een potentie el zeer belangrijke interventie; er zijn echter nog veel 
resterende vragen; vervolgonderzoek van de effectiviteittrials en modelonderzoek 
naar vaccinatiestrategieën (optimale leeftijd voor vaccinatie, vaccinatie van alleen 
meisjes of ook van jongens) en ko steneffectiviteit kan deze onzekerheden deels 
wegnemen of expliciteren; de commissie raadt aan om onderzoek te doen uitvoeren 
naar de regionale verspreiding van HPV-typen, modellering van vaccinatiestrategieën, 
onafhankelijke kosteneffectiviteitsanalyse en acceptatie van de vaccinatie in de 
bevolking; gezien de complexiteit van dit vraagstuk raadt zij aan een separate 
adviescommissie in te stellen.” 
Naar verwachting zal de Gezondheidsraad eind 2007 een advies uitbrengen over het 
eventueel opnemen van HPV-vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma. Hierbij is de 
Raad van mening dat een hoge vaccinatiegraad voor het Rijksvaccinatieprogramma 
belangrijk blijft. 

 
Veldraadpleging 
In de voorbereidende fase van dit advies is een uitgebreide consultatie gehouden onder 
belanghebbende partijen zoals behandelaren, patiënten, zorgverzekeraars en de 
fabrikant. Ook de Gezondheidsraad is geïnformeerd. 
 
Men is het er over eens dat een ongelijke toegang van een HPV-vaccinatie onwenselijk is 
en vermeden moet worden. Meerderen partijen geven de voorkeur aan een 
implementatie via het Rijksvaccinatieprogramma. Hoewel hiervoor voldoende draagvlak 
is, heeft men wel kanttekeningen geplaatst bij de uitvoering. De Nederlandse Vereniging 
van Kindergeneeskunde vraagt of dit middel niet tijdelijk opgenomen moet worden in 
het geneesmiddelenvergoedingssysteem, totdat er duidelijkheid is over de eventuele 
opname in het Rijksvaccinatieprogramma. Daarnaast vraagt de Stichting Olijf zich af of 
een aanvraag voor opname in het GVS én een aanvraag voor opname in het RVP niet had 
moeten leiden tot een volgtijdelijke behandeling.  
 
Verder meent de fabrikant dat de inhoudelijke beoordeling door het CVZ vermengd is 
met argumenten die niets te maken hebben met de GVS-aanvraag, maar met de 
advisering ten aanzien van opname van HPV-vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma. 
Tot slot zijn er andere vaccins die wel in het GVS zijn opgenomen. 
Volgens het CVZ is de inhoudelijke beoordeling door de CFH op de gebruikelijke wijze 
verlopen op basis van vastgestelde criteria en procedures. Ieder geneesmiddel wordt op 
zijn eigen waarde beoordeeld. Hierbij neemt het CVZ kennis van bestaande feiten, past 
hoor- en wederhoor toe en laat zich informeren over relevante zaken. Op basis de 
uitkomsten van de CFH en eigen beleidsmatige overwegingen stelt het CVZ vervolgens 
het definitieve advies over het al dan niet opnemen in het GVS op. Mocht er nieuwe 
onderzoeksgegevens bekend zijn, dan behoort een herbeoordeling natuurlijk tot de 
mogelijkheden. 
 
Overwegingen van het CVZ 
De CFH heeft een therapeutische meerwaarde toegekend aan Gardasil® en wel voor 
meisjes en vrouwen die nog niet geïnfecteerd zijn met humaan papillomavirus typen 6, 
11, 16 en 18. De doelmatigheid van dit middel is onvoldoende onderbouwd. Ook is de 
behoefte aan een boostervaccinatie nadien niet vastgesteld. Opname van Gardasil® in  
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het GVS zal leiden tot aanzienlijke meerkosten. Over de optimale leeftijd van vaccinatie 
(initiële vaccinatie dan wel eventuele hervaccinaties) heeft de CFH geen oordeel gegeven. 
Hiervoor ontbreken nog relevante gegevens zoals de exacte beschermingsduur van het 
middel. 
 
Het HPV-vaccin biedt geen bescherming tegen 30% -50% van de HPV-typen die  met 
baarmoederhalskanker zijn geassocieerd. Recente onderzoeksgegevens laten zien dat 
Gardasil® niet alleen bescherming biedt tegen de typen 6,11,16 en 18, maar ook tegen 
andere varianten. Door deze kruisbescherming zal de preventieve dekking van het vaccin 
mogelijk hoger z ijn. Overigens zijn deze gegevens nog niet beoordeeld door de 
registratieautoriteit. Omdat een eventuele vaccinatie geen volledige bescherming biedt, 
blijft het landelijke screeningsprogramma noodzakelijk. 
 
De beschermingsduur van het vaccin is aangetoond tot 4,5 jaar. De antilichaamtiters zijn 
in onderzoeken stabiel bevonden. Dit duidt op een langetermijn bescherming. De 
behoefte aan een boostervaccinatie nadien is niet vastgesteld. Als echter blijkt dat de 
beschermingsduur van dit vaccin inderdaad niet langer is dan 4,5 jaar, dan zou de 
doelgroep (bij voorkeur de totale doelgroep) eens in de 4,5 jaren opnieuw gevaccineerd 
moeten worden tot een leeftijd waarbij eventuele HPV-infecties niet meer zullen leiden 
tot een manifeste baarmoederhalskanker. Met een gemiddelde levensverwachting van 84 
jaar bij de Nederlandse vrouw en een incubatietijd van 10-15 jaar voor 
baarmoederhalskanker, zal een positieve immuunrespons in theorie gehandhaafd 
moeten worden tot een leeftijd van circa 70 jaar. De vaccinatiekosten die hiermee 
gepaard gaan zijn zeer hoog en hangen mede samen met de prijs van het vaccin en de 
frequentie van vaccinatie. 
 
Gezien de enorme omvang van de potentiële doelgroep (ruim 1,3 miljoen personen) zal 
de introductie van deze vaccinatie gepaard moeten gaan met een adequate 
publieksvoorlichting. 
 
Bij een eventuele opname van dit middel in het GVS is er sprake van opportunistische 
vaccinatie (vaccinatie op verzoek). Van de beoogde doelgroep is niet iedereen even alert 
om een vaccinatie (en hervaccinatie) bij hun arts aan te vragen. Hierdoor kan 
ongelijkheid in de vaccinatie ontstaan me t alle gevolgen van dien. Dit preventieve vaccin 
is het meest effectief als de het grootste deel van de doelgroep wordt gevaccineerd, 
voordat de besmetting plaatsvindt. 
 
Het CVZ is het eens met de Stichting Olijf dat een volgtijdelijke behandeling van de twee 
beoordelingen, eerst voor opname in het RVP en daarna opname in het GVS, een betere 
volgorde was geweest. Om die reden verzoekt het CVZ u voortaan hiermee rekening te 
houden. 
 
Mocht later dit jaar de Gezondheidsraad tot een positief advies komen over de opname  
van deze vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma, dan kan het naast elkaar bestaan 
van twee aanspraken (het Rijksvaccinatieprogramma én het GVS) leiden tot 
onduidelijkheden zoals de manier waarop men zich kan laten vaccineren. Hierbij kan de 
onwenselijke situatie ontstaan van zowel overvaccinatie als ondervaccinatie. Het 
voorlopig opnemen van dit vaccin in het GVS is niet nodig. De behandelaren vinden dat 
de meeste jonge meisjes geen acuut groot risico lopen en dat uitstel van vaccinatie 
totdat de Gezondheidsraad eind dit jaar heeft geadviseerd over opname in het RVP in 
veel gevallen goed mogelijk is. Zolang de meisjes niet seksueel actief zijn, is het risico 
op infectie vrijwel nihil. 
 
Om de bevolking voldoende bescherming te bieden tegen een in fectie met HPV is een 
hoge vaccinatiegraad essentieel. Dit is nodig om de verspreiding van de besmetting tot 
een minimum te beperken. Een landelijke vaccinatie is hierbij meer passend. Het GVS 
heeft een individuele aanspraak als invalshoek en is voor een collectieve preventie als  
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deze geen geëigend instrument. Daarom adviseert het CVZ u het middel Gardasil® niet 
op te nemen op bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering. Met het oog op de 
doelmatigheid verdient een collectieve organisatievorm, zoals die van het 
Rijksvaccinatieprogramma, de voorkeur. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
dr. P.C. Hermans 
Voorzitter Raad van Bestuur 
 
 
Portefeuille algemeen bestuurlijke zaken en uitvoering internationale verdragen 
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Samenvatting 
 
 Op grond van het grote verschil in kosteneffectiviteit van 

simvastatine ten opzichte van andere cholesterolverlagende 
geneesmiddelen adviseert het CVZ de minister om 
behandeling met deze andere cholesterolverlagende 
geneesmiddelen uitsluitend te vergoeden indien behandeling 
met simvastatine onvoldoende effectief of om medische 
redenen onmogelijk is. 
Het CVZ adviseert tevens om de Regeling zorgverzekering zo 
aan te passen dat de minister de bevoegdheid krijgt om 
binnen een groep onderling verv angbare geneesmiddelen de 
voorkeur te geven aan één of meer geneesmiddelen. 
Dit advies leidt bij een gelijkblijvende kwaliteit van de 
behandeling tot een totale kostenbesparing van circa 169 tot 
226 miljoen euro per jaar. 

 
 
1. Aanpassing nadere voorwaarden cholesterolverlagende 
geneesmiddelen 

 Onder de Zorgverzekeringswet gelden voor de vergoeding van 
de cholesterolverlagende geneesmiddelen nadere 
voorwaarden. In 2006 is een nieuwe behandelrichtlijn voor het 
gebruik van de cholesterolverlagende geneesmiddelen 
gepubliceerd. In deze richtlijn wordt de indicatie voor het 
gebruik van de cholesterolverlagende geneesmiddelen 
aanzienlijk verruimd. De huidige voorwaarden zijn daardoor 
volgens het CVZ niet meer adequaat. Een aanpassing van de 
nadere voorwaarden van de cholesterolverlagende 
geneesmiddelen is noodzakelijk. 

 
 
2. Advies 

 Het CVZ geeft de volgende twee adviezen: 
• Pas de huidige nadere voorwaarden van de 

cholesterolverlagende geneesmiddelen op bijlage 2 van de 
Regeling zorgverzekering aan en leg daarin vast dat de 
behandeling dient plaats te vinden met simvastatine. 
Indien de behandeling met simvastatine niet tot voldoende 
resultaten heeft geleid of door contra-indicaties, 
bijwerkingen of interacties niet mogelijk is, kan de 
behandeling plaatsvinden met een andere statine dan 
simvastatine of met ezetimibe al of niet in combinatie met 
simvastatine. 

• Neem in artikel 2.5 van de Regeling zorgverzekering op 
dat de minister de bevoegdheid heeft om op bijlage 2 
binnen een groep onderling vervangbare geneesmiddelen 
de voorkeur te geven aan één of meer geneesmiddelen. 
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Tekstvoorstel 
nadere voorwaarde 

Het CVZ adviseert voor deze aanpassing van de nadere 
voorwaarde de volgende tekst: 

Statinen en ezetimibe: 
Voorwaarde: 
uitsluitend voor een verzekerde: 
a. die lijdt aan een erfelijke vorm van 

hypercholesterolemie en waarbij sprake is van een te 
hoog cholesterolgehalte of 

b. die een verhoogde kans heeft op het ontwikkelen van 
cardiovasculaire aandoeningen 
en die volgens de richtlijn die in Nederland door de 
desbetreffende beroepsgroepen is aanvaard in 
aanmerking komt voor behandeling met een statine 
en die wordt behandeld met simvastatine, dan wel met 
een andere statine dan simvastatine of met ezetimibe 
al of niet in combinatie met simvastatine indien een 
behandeling met simvastatine in een maximale 
dosering niet tot voldoende resultaten heeft geleid of 
een behandeling met simvastatine door contra-
indicaties, bijwerkingen of interacties niet mogelijk is. 

 
 
3. Consequenties 

 De consequenties van het advies zijn dat een behandeling met 
een cholesterolverlagend geneesmiddel bij voorkeur dient 
plaats te vinden met simvastatine. De aanspraak op de andere 
statinen en ezetimibe blijft bestaan als daarvoor een medische 
noodzaak is. De kwaliteit van de behandeling blijft daardoor 
gehandhaafd. Deze aanpak leidt tot een kostenbesparing van 
circa 169 tot 226 miljoen euro per jaar. 

 
 
4. Overwegingen 

 Hieronder volgen de overwegingen die hebben geleid tot het 
bovenstaande advies. 
 

4.a. Vergoedingsstatus 
Volledige 
vergoeding 

De cholesterolverlagende geneesmiddelen worden op dit 
moment allemaal volledig vergoed. De vergoeding van de 
cholesterolverlagende geneesmiddelen is gebonden aan 
nadere voorwaarden die zijn opgenomen op bijlage 2 van de 
Regeling zorgverzekering1. Door de gewijzigde therapeutische 
inzichten op basis van evidence zijn deze voorwaarden niet 
meer in overeenstemming met de huidige behandelpraktijk. 

                                                 
1 De huidige voorwaarden beperken de vergoeding tot een verzekerde die lijdt aan een vorm van 
erfelijke hypercholesterolemie of bij wie dieetmaatregelen onvoldoende effectief zijn gebleken en 
die een sterk verhoogde kans heeft op het ontwikkelen van kransslagaderlijden als gevolg van een 
cholesterolgehalte van 8,0 mmol/l of hoger met tenminste één dan wel als gevolg van een 
cholesterolgehalte van 6,5 mmol/l of hoger met tenminste twee van de volgende risicofactoren: 
coronaire atherosclerotische hartziekten (CAHZ) in de anamnese; een familie-anamnese van CAHZ 
vóór het zestigste levensjaar; diabetes mellitus of hypertensie. 
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4.b. Nieuwe richtlijn 
 In 2006 hebben het Kwaliteitsinstituut voor de 

Gezondheidszorg CBO en het Nederlands Huisartsen 
Genootschap de nieuwe multidisciplinaire richtlijn 
“Cardiovasculair risicomanagement” (1) gepubliceerd over de 
toepassing van ondermeer de cholesterolverlagende 
geneesmiddelen. De richtlijn richt zich alleen op personen met 
een verhoogde kans op het ontstaan van cardiovasculaire 
aandoeningen. 

Indicatie verruimd 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosteneffectiviteits-
grens 

In de richtlijn is de indicatie voor het gebruik van de 
cholesterolverlagende geneesmiddelen verruimd. Dat is een 
gevolg van het feit dat de LDL-cholesteroldrempelwaarde voor 
behandeling lager is komen te liggen, er geen leeftijdsgrens 
meer wordt gehanteerd voor de behandeling en patiënten met 
een lager risico voor cardiovasculaire mortaliteit in aanmerking 
komen voor behandeling. Om de lagere LDL-cholesterol 
streefwaarden te bereiken is het advies om hogere doses 
statinen voor te schrijven. De richtlijn hanteert als richtsnoer 
voor een statinebehandeling een kosteneffectiviteitsgrens van 
€ 20.000 per gewonnen levensjaar. De richtlijn adviseert om 
de behandeling te starten met simvastatine of pravastatine. 
 

4.c. Beoordeling CFH 
 
 
 
Conclusies CFH 
 
 
 
Leefstijladviezen 
essentieel 

De Commissie Farmaceutische Hulp (CFH) van het CVZ heeft 
de nieuwe richtlijn “Cardiovasculair risicomanagement” 
beoordeeld (2). De CFH kan zich in grote lijnen vinden in de 
richtlijn. De Commissie komt daarbij tot de volgende 
conclusies: 
Bij de behandeling en preventie van hart- en vaatziekten door 
verlaging van de plasmacholesterolconcentratie vormen 
leefstijladviezen, gericht op het bevorderen van gezonde 
voeding en het stimuleren van lichaamsbeweging een 
essentieel onderdeel. Rokers dienen gestimuleerd te worden 
het roken te staken. 
 

 Indien sprake is van een erfelijke hyperlipidemie komt naast 
een gezonde leefstijl altijd medicamenteuze behandeling in 
aanmerking, specifiek gericht op het afwijkende 
lipidenpatroon. Bij secundaire hyperlipidemie moet eerst de 
oorzaak worden opgespoord en behandeld. 
 

 Daarnaast komen voor medicamenteuze behandeling met 
cholesterolverlagende geneesmiddelen alle patiënten in 
aanmerking met bekend coronair, perifeer en/of cerebraal 
vaatlijden, patiënten met diabetes mellitus type 2 evenals 
personen zonder bekend vaatlijden of diabetes mellitus type 2 
maar met een leeftijdsafhankelijk risico op sterfte van 
tenminste 10% per tien jaar. 
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Voorkeur voor 
toepassing statinen 
 
 
 
Aangetoonde 
werking bij vier 
statinen 

Bij de medicamenteuze behandeling verdienen 
cholesterolsyntheseremmers (de zogenaamde statinen) de 
voorkeur. Er zijn in Nederland vijf verschillende statinen in de 
handel, namelijk simvastatine, pravastatine, fluvastatine, 
atorvastatine en rosuvastatine. Voor simvastatine, 
pravastatine, atorvastatine en in mindere mate fluvastatine is 
aangetoond dat zij het risico van (nieuwe manifestaties van) 
hart- en vaatziekten en mortaliteit verkleinen. Dit is echter niet 
het geval bij rosuvastatine. Bij de behandeling heeft de 
toepassing van een statine met een aangetoonde werking op 
een verkleining van het risico van hart- en vaatziekten en 
mortaliteit de voorkeur. 
 

Onderling 
vervangbaar 

De statinen zijn in het kader van het Geneesmiddelen 
Vergoedingssysteem onderling vervangbaar, maar gezien de 
veel betere kosteneffectiviteit verdient simvastatine de 
voorkeur. Pas bij onvoldoende resultaat met simvastatine in 
een maximale dosering komt een ander statine in aanmerking. 
Dit geldt ook indien simvastatine om medische redenen niet 
toepasbaar is. Dit is het geval bij de aanwezigheid van contra-
indicaties of het optreden van bijwerkingen of interacties. 
 

Interacties  De mogelijk optredende interacties hangen meestal samen 
met de wijze van metabolisering van het statine (3). 
Simvastatine wordt gemetaboliseerd door het enzym 
cytochroom P450 3A4 (CYP3A4). De activiteit van dit enzym 
wordt geremd door verschillende geneesmiddelen. Dit heeft 
als gevolg dat bij combinatie met dergelijke geneesmiddelen, 
zoals diltiazem, verapamil en ciclosporine een lagere dosering 
van simvastatine wordt geadviseerd. 
Indien in een dergelijke situatie een dosisverlaging van 
simvastatine niet mogelijk is vormt pravastatine een geschikt 
alternatief voor simvastatine. Bij pravastatine vindt de 
metabolisering niet via het cytochroom P450 systeem plaats. 
Bij atorvastatine vindt de metabolisering wel en bij 
rosuvastatine niet via het CYP3A4 plaats. Men dient bij 
atorvastatine dus rekening te houden met dezelfde interacties 
als bij simvastatine. 
 

Behandeladviezen 
per patiëntengroep 

Voor de behandeling met statinen is het van belang om 
onderscheid te maken tussen de volgende patiëntengroepen: 
1. Patiënten met hart- en vaatziekten (HVZ) of diabetes 

mellitus type 2 (DM2): 
Het advies is om te behandelen met simvastatine of indien 
medisch noodzakelijk met pravastatine tot een LDL-waarde 
< 2,5 mmol/l. Bij het niet bereiken van deze waarde kan 
bij patiënten met een sterk verhoogd risico (verscheidene 
hartinfarcten, oncontroleerbare andere risicofactoren of 
een sterk belaste familieanamnese) worden overwogen om 
te behandelen met atorvastatine. Dit betreft slechts een 
relatief kleine groep patiënten (4). 
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 2. Patiënten zonder HVZ en DM2, maar met een sterfterisico 
> 10 % per 10 jaar: 
Het advies is om te behandelen met simvastatine of indien 
medisch noodzakelijk met pravastatine. Er wordt gestreefd 
naar een LDL < 2,5 mmol/l of een LDL-daling van ten 
minste 1,0 mmol/l. Bij het niet bereiken van deze 
streefwaarde wordt niet behandeld met een ander statine, 
omdat er onvoldoende gegevens zijn over de effecten op 
harde klinische eindpunten en over de veiligheid bij 
patiënten zonder HVZ en zonder DM2. 

 
 3. Patiënten zonder HVZ, zonder DM2, met een sterfterisico < 

10 % per 10 jaar, maar met een belaste familieanamnese, 
obesitas of aanwijzingen voor eindorgaanschade: 
Een medicamenteuze behandeling zoals bij 
patiëntengroep 2 kan worden overwogen. 

 
Ezetimibe Als een behandeling met statinen onvoldoende resultaat 

oplevert kan eventueel gecombineerd gebruik met een 
cholesterolabsorptieremmer (ezetimibe) worden overwogen. 
Gegevens over de invloed van ezetimibe op de morbiditeit en 
mortaliteit ontbreken echter. 
 

Andere cholesterol-
verlagende 
geneesmiddelen 

Daarnaast zijn nog verschillende andere cholesterolverlagende 
geneesmiddelen beschikbaar, zoals de fibraten, de 
galzuurbindende harsen en de nicotinezuur(analoga). Deze 
geneesmiddelen hebben een minder vooraanstaande plaats in 
de therapie. 
 

4.d. Gebruik en kosten 
Sterke stijging 
gebruik en kosten 

In de afgelopen jaren is het gebruik van de statinen jaarlijks 
sterk gestegen. Volgens het Genees- en hulpmiddelen 
Informatie Project van het CVZ (GIP) (5) bedroeg in 2005 het 
aantal statinegebruikers 1,133 miljoen. De kosten bedroegen 
in dat jaar circa 305 miljoen euro. Volgens de voorlopige GIP-
cijfers over 2006 bedroeg het aantal statinegebruikers in dat 
jaar 1,409 miljoen en bedroegen de kosten circa 348 miljoen 
euro. 
Door toepassing van de nieuwe richtlijn zullen het aantal 
statinegebruikers en de kosten nog verder stijgen. Het CVZ 
schat dat het aantal statinegebruikers maximaal kan oplopen 
tot circa 2,5 miljoen en de kost en daarbij zullen stijgen tot 
500 à 550 miljoen euro, afhankelijk van het prijspeil van de 
gebruikte statinen. 
 

Sterke variatie 
gebruik 

Er is in Nederland een flinke variatie in het gebruik van 
statinen. Het totale gebruik per regio varieerde in 2006 tussen 
87,6 en 137,6 standaarddagdoseringen per 1000 inwoners per 
dag (6). 
Ook het voorschrijven van de verschillende statinen varieert 
sterk. Het percentage huisartsvoorschriften van simvastatine 
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en pravastatine bij nieuwe gebruikers ten opzichte van het 
totaal aantal statinevoorschriften varieerde in 2006 per regio 
tussen 34,8% en 85,0%. Het gemiddelde percentage bedroeg in 
2006 71,6% (7). 
 

Aanzienlijke 
prijsverschillen 

Er bestaan aanzienlijke prijsverschillen tussen de statinen. In 
2005 bedroegen de gemiddelde jaarkosten van het gebruik 
van simvastatine 130 euro, van pravastatine 273 euro, van 
atorvastatine 398 euro en van rosuvastatine 293 euro. De 
gemiddelde jaarkosten van een behandeling met een statine 
bedroegen in dat jaar 270 euro. 
 

Kosten ezetimibe De kosten van ezetimibe zijn de laatste jaren ook flink 
gestegen. In 2006 bedroegen de kosten voor ezetimibe circa 
16,4 miljoen euro en voor ezetimibe in combinatie met 
simvastatine circa 9,4 miljoen euro (5). 
 

4.e. Beleid in andere landen 
 
 
 
 
Noorwegen 

In verschillende andere West -Europese landen is beleid ontwik-
keld om, onder handhaving van de kwaliteit van de farmaco-
therapie, de kostenontwikkeling van de statinen te matigen. 
Een voorbeeld hiervan is Noorwegen. Hier werd in juni 2005 in 
de vergoedingsregels vastgelegd dat bij toepassing van een 
statine simvastatine het eerste keus geneesmiddel is (8). 
Daarnaast moet de arts bij gebruikers van andere statinen dan 
simvastatine actief onderzoeken of deze kunnen worden 
omgezet naar simvastatine. 
Het effect van de maatregel was dat medio 2006 92 % van de 
nieuwe statinegebruikers simvastatine gebruikte. Daarnaast 
switchte in een periode van 13 maanden na de invoering van 
de regeling 39 % van de atorvastatinegebruikers naar 
simvastatine (8). In aanvulling op dit beleid heeft de Noorse 
overheid ter bevordering van de omzetting naar simvastatine 
de vergoeding van atorvastatine 10 en 20 mg per 1 juli 2007 
beëindigd (9). 
 

Engeland Ook in Engeland wordt een landelijk beleid gevoerd om het 
voorschrijven van bepaalde statinen te bevorderen.  
De National Health Service stimuleert, in overeenstemming 
met de richtlijnen van het National Institute for Health and 
Clinical Excellende (NICE) (10), het voorschrijven van statinen 
met een lage prijs. Dit betreft in eerste instantie simvastatine 
en in tweede instantie pravastatine. Het percentage 
voorschriften van deze twee geneesmiddelen ten opzichte van 
het totaal aantal statinevoorschriften is vastgesteld als een 
productiviteitsindicator voor de “primary care trusts”.  
De behaalde resultaten zijn openbaar en worden op internet 
gepubliceerd. Het gemiddelde landelijke totaalpercentage van 
simvastatine en pravastatine stijgt nog steeds en bedroeg in 
het tweede kwartaal van 2007 71,3 %. De best presterende 
primary care trusts bereikten percentages die ruim boven de 
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80 % liggen (11). 
Usher-Smith et al onderzochten de omzetting van atorvastatine 
naar simvastatine in een Engelse huisartsenpraktijk (12). De 
omzetting bleek goed uitvoerbaar te zijn en er trad geen 
significante wijziging in de gemiddelde totaalcholesterol-
waarde van de omgezette patiënten op. 
 

4.f. Beleidsmatige aanpak 
 De bestaande voorwaarden voor de cholesterolverlagende 

geneesmiddelen zijn volgens de CFH niet meer in 
overeenstemming met de huidige therapeutische inzichten. 
Een aanpassing van deze voorwaarden is daarom noodzakelijk. 
Daarnaast bedroegen de kosten van de statinen in 2006 circa 
348 miljoen euro en deze zullen bij een ongewijzigd beleid de 
komende jaren verder stijgen. Door de onderlinge 
vervangbaarheid en de grote prijsverschillen tussen de 
statinen zijn er mogelijkheden om een forse kostenbesparing 
bij de toepassing van deze geneesmiddelen te realiseren. Een 
beleidsmatige aanpak die hierin resulteert is daarom gewenst. 
 

 
 
Verbeteren 
doelmatigheid door 
zorgverzekeraars 

Er zijn verschillende opties om een dergelijke aanpak te 
realiseren: 
1. Het verbeteren van de doelmatigheid van het 

statinegebruik door zorgverzekeraars: 
Ook als er geen nadere voorwaarden van toepassing zijn 
hebben de zorgverzekeraars de mogelijkheid om de 
doelmatigheid van het voorschrijven van de 
cholesterolverlagende geneesmiddelen te verbeteren. Zij 
kunnen daarover afspraken maken met de voorschrijvers 
of trachten dit doel via meer indirecte wegen te bereiken 
zoals het bevorderen van het farmacotherapieoverleg 
tussen artsen en apothekers. Dat hebben zij de afgelopen 
17 jaar al op ruime schaal gedaan. In de praktijk blijkt dat 
het maken van dergelijke afspraken niet eenvoudig is. Er 
bestaat een weerstand bij zorgverleners en verzekerden 
tegen dergelijke afspraken met zorgverzekeraars, vooral 
als de afspraken een taakstellend karakter hebben. 
Daarnaast heeft de marketing van de farmaceutische 
industrie gericht op het bevorderen van het voorschrijven 
van de betrokken specialitégeneesmiddelen een 
aanzienlijke invloed. Het gevolg is dat de artsen 
onvoldoende conform hun richtlijn voorschrijven (4). 
Mede door deze omstandigheden zijn de opbrengsten van 
deze activiteiten van zorgverzekeraars tot nu toe beperkt. 
Het valt niet te verwachten dat dit beeld binnen afzienbare 
tijd sterk zal veranderen. Via deze aanpak is daarom 
slechts een relatief beperkte kostenbesparing te 
realiseren. 
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Aanpassen nadere 
voorwaarden 

2. Het aanpassen van de nadere voorwaarden:  
Via een aanpassing van de nadere voorwaarden is het 
mogelijk om de vergoeding zoveel mogelijk te laten 
aansluiten bij de huidige therapeutische inzichten over een 
behandeling met cholesterolverlagende geneesmiddelen. 
Tevens is het mogelijk om hierbij de doelmatigheid van 
het statinegebruik te betrekken. 

 
 
 
 
Nadere 
voorwaarden meest 
geschikt  

Gezien het bovenstaande en tevens de aanpak en behaalde 
resultaten in andere landen concludeert het CVZ dat via 
een centrale aanpak op korte termijn veruit de beste 
resultaten geboekt kunnen worden. In de Nederlandse 
context is het stellen van nadere voorwaarden daarvoor de 
meest geschikte mogelijkheid. 
 

 
 
 
 
 
 
Verwijzing naar 
richtlijn 
onvoldoende 
effectief 

Het is mogelijk om in de aangepaste voorwaarden alleen 
te verwijzen naar de huidige richtlijn van de beroepsgroep. 
Uit een uitgebreid evaluatieonderzoek naar het 
functioneren van de nadere voorwaarden is gebleken dat 
het effect van een verwijzing naar richtlijnen nogal variabel 
is (13). Het effect is heel beperkt als het voorschrijf-
patroon in de praktijk substantieel afwijkt van de inhoud 
van de richtlijn. Dit is bij de statinen het geval (4). Daarom 
zal een verwijzing naar de richtlijn geen kostenbeheersing 
van betekenis opleveren. 
 

 
 
 
Voorkeur voor 
simvastatine 

Simvastatine heeft een duidelijk bewezen werking op een 
verkleining van het risico van hart- en vaatziekten en van 
de mortaliteit. Het geneesmiddel heeft daarnaast van de 
statinen veruit de beste kosteneffectiviteit. Simvastatine 
heeft om die redenen de voorkeur van de CFH. 
 

 
 
 
 
 
 
Zonodig toepassing 
ander statine 

Het is daarom zowel uit kwaliteits- als kostenoogpunt aan 
te bevelen om de behandeling met een statine altijd te 
starten met simvastatine. Daarnaast is het gewenst dat in 
gevallen waarin een behandeling met simvastatine 
onvoldoende effect oplevert of een behandeling met 
simvastatine vanwege contra-indicaties, interacties of 
bijwerkingen niet mogelijk is zonodig een ander statine 
kan worden toegepast. Op die wijze kan een verzekerde 
altijd behandeld worden met een medisch gezien 
passende statine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een cholesterolverlagende behandeling is ook mogelijk 
met de cholesterolabsorptieremmer ezetimibe. Dit 
geneesmiddel komt pas in aanmerking als een 
behandeling met een statine onvoldoende resultaat heeft 
opgeleverd. Er is sprake van oneigenlijk gebruik indien 
niet aan deze voorwaarde wordt voldaan. Daarnaast is de 
omzet van dit geneesmiddel de laatste jaren flink 
gestegen, zowel als monopreparaat als in combinatie met 
simvastatine. Gezien de kans op oneigenlijk gebruik en de 
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Ezetimibe opnemen 
in voorwaarden 

hoogte van de omzet is er reden om dit geneesmiddel in 
de nadere voorwaarden op te nemen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andere middelen 
niet opnemen in 
voorwaarden 

Daarnaast zijn nog verschillende andere cholesterol-
verlagende geneesmiddelen beschikbaar, zoals de 
fibraten, de galzuurbindende harsen en de 
nicotinezuur(analoga). Deze geneesmiddelen hebben een 
minder vooraanstaande plaats in de therapie. De kosten 
van deze groepen geneesmiddelen bedroegen in 2006 
respectievelijk circa 4,3 miljoen, 900.000 en 1,4 miljoen 
euro (5). Gezien hun bijwerkingenpatroon en relatief 
geringe budgetimpact is de omvang van een eventueel 
bestaand oneigenlijk gebruik gering. Het CVZ stelt daarom 
voor deze geneesmiddelen niet meer op te nemen in de 
voorwaarden. 
 

 De hierboven beschreven nadere voorwaarden kunnen via 
een aanpassing van de huidige nadere voorwaarden op 
bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering worden 
geëffectueerd. Zie voor de voorgestelde tekst het advies. 
 

Voorwaarden 
gelden voor alle 
gebruikers 
 
 
 
 
Overgangsperiode 
één jaar 

Het CVZ stelt voor om de voorwaarden zowel voor de 
nieuwe als de bestaande statinegebruikers te laten gelden. 
Het aantal  bestaande statinegebruikers dat niet volgens 
deze voorwaarden wordt behandeld is zeer omvangrijk. Er 
zijn echter geen medische redenen om een verschil te 
maken tussen de bestaande en de nieuwe gebruikers. 
Wel is het redelijk om voor de omzetting van de bestaande 
gebruikers een overgangsperiode vast te stellen. Het CVZ 
adviseert hiervoor een periode van één jaar. Deze termijn 
zal het in het algemeen mogelijk maken dat de omzetting 
tijdens een regulier consult plaatsvindt, ook als de 
voorschrijver een specialist is. 
 

4.g. Uitvoerbaarheid 
 
 
Sluit aan bij 
richtlijn 

Voor de uitvoerbaarheid is een belangrijk aspect dat dit advies 
niet gepaard gaat met een kwaliteitsverlies van de 
behandeling. Het advies sluit tevens goed aan bij de huidige 
behandelrichtlijn “Cardiovasculair risicomanagement” die 
simvastatine ook als eerste keuspreparaat noemt. 
 

 
 
Eenvoudige 
werkwijze controle 
 
 
 
 
 
 

Sinds enige tijd laten de zorgverzekeraars de controle op de 
nadere voorwaarden voor een aantal geneesmiddelen 
uitvoeren door de apotheek. Men maakt daarbij gebruik van 
landelijk uniforme en eenvoudig in te vullen 
artsenverklaringen. Zorgverzekeraars en patiënten zijn 
tevreden over deze werkwijze, terwijl het ook voor artsen en 
apothekers goed uitvoerbaar blijkt te zijn. Per verzekerde 
zullen in het algemeen maar één of enkele controles nodig 
zijn. Het CVZ is desgewenst bereid de zorgverzekeraars nader 
te adviseren bij het opstellen van de artsenverklaringen. 
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Spreiding werklast 

Verder adviseert het CVZ om voor de omzetting van de 
bestaande statinegebruikers naar simvastatine een 
overgangsperiode van één jaar te laten gelden. Dit geeft een 
betere spreiding van de extra werklast voor de zorgverleners. 
 

Aanpak 
uitvoerbaar 

Het CVZ verwacht dat door deze aanpak het advies ook bij het 
zeer grote aantal bestaande gebruikers van cholesterol-
verlagende geneesmiddelen uitvoerbaar zal zijn. 
 

4.h. Kostenconsequentieraming 
 Op basis van het conceptadvies over een aanpassing van de 

nadere voorwaarden is een kostenconsequentieraming 
opgesteld (zie bijlage). Deze richt zich alleen op de statinen en 
niet op ezetimibe. Hierbij is uitgegaan van de invoering van de 
nieuwe voorwaarden op 1 januari 2009. Er wordt geschat dat 
er op dat moment 1,91 miljoen statinegebruikers zullen zijn 
en de kosten circa 516 miljoen euro per jaar zullen bedragen. 
De verwachting is dat het totaal aantal statinegebruikers na 1 
januari 2009 nog met 50.000 tot 334.000 zal stijgen. 
 

Raming 
kostenbesparingen 

In de raming zijn twee scenario’s doorgerekend waarin 
respectievelijk 10 % en 20 % van de startende statine-
gebruikers niet met de behandeling met simvastatine uitkomt. 
Toepassing van de nieuwe voorwaarden bij nieuwe 
statinegebruikers kan een besparing opleveren van circa 4,6 
tot 38,7 miljoen euro per jaar. 
Daarnaast zijn twee scenario’s doorgerekend waarin bij een 
actieve omzetting van de bestaande statinegebruikers naar 
simvastatine respectievelijk 20 % en 30 % van de bestaande 
statinegebruikers niet kan worden omgezet naar simvastatine. 
Toepassing van de nieuwe voorwaarden bij bestaande 
statinegebruikers kan daardoor een besparing opleveren van 
circa 164,0 tot 187,4 miljoen euro per jaar. 
In totaal is sprake van een besparing van circa 169 tot 226 
miljoen euro per jaar. 
 

Conservatieve 
raming 

Het betreft een conservatieve raming. Er is geen rekening 
gehouden met dosisverhogingen die in de richtlijn worden 
aanbevolen. Deze leiden bij de duurdere statinen tot meer 
kostenstijging dan bij simvastatine. Ook is geen rekening 
gehouden met het zogenoemde preferentiebeleid dat een 
groot aantal zorgverzekeraars voor simvastatine en 
pravastatine voert. Hierbij worden alleen de geneesmiddelen 
van de goedkoopste leveranciers vergoed, hetgeen een extra 
prijsverlagend effect voor deze geneesmiddelen oplevert. 
 

Meerkosten Bij de invoering van het advies zal ook sprake zijn van meer-
kosten door onder meer extra consulten en extra cholesterol-
bepalingen. Deze kosten zijn ten opzichte van de totale 
kostenbesparing relatief beperkt en zijn niet apart berekend. 
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4.i. Juridische aspecten 
 
 
Stellen voor-
waarden stevig 
verankerd in Zvw 

Het voorstel van het CVZ voor een aanpassing van de 
voorwaarden haakt aan bij de reeds bestaande mogelijkheden 
in de Regeling zorgverzekering om indicatievoorwaarden te 
stellen. Het stellen van dergelijke voorwaarden is stevig 
verankerd in de Zorgverzekeringswet. De voorgestelde 
voorwaarden gaan echter verder dan de huidige toepassing 
van de nadere voorwaarden. 
 

 In de voorgestelde aanpak wordt om zorginhoudelijke en 
budgettaire redenen binnen één cluster van onderling 
vervangbare geneesmiddelen aan één geneesmiddel de 
voorkeur gegeven. De andere geneesmiddelen in de groep 
blijven echter beschikbaar voor de verzekerde indien er 
medische redenen zijn om ze toe te passen. 
 

Advies sluit aan bij 
normale 
systematiek 

Deze aanpak binnen één cluster is bij de nadere voorwaarden 
nog niet eerder toegepast, maar sluit goed aan bij de normale 
systematiek van het instellen van nadere voorwaarden. Hierbij 
wordt op basis van de therapeutische waarde en de te 
verwachten kostenconsequenties een beslissing genomen over 
het al of niet instellen van nadere voorwaarden. Het in de 
nadere voorwaarden geven van een voorkeur aan het ene 
geneesmiddel boven het andere is wel toegepast bij 
geneesmiddelen met eenzelfde indicatiegebied die in 
verschillende clusters zijn opgenomen. Voorbeelden hiervan 
zijn de voorwaarden bij de TNF-alfa blokkerende 
geneesmiddelen, bij pimecrolimus en tacrolimus en bij 
bortezomib en lenalidomide. Hierbij is als voorwaarde 
opgenomen dat de verzekerde eerst met één of meer andere 
geneesmiddelen moet zijn behandeld. Bij bortezomib en 
lenalidomide gaat het nog een stap verder. Deze twee 
geneesmiddelen hebben bij toepassing bij het multipel 
myeloom op populatieniveau dezelfde therapeutische waarde 
maar bortezomib heeft in de voorwaarden de voorkeur 
gekregen boven lenalidomide vanwege een betere 
kosteneffectiviteit. 
 

 
Aanpassing artikel 
2.5 Rzv 

Aangezien het stellen van voorwaarden in deze vorm nieuw is, 
beveelt het CVZ aan om in artikel 2.5 van de Regeling 
zorgverzekering de minister de bevoegdheid te geven om op 
bijlage 2 binnen een groep onderling vervangbare 
geneesmiddelen de voorkeur te geven aan één of meer 
geneesmiddelen. Dit geeft tevens de mogelijkheid om deze 
voorwaarden zonodig ook bij andere geneesmiddelengroepen 
te introduceren. 
 

4.j. Gevolgen voor burger en maatschappij 
 
 

Voor de burger is belangrijk dat na invoering van het advies 
alle cholesterolverlagende geneesmiddelen – indien medisch 
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Handhaving 
kwaliteit  
 
 
Grote 
kostenbesparing 

noodzakelijk – beschikbaar blijven voor vergoeding en er 
sprake is van handhaving van de kwaliteit van de behandeling. 
 
De opbrengst van het advies bedraagt circa 169 tot 226  
miljoen euro per jaar. Een dergelijke grote kostenbesparing 
draagt flink bij aan een beter betaalbaar geneesmiddelen-
pakket. 
 

4.k. Bestuurlijke consultatie 
 Tijdens de bestuurlijke consultatieronde van het Pakketadvies 

zijn reacties op dit advies ontvangen van de KNMG, LHV, ZN, 
NHG, KNMP, Nefarma en CG-Raad/CSO. In een eerdere 
consultatieronde zijn ook bestuurlijke reacties ontvangen van 
NPCF en Bogin. Naast de reactie van Nefarma zijn individuele 
reacties ontvangen van de fabrikanten AstraZeneca en Pfizer, 
die eveneens zijn betrokken bij het opstellen van het advies. 
 

4.k.1. Reacties belanghebbende partijen 

 Hieronder is in hoofdlijnen de inhoud van de ontvangen 
reacties weergegeven. Voor meer details verwijzen we naar de 
tekst van de ontvangen reacties en de antwoorden van het CVZ 
daarop. Deze zijn als bijlage bijgevoegd bij het rapport 
Pakketadvies 2008. De reacties zijn per type organisatie 
gegroepeerd. 
 

Patiënten De patiëntenorganisaties NPCF en CG-Raad/CSO staan positief 
tegenover het advies. De NPCF wijst op het belang van een 
goede informatievoorziening aan de patiënt en wil na de 
invoering graag een goede monitoring van deze aanpak, zodat 
eventueel optredende problemen snel kunnen worden 
opgelost. 
 

Artsen De artsenorganisaties KNMG, LHV en NHG staan positief 
tegenover het advies. Zij kunnen zich vinden in de 
inhoudelijke keuzes in het advies, omdat deze nauw aansluiten 
bij de huidige richtlijn. Zij wijzen erop dat de uitvoering extra 
kosten met zich meebrengt. Deze kosten moeten worden 
meegenomen bij de opbrengsten. 
 

Zorgverzekeraars ZN steunt het voorstel om de nadere voorwaarden aan te 
passen. ZN wijst verder op de noodzaak om bij 
pakketadviezen een onafhankelijke toetsing uit te voeren van 
de richtlijnen van de beroepsgroepen en een goede 
uitvoerbaarheid van de toetsing van de nadere voorwaarden. 
 

Apothekers  De apothekersorganisatie KNMP is het eens met de noodzaak 
om de doelmatigheid bij de toepassing van deze groep 
geneesmiddelen te verbeteren en met de voorkeur die in het 
advies wordt uitgesproken voor simvastatine. De KNMP is 
echter geen voorstander van de voorgestelde methode, maar 
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geeft de voorkeur aan een aanpak door de zorgverzekeraars 
en zorgverleners. 
 

Industrie Uit de ontvangen reacties blijkt dat Nefarma en de twee 
fabrikanten AstraZeneca en Pfizer het voorstel totaal afwijzen. 
Het grote aantal door hen aangevoerde argumenten en 
bezwaren is zowel bestuurlijk, juridisch als medisch-
farmaceutisch van aard. Ook de Bogin is geen voorstander van 
de voorgestelde aanpak, maar wil deze overlaten aan de 
zorgverzekeraars en zorgverleners. De Bogin is het eens met 
de voorkeur voor simvastatine. 

4.k.2. Reactie CVZ 

 
Brede steun advies  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geen vergelijkbare 
resultaten met 
aanpak KNMP 
 
 
 
Advies inhoudelijk 
niet onjuist 
 
Aanpassing op 
onderdelen 

Het CVZ constateert dat de voor de invoering meest 
belangrijke partijen het advies steunen, namelijk de patiënten, 
de artsen en de zorgverzekeraars. Het CVZ is het eens met de 
opmerkingen over het belang van een goede informatie-
voorziening en monitoring en het meenemen van de 
uitvoeringskosten. Hetzelfde geldt voor de noodzaak van een 
onafhankelijke toetsing van de richtlijnen bij pakketadviezen 
en het belang van een goede uitvoerbaarheid van de nadere 
voorwaarden. 
De KNMP steunt de noodzaak om de doelmatigheid bij deze 
groep geneesmiddelen te verbeteren en de inhoudelijke keus 
voor simvastatine Zij geven echter de voorkeur aan een aanpak 
via de betrokken veldpartijen. Het CVZ verwacht niet dat 
daarmee ook maar enigszins vergelijkbare resultaten kunnen 
worden behaald. 
Alleen de farmaceutische industrie wijst het advies geheel af. 
Het CVZ heeft hun argumenten en bezwaren uitvoerig 
bestudeerd. Dit heeft echter niet tot de conclusie geleid dat dit 
advies vanuit het oogpunt van een zorgvuldig en doelmatig 
pakketbeheer inhoudelijk onjuist zou zijn. 
Naar aanleiding van verschillende opmerkingen in de reacties 
is het conceptadvies op onderdelen aangepast. De hoofdlijn 
van het advies is echter niet gewijzigd. 

 
 
5. Auteur 

Naam H.J. Gerritsen, apotheker, MPH 
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Bijlage: Kostenconsequentieraming van aanpassing van de 
nadere voorwaarden voor cholesterolverlagende 
geneesmiddelen 

 1. Inleiding 
Het CVZ stelt voor om de nadere voorwaarden van de 
cholesterolverlagende geneesmiddelen aan te passen. Het CVZ 
stelt voor om de nadere voorwaarden zo te formuleren dat 
statinen anders dan simvastatine, en ezetimibe, al of niet in 
combinatie met een statine, pas voor vergoeding in 
aanmerking komen indien patiënten: 
− niet behandeld kunnen worden met simvastatine vanwege 

contra-indicaties, bijwerkingen of interacties; 
− ondanks behandeling met simvastatine in maximale 

dosering niet de gewenste streefwaarden bereiken. 
 

 Voor het schatten van de budgettaire besparingen gaat het 
CVZ uit van een aanpassing van deze nadere voorwaarden per 
1 januari 2009. De budgettaire consequenties van het 
verbinden van nadere voorwaarden aan het gebruik van 
ezetimibe, al dan niet in combinatie met simvastatine, zijn niet 
in de raming meegenomen aangezien niet bekend is in welke 
mate het huidige gebruik van ezetimibe al dan niet conform de 
richtlijnen is.  
 

 2. Uitgangspunten 
 
2.1 Aantal gebruikers 
 
2.1.1 Bestaande gebruikers 
Op basis van voorlopige GIP-cijfers over 2006 blijkt dat er in 
Nederland ruim 1,4 miljoen gebruikers van statinen zijn. In 
onderstaande tabel staan de aantallen gebruikers weergegeven 
over de periode 2002 – 2006. Een gebruiker is hierbij 
gedefinieerd als een verzekerde die tenminste één voorschrift 
voor een statine heeft ontvangen. 
 

 
Tabel 1: Overzicht aantal gebruikers statinen 2002 - 2006 
Geneesmiddel 2002 2003 2004 2005 2006* 
Simvastatine (Zocor) 367.070 387.700 418.070 462.830 622.230 

Pravastatine (Selektine) 160.520 181.860 187.510 176.830 185.980 

Fluvastatine (Lescol)  33.796 32.804 31.566 29.384 32.170 

Atorvastatine (Lipitor) 234.660 269.280 332.370 382.390 456.790 

Rosuvastatine (Crestor)  54.914 104.950 129.030 168.230 

Totaal gemiddeld 771.050 877.690 1.023.000 1.133.000 1.409.000 
* De cijfers van 2006 zijn voorlopige cijfers. 
 
 
 Opvallend is de relatief grote stijging van het aantal gebruikers 

in 2006. Ten opzichte van 2005 nam het aantal gebruikers 
met ruim 24% toe. Voor deze ontwikkeling is een aantal 
verklaringen. Enerzijds neemt de kennis over de risico’s van 
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een verhoogd cholesterolgehalte bij het algemene publiek toe 
door verschillende campagnes, aandacht in de media, reclame 
voor voedingsmiddelen met positieve effecten op het 
cholesterolgehalte en acties om gratis op een verhoogd 
cholesterolgehalte te testen. Anderzijds is het ook 
waarschijnlijk dat door factoren als verslechterde eetge-
woonten en de vergrijzing de prevalentie van een verhoogd 
cholesterolgehalte toeneemt. Daarnaast hebben het CBO en 
het NHG medio 2006 geactualiseerde behandelrichtlijnen op 
het gebied van cardiovasculair risicomanagement uitgebracht. 
Hierin zijn de behandelcriteria verruimd en behandeldoelen 
scherper gesteld. Naar verwachting zal de stijging van het 
aantal gebruikers van een statine zich in 2007 en 2008 
voortzetten met de gemiddelde jaarlijkse groei over de periode 
2002 – 2006 van circa 16% per jaar. Dit betekent dat er in 
2007 naar verwachting circa 1,64 miljoen gebruikers van een 
statine zullen zijn en circa 1,91 miljoen gebruikers in 2008. 
 

 2.1.2 Aantal extra gebruikers 
Om het potentieel aantal extra gebruikers te schatten maken 
we allereerst een schatting van het aantal personen dat op 
grond van de geactualiseerde richtlijn voor cardiovasculair 
risicomanagement in aanmerking komt voor behandeling met 
een statine. De groep patiënten met familiaire 
hypercholesterolemie is niet in deze raming meegenomen. Het 
aantal potentiële nieuwe gebruikers is vervolgens geschat door 
het aantal bestaande gebruikers hiervan af te trekken. 
 

 Volgens de multidisciplinaire richtlijn komen de volgende 
groepen patiënten in aanmerking voor behandeling met een 
statine: 
1. Patiënten met hart- en vaatziekten 

Op basis van een aantal cohortstudies zoals het 
Peilstationproject hart- en vaatziekten, het Morgen-
onderzoek en het Ergo-onderzoek en gegevens uit het 
Nationaal Kompas van het RIVM schat het CVZ dat er 
tussen de 690.000 en 775.000 patiënten met hart- en 
vaatziekten zijn die op basis van de geactualiseerde 
behandelrichtlijn in aanmerking komen voor behandeling 
met een statine. 

 
 2. Patiënten met diabetes mellitus type 2 

Er zijn in Nederland ruim een half miljoen patiënten met 
diabetes mellitus type 2 bekend. Een aanzienlijk deel 
daarvan valt echter ook in de groep van de patiënten met 
een hart- en vaatziekte. Het CVZ schat dat er tussen de 
200.000 en 300.000 diabetes mellitus type 2 patiënten 
zonder hart- en vaatziekten zijn die in aanmerking komen 
voor behandeling met een statine. 
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 3. Patiënten zonder hart- en vaatziekten of diabetes mellitus 
type 2 maar met een 10-jaars sterfterisico t.g.v. hart- en 
vaatziekten van meer dan 10% 
Op basis van gegevens van het RIVM en de Doetinchem-
studie schat het CVZ dit aantal patiënten op circa 1 
miljoen personen. 

 
 4. Patiënten zonder hart- en vaatziekten of diabetes mellitus 

type 2 mét een 10-jaars sterfterisico t.g.v. hart- en 
vaatziekten van minder dan 10% 
Deze groep patiënten bestaat voornamelijk uit personen 
met een belaste familieanamnese, patiënten met obesitas 
of patiënten met eindorgaanschade. Naar schatting 
bedraagt deze groep circa 400.000 personen. Aangezien 
bij deze groep behandeling niet altijd is aangewezen en 
volgens de richtlijn cardiovasculair risicomanagement 
slechts kan worden overwogen is het niet waarschijnlijk 
dat al deze patiënten met een statine behandeld zullen 
gaan worden. In deze raming gaat het CVZ uit van een 
potentieel behandelingspercentage variërend tussen 30% 
en 70%, resulterend in een aantal van 120.000 tot 280.000 
patiënten. 

 
 Concluderend komen er in totaal in Nederland circa 2,0 tot 2,4 

miljoen mensen (groepen 1 t/m 4) in aanmerking voor 
behandeling met een statine. Per 1 januari 2009 zijn er naar 
verwachting circa 1,91miljoen gebruikers van een statine 
zodat er nog circa 100.000 tot 445.000 onbehandelde 
personen in aanmerking komen voor behandeling met een 
statine. Welk percentage van deze patiënten ook daadwerkelijk 
met een statine zal worden behandeld is niet precies te 
schatten. In deze raming hanteert het CVZ daarom een range 
van 50 tot 75%. In totaal zijn er vanaf 2009 nog tussen de 
50.000 en 334.000 personen die op enig moment zullen 
starten met een behandeling met een statine. 
 

 2.2 Kosten en duur van gebruik 
Voor de kosten van het gebruik van statinen maakt het CVZ 
gebruik van de gemiddelde behandelkosten per gebruiker en 
per type statine uit 2005. Er is voor gekozen om uit te gaan 
van de kosten in 2005 omdat door de grote instroom van 
nieuwe gebruikers in 2006 de gemiddelde kosten per 
behandeling worden onderschat. De grote groep nieuwe 
gebruikers gebruikten de statinen waarschijnlijk nog maar 
enkele maanden waardoor de gemiddelde kosten per 
gebruiker in 2006 relatief laag zijn. Daarnaast is de prijs van 
de statinen in 2006 slechts beperkt gedaald ten opzichte van 
2005, zodat de prijzen in 2005 goed bruikbaar zijn om een 
raming van de mogelijke besparingen op te baseren. In 
onderstaande tabel staan de gemiddelde totale kosten per 
gebruiker weergegeven naar type statine: 
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Tabel 2: Overzicht gemiddelde kosten per gebruiker naar 
type statinebehandeling in 2005 

Geneesmiddel Gemiddelde kosten 

Simvastatine (Zocor) 130 
Pravastatine (Selektine) 273 
Fluvastatine (Lescol)  245 
Atorvastatine (Lipitor) 398 
Rosuvastatine (Crestor) 293 
Totaal 270 

 
 
 Hierbij benadrukt het CVZ dat het hier gemiddelde kosten per 

gebruiker betreft waarin ook starters, stoppers en switchers 
meetellen. Opvallend is het grote verschil in gemiddelde 
behandelkosten van simvastatine ten opzichte van de andere 
statinen. Complicerende factor in het geheel is het feit dat in 
de geactualiseerde multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair 
risicomanagement naast een verruimde indicatiestelling ook 
de behandeldoelen zijn aangescherpt. Deze hogere 
behandeldoelen zullen een effect hebben op de dosering van 
de verschillende statinen. Het spreekt voor zich dat dit 
consequenties kan hebben voor de behandelkosten. Deze 
consequenties zijn echter niet meegenomen in deze 
kostenconsequentieraming. 
 

 De ontwikkelingen rondom het generieke preferentiebeleid van 
zorgverzekeraars hebben uiteraard ook een invloed op de 
omvang van de potentiële besparingen. Het is waarschijnlijk 
dat door de recente prijsverlagingen van simvastatine de 
gemiddelde behandelkosten van een behandeling met 
simvastatine lager zullen uitvallen. Hiermee wordt het verschil 
met de andere statinen groter en zullen de potentiële 
opbrengsten van de maatregel nog hoger kunnen uitvallen. 
 

 3. Kostenconsequentieraming 
 
3.1 Extra gebruikers 
Naar schatting zal het aantal patiënten dat met een statine 
behandeld wordt in de periode na 2009 nog stijgen met een 
aantal van tussen de 50.000 en 334.000 personen. Wanneer 
de nadere voorwaarden niet worden aangepast zullen deze 
patiënten naar verwachting in dezelfde verhouding als het 
cohort bestaande gebruikers met de verschillende statinen 
behandeld worden. De gemiddelde behandelkosten bedragen 
dan circa € 270,- per gebruiker per jaar. 
 

 Bij invoering en naleving van de nieuwe nadere voorwaarden 
zal een groter deel van de patiënten met simvastatine 
behandeld gaan worden. Naar schatting zal zo’n 10% tot 
maximaal 20% van de gebruikers niet uit kunnen komen met 
simvastatine. Deze percentages zijn gebaseerd op de in 
Noorwegen, Engeland en Nederland reëel behaalde 



 

27082860 29

percentages gebruikers van simvastatine onder de nieuwe 
statinegebruikers indien simvastatine geldt als eerste keus 
geneesmiddel bij de statinen. 
 

 Van de patiënten die niet met simvastatine behandeld kunnen 
worden neemt het CVZ aan dat deze een behandeling met 
atorvastatine óf rosuvastatine zullen starten in een verhouding 
van 3 op 1, ongeveer overeenkomend met de 
marktverhoudingen in 2005 tussen deze twee middelen. Dit 
resulteert in twee scenario’s voor de potentiële besparing per 
nieuwe extra gebruiker welke in onderstaande tabel staan 
weergegeven. In deze kostenconsequentieraming houdt het 
CVZ geen rekening met het potentiële gebruik van 
pravastatine door het deel van de extra gebruikers waarbij 
behandeling met simvastatine wellicht minder geschikt is 
vanwege gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen die 
via het P450 iso-enzym CYP3A4 worden gemetaboliseerd. 
 

 
Tabel 3: Overzicht gemiddelde totale kosten per gebruiker, afhankelijk van het 
percentage gebruikers  dat niet uitkomt met simvastatine 

Percentage startende gebruikers 
dat niet uitkomt met behandeling 

met simvastatine 

Gemiddelde totale 
kosten per 

gebruiker per jaar 

Gemiddelde jaarlijkse besparing 
per nieuwe gebruiker bij 

aanpassing nadere voorwaarden 
10% € 154,- € 116,- 
20% € 178,- € 92,- 

 
 
 In onderstaande tabel staan de totale kosten en besparingen 

van aanpassing van de nadere voorwaarden weergegeven voor 
de nieuwe gebruikers vanaf 2009. 
 

 
Tabel 4: Overzicht totale kosten van en besparing op statinegebruik voor de extra 
gebruikers mét en zonder aanpassing van de nadere voorwaarden 

Totale kosten bij aanpassing 
nadere voorwaarden 

Totale besparing 

Percentage gebruikers dat niet uitkomt met simvastatine 

Aantal 
potentiële 
gebruikers  

Totale kosten 
bij 

ongewijzigd 
beleid 

10% 20% 10% 20% 

50.000 € 13.500.000 € 7.710.000 € 8.920.000 € 5.790.000 € 4.580.000 
334.000 € 90.180.000 € 51.500.000 € 59.570.000 € 38.690.000 € 30.610.000 

 
 
 Uit bovenstaande tabel blijkt dat er per 1 januari 2009 nog 

tussen de 50.000 en 334.000 nieuwe gebruikers van een 
statine extra te verwachten zijn. Afhankelijk van het 
percentage gebruikers dat niet uitkomt op een initiële 
behandeling met simvastatine bedragen de besparingen ten 
gevolge van het aanpassen van de nadere voorwaarden tussen 
4,6 en 38,7 miljoen euro per jaar. Hierbij heeft het CVZ geen 
rekening gehouden met de populatiedynamiek. 
 

 3.2 Bestaande gebruikers 
Naar schatting zijn er eind 2008 zo’n 1,91 miljoen 
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statinegebruikers. Bij ongewijzigd beleid bedragen de totale 
kosten van het statinegebruik op dat moment circa 516 
miljoen euro op jaarbasis. Wanneer de nadere voorwaarden 
worden aangepast zodat alleen nog vergoeding op statinen 
anders dan simvastatine bestaat wanneer niet uitgekomen kan 
worden met simvastatine zullen naar verwachting ruim 1,1 
miljoen gebruikers van statinen, anders dan simvastatine, voor 
de keus gesteld worden om te veranderen van therapie of om 
de geneesmiddelen zelf te betalen. 
 

 Het CVZ gaat uit van een percentage gebruikers dat niet 
overstapt naar een behandeling met simvastatine van minimaal 
20% en maximaal 30%. Deze percentages zijn iets hoger dan 
bij de groep extra gebruikers aangezien er binnen de 
bestaande gebruikers al enige mate van selectie heeft 
plaatsgevonden van gebruikers die niet behandeld kunnen 
worden of uitkomen met simvastatine. Deze percentages 
komen overeen met de in Noorwegen, Engeland en Nederland 
reëel behaalde percentages gebruikers van simvastatine ten 
opzichte van het totale aantal statinegebruikers indien 
simvastatine geldt als eerste keus geneesmiddel bij de 
statinen. 
 

 Bij de berekening van de besparing van het overzetten van de 
bestaande gebruikers naar simvastatine gaat het CVZ uit van 
de gemiddelde kosten van een behandeling met een statine 
anders dan simvastatine. Deze gemiddelde kosten van € 343,- 
zijn gebaseerd op gemiddelde totale kosten per gebruiker in 
2005, gewogen naar marktverhoudingen uit 2006. 
 

 
Tabel 5: Overzicht gemiddelde totale kosten per gebruiker, afhankelijk van het 
percentage gebruikers  dat niet uitkomt met simvastatine 

Percentage overstappende 
gebruikers dat niet uitkomt met 
behandeling met simvastatine 

Gemiddelde totale 
kosten per gebruiker 

Gemiddelde jaarlijkse besparing per 
overstappende bestaande gebruiker bij 
aanpassing van de nadere voorwaarden 

20% € 173,- € 170,- 
30% € 194,- € 149,- 

 
 
 Doorrekening van bovenstaande uitgangspunten resulteert in 

onderstaande ramingen van de totale kosten en besparingen 
van aanpassing van de nadere voorwaarden weergegeven voor 
de bestaande gebruikers vanaf 2009. 
 

 
Tabel 6: Overzicht totale kosten van en besparing op statinegebruik door 
bestaande gebruikers mét en zonder aanpassing van de nadere voorwaarden 

Totale kosten bij aanpassing 
nadere voorwaarden 

Totale besparing 

Percentage gebruikers dat niet uitkomt met simvastatine/ niet kan 
overstappen 

Aantal 
potentieel 
overstap-

pende 
gebruikers 

Totale kosten 
bij ongewijzigd 

beleid 

20% 30% 20% 30% 

1.100.000 € 377.300.000 € 189.860.000 € 213.290.000 € 187.440.000 € 164.000.000 
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 Uit bovenstaande tabel blijkt dat er per 1 januari 2009 circa 

1,1 miljoen gebruikers van statinen, anders dan simvastatine, 
zijn. Wanneer de nadere voorwaarden worden aangescherpt 
zal het merendeel van deze gebruikers over moeten stappen 
op simvastatine om te voorkomen dat ze het geneesmiddel 
zelf moeten gaan betalen. Een gedeelte van de gebruikers zal 
wel overstappen op behandeling met simvastatine en daar 
vervolgens al dan niet mee uitkomen, en een ander deel zal in 
het geheel niet in aanmerking komen om over te stappen, 
bijvoorbeeld omdat deze al eerder met simvastatine behandeld 
zijn en hiermee niet uitgekomen zijn. In totaal verwacht het 
CVZ dat circa 20% tot 30% van de gebruikers niet over zal 
stappen. Doorrekening van bovenstaand scenario resulteert in 
een besparing van 164 tot 187 miljoen euro per jaar. 
 

 Een gedeelte van de bestaande gebruikers zal medisch gezien 
wel over kunnen stappen maar dit niet willen. Deze gebruikers 
zullen de kosten voor de statinebehandeling zelf moeten 
betalen. Het effect van de mogelijke keuze om de kosten voor 
de behandeling met een statine, anders dan simvastatine, zelf 
te betalen heeft het CVZ verder buiten beschouwing gelaten. 
 

 4. Conclusies 
 
4.1 Extra gebruikers 
Aanpassing van de nadere voorwaarden per 1 januari 2009 
heeft effect op circa 50.000 tot 334.000 nieuwe gebruikers 
extra. Bij ongewijzigd beleid bedragen de totale kosten van het 
statinegebruik door deze extra nieuwe gebruikers tussen de 
13,5 en 90,1 miljoen euro per jaar. Aanpassing van de nadere 
voorwaarden resulteert in een besparing van 4,6 tot 38,7 
miljoen euro per jaar op het gebruik door nieuwe gebruikers. 
Hierbij gaat het CVZ ervan uit dat tussen de 10% en 20% van 
de nieuwe gebruikers niet uitkomt met een behandeling met 
simvastatine. 
 

 In deze berekening is geen rekening gehouden met de 
natuurlijke in- en uitstroom van gebruikers waardoor er 
jaarlijks een bepaald percentage gebruikers als nieuw zal 
kunnen worden geclassificeerd. Een en ander is echter 
afhankelijk van de wijze waarop de nadere voorwaarden 
worden vormgegeven en in de praktijk worden uitgevoerd. Het 
effect op de uitkomst van de raming is overigens relatief 
beperkt. 
 

 4.2 Bestaande gebruikers 
Bij ongewijzigd beleid bedragen de totale kosten van het 
statinegebruik anders dan simvastatine door bestaande 
gebruikers circa 377 miljoen euro per jaar. Wanneer de nadere 
voorwaarden worden aangepast zodat statinen, anders dan 
simvastatine, alleen voor vergoeding in aanmerking komen 
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wanneer niet uitgekomen kan worden met simvastatine, zullen 
naar verwachting ruim 1,1 miljoen bestaande gebruikers voor 
de keus gesteld worden om te veranderen van therapie of de 
kosten voor eigen rekening te nemen. Naar verwachting zal 
tussen de 70% en 80% van de bestaande gebruikers ook 
daadwerkelijk omgezet worden. Dit resulteert in een besparing 
van 164 tot 187 miljoen euro per jaar. De eenmalige kosten 
van het omzetten van de bestaande gebruikers is niet in deze 
raming meegenomen. 
 

 In deze raming heeft het CVZ het effect van het uit patent gaan 
en het waarschijnlijk beschikbaar komen van generiek 
fluvastatine (+/- 2008), atorvastatine (+/- 2012) en 
rosuvastatine (+/- 2017) niet meegenomen. Het spreekt voor 
zich dat bij het beschikbaar komen van generieke versies van 
deze middelen de gemiddelde kosten per gebruiker zullen 
dalen. Hierdoor zullen de jaarlijkse opbrengsten zoals hier 
geraamd afnemen. Aangezien de omvang van het gebruik van 
fluvastatine relatief beperkt is zal met name de 
beschikbaarheid van generiek atorvastatine eind 2011, begin 
2012 invloed hebben. 
De relatieve afname van de opbrengst ten gevolge van 
patentverloop in de toekomst is op dit moment moeilijk te 
voorspellen. Hierbij spelen vooral de onvoorspelbaarheid van 
de omvang van de prijsdaling, de mate van generieke 
substitutie en strategieën vanuit de farmaceutische industrie 
om marktaandeel te behouden een rol. 
 

 4.3 Eindconclusie 
Aanpassing van de nadere voorwaarden van statinen resulteert 
in besparingen ten bate van het farmaciebudget. Op basis van 
een raming kan circa 4,6 tot 38,7 miljoen euro per jaar 
bespaard worden op het statinegebruik van de extra 
gebruikers. Wanneer ook bestaande gebruikers actief worden 
overgezet naar een behandeling met simvastatine wordt circa 
164 tot 187 miljoen euro per jaar bespaard. 
 

 In totaal resulteert een aanpassing van de nadere voorwaarden 
in een besparing van ongeveer 169 tot 226 miljoen euro per 
jaar. Het effect van de aanscherping van de 
behandeldoelstellingen in de richtlijn cardiovasculair 
risicomanagement is door het CVZ niet in deze 
kostenconsequentieraming meegenomen. Hierdoor zijn de 
besparingen waarschijnlijk conservatief geraamd. 
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Aan de Minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 
Postbus 20350 
2500 EJ  DEN HAAG 
 

 
 
 
 
 
 
 
Uw brief van Uw kenmerk Datum 

---- ---- 23 juli 2007 
 
Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer 

PAK/27034429 J.C. de Wit  (020) 797 87 97 
 
Onderwerp 
Heroriëntatie hulpmiddelenzorg 
 
 
Geachte heer Klink, 
 
1. Inleiding 
Per brief van 12 oktober 2006 (PAK/26079038) heeft het CVZ uw voorganger 
geïnformeerd over de stand van zaken van het project Heroriëntatie hulpmiddelenzorg. 
Het CVZ schetste daarin een korte termijn scenario, bestaande uit het ontwikkelen van 
een informatieproduct en het aandragen van oplossingen voor enkele , mogelijk relatief 
eenvoudig op te lossen, afbakeningsproblemen in de uitvoeringspraktijk. Daarnaast 
noemde het CVZ een aantal randvoorwaarden voor een fundamentele herinrichting van 
de hulpmiddelenzorg op langere termijn. 
 
Per brief van 25 januari 2007 (GMT/VDG 2744522) heeft uw ministerie aangegeven dat 
het langetermijnscenario een interdepartementaal traject is, waarbij een regierol van het 
departement gebruikelijk is. Het CVZ participeert inmiddels in de werkgroep die het 
langetermijnscenario uitwerkt. 
 
 
2. Ontwikkeling informatieproduct 
Het CVZ heeft, na overleg met veldpartijen, een extern bureau opdracht gegeven de data 
voor het digitale informatieproduct te verzamelen. Deze dataverzameling is inmiddels 
afgerond. Het CVZ doet nog een finale controle  op volledigheid en zal de verzamelde 
informatie daarna voorleggen aan partijen die in het voortraject betrokken waren. 
Vervolgens komt het informatie product beschikbaar via de consumentensite van het 
CVZ. 
 
De website gaat een zo compleet mogelijk overzicht bieden van extramurale 
hulpmiddelen die worden vergoed op grond van de ZVW, de Wmo , de WIA of verkrijgbaar 
zijn via de AWBZ-uitleen. Naast een omschrijving van het hulpmiddel is vermeld via welke 
regeling dit wordt verstrekt (inclusief korte omschrijving van de wettelijke kaders) en tot 
welke instantie de burger zich hiervoor kan wenden. ‘Met een druk op de knop’ is het 
ook mogelijk een overzicht te krijgen van andere hulpmiddelen uit dezelfde categorie. 
 
De planning is dat het digitale informatieproduct in september 2007 operationeel is.  
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3. Uitkomsten korte termijnanalyse 
Het CVZ heeft in een eerder stadium bij veldpartijen geïnventariseerd welke 
afbakeningsproblemen mogelijk op korte termijn oplosbaar zijn. Meest genoemd 
werden: 
a) een aantal voorzieningen dat in de ZVW is opgenomen en dat in samenhang met de 

rolstoel (Wmo) wordt gebruikt; 
b) het onderscheid tussen medische en sociale alarmering (ZVW respectievelijk Wmo). 
 
Ad a: Rolstoel en samenhangende voorzie ningen 
Verstrekking van een rolstoel vindt plaats op grond van de Wmo , terwijl een aantal 
voorzieningen die op de rolstoel kunnen worden aangebracht ook een te verzekeren 
prestatie zijn op grond van de Zorgverzekeringswet. Het gaat dan onder meer om 
hulpmiddelen ter compensatie van onvoldoende arm-, hand- en vingerfunctie  
(bijvoorbeeld de robotmanipulator), de bediening van omgevingsbesturing en anti-
decubituszitkussens. 
 
Noch voor de burgers en hun belangenorganisaties, noch voor voorschrijvers en 
uitvoeringsinstanties is het duidelijk tot wie de burger zich voor genoemde 
voorzieningen moet wenden. Bovendien blijkt uit recent onderzoek over de 
hulpmiddelen ter compensatie van onvoldoende arm-, hand- en vingerfunctie dat het 
verstrekkingsproces vaak ondoorzichtig en langdurig is, doordat meerdere partijen 
hierbij betrokken zijn en procedures niet op elkaar zijn afgestemd.  
 
Het CVZ is van mening dat het de voorkeur verdient om hulpmiddelen die in samenhang 
worden gebruikt vanuit één regeling te verstrekken. Dit zou betekenen: de met de 
rolstoel samenhangende voorzieningen overhevelen naar de Wmo of de rolstoel 
onderbrengen in de Zorgverzekeringswet. Het CVZ is van mening dat het nemen van een 
dergelijk besluit niet past binnen de kortetermijnvisie, maar deel moet uitmaken van de 
fundamentele herinrichting van de hulpmiddelenzorg. Dit onder meer omdat: 
• het hulpmiddelen betreft waarbij veel partijen zijn betrokken en met een groot 

financieel beslag. Een wijz iging op korte termijn heeft daarom veel administratieve, 
organisatorische en financiële consequenties, terwijl wellicht na een jaar in het kader 
van de fundamentele herinrichting van de hulpmiddelenzorg andere inzichten 
ontstaan; 

• de wijze waarop de middelen voor de Wmo via het Gemeentefonds aan gemeenten 
worden toegedeeld, vooral voor kleinere gemeenten grote financiële gevolgen heeft 
als een burger op (vervanging van) een kostbaar hulpmiddel als een 
robotmanipulator is aangewezen; 

• de uitvoeringsorganisaties goed moeten zijn ingesteld op nieuwe regelgeving, zowel 
vanuit het oogpunt van organisatie, indicatie als administratie; 

• te contracteren zorgaanbieders adequaat moeten kunnen inspelen op de 
veranderingen. Problemen bij het aantrekken van zorgaanbieders vertalen zich in 
directe problemen voor de burger. 

 
 
Ad b: Medische en sociale alarmering 
In de Regeling zorgverzekering is persoonlijke alarmeringsapparatuur, in de vorm van 
een halszender met drukknop, opgenomen als een te verzekeren prestatie. Aanspraak 
op deze apparatuur bestaat als een lichamelijk gehandicapte in een verhoogde 
risicosituatie verkeert. Het doel van de alarmeringsapparatuur is zelfstandig wonen 
mogelijk te maken voor personen die sociaal en ADL-redzaam zijn, maar als gevolg van 
ziekte of gebrek een verhoogd risico lopen in een noodsituatie terecht te komen. Er is 
sprake van een zogenoemde medische indicatie. 
 
Als het gaat om een sociale indicatie voor alarmeringsapparatuur, kan hiervoor op grond 
van de Wmo een aanvraag worden ingediend bij de gemeente. Het betreft in hoofdzaak 
ouderen die uit voorzorg over de mogelijkheid van persoonlijke alarmeringsapparatuur 
willen beschikken. 
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Het CVZ heeft in de voorbije jaren veel verstrekkingengeschillen ontvangen over de 
afgrenzing tussen medische en sociale alarmering. Uit een in opdracht van het CVZ 
verricht onderzoek is onder meer gebleken dat de huidige regelingen vrijwel 
onuitvoerbaar zijn, doordat in de praktijk moeilijk onderscheid is te maken tussen 
medische en sociale indicaties voor persoonlijke alarmeringsapparatuur. Dit betekent dat 
de burger soms van ‘het kastje naar de muur’ wordt gestuurd en langer op een 
voorziening moet wachten dan strikt noodzakelijk is. 
 
Het CVZ heeft in het rapport Personenalarmering (26 augustus 2004) aan de 
staatssecretaris van VWS de aanbeveling gedaan de persoonlijke alarmeringsapparatuur 
vanuit één regeling te verstrekken. Het CVZ stelde voor de persoonlijke 
alarmeringsapparatuur te betrekken bij de invulling van de nieuwe Wmo. Dit omdat het 
grootste deel van de aanvragen van personenalarmering voort komt uit sociale 
overwegingen, zoals zelfredzaamheid en angst en minder is gericht op geneeskundige 
verzorging.  
De Wmo is inmiddels met ingang van 1 januari 2007 in werking getreden zonder het 
afbakeningsprobleem van de sociale en medische alarmering op te lossen. Het CVZ acht 
het nu een goede gelegenheid om de medische en sociale alarmering alsnog onder te 
brengen in de Wmo. 
 
 
4. Conceptadvies CVZ 
Het CVZ adviseert u om de wettelijke positionering van de rolstoel en de voorzieningen 
die in samenhang daarmee worden gebruikt te betrekken bij de verdere uitwerking van 
de fundamentele herinrichting van de hulpmiddelenzorg. 
 
Omdat het probleem van de afbakening tussen sociale en medische alarmering in de 
uitvoeringspraktijk nog steeds speelt, adviseert het CVZ u aan de medische en de sociale 
alarmering alsnog onder te brengen in de Wmo.  
De kosten van de medische alarmering ten laste van de Ziekenfondswet bedroegen in de 
jaren 2001 tot en met 2005 gemiddeld € 6,4 miljoen per jaar. Geëxtrapoleerd naar het 
aantal verzekerden op grond van de Zorgverzekeringswet gaat het om gemiddeld € 9,5 
miljoen per jaar.  
 
 
5. Reacties CG-raad en CSO, VNG en ZN  
 
5.1. CG-Raad en CSO 
De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland en het Coördinatieorgaan 
Samenwerkende Ouderenorganisaties zijn met het CVZ van mening dat het onder-
brengen van de medische en sociale alarmering in één regeling meer helderheid biedt. 
Dit onder meer omdat artsen op dit moment naar de gemeenten doorverwijzen omdat zij 
voor medisch alarmering op grond van de Zorgverzekeringswet een uitgebreide 
toelichting op de indicatie moeten geven. 
 
5.2. VNG 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is ook van mening dat er een oplossing moet 
komen voor het afbakeningsprobleem op het terrein van de alarmering. De VNG acht 
echter de onderbouwing voor de keuze voor de Wmo te mager. De VNG vindt het terecht 
dat de positionering van de rolstoel en de daarmee samenhangende voorzieningen aan 
de orde komen in het langetermijnscenario. 
 
Over het digitale informatieproduct merkt de VNG op dat het niet mogelijk is de 
voorzieningen die gemeente verstrekken op grond van de Wmo hierin mee te nemen. In 
de Wmo zijn negen prestatievelden benoemd. Maatschappelijke ondersteuning omvat 
onder meer: 
• het ondersteunen van mantelzorgers daar onder begrepen steun bij het vinden van 

adequate oplossingen indien zij hun taken tijdelijk niet kunnen waarnemen, alsmede 
het ondersteunen van vrijwilligers; 
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• het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het 
zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch 
probleem en van mensen met een psychosociaal probleem; 

• het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch 
psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve 
van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun 
deelname aan het maatschappelijke verkeer. 

  
Ter compensatie van beperkingen die personen als hiervoor bedoeld ondervinden in hun 
zelfredzaamheid en hun maatschappelijke participatie treft het college van 
burgemeester en wethouders voorzieningen op het gebied van maatschappelijke 
ondersteuning die hen in staat stellen: 
• een huishouden te voeren; 
• zich te verplaatsen in en o m de woning; 
• zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel; 
• medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. 
 
Gemeenten hebben de beleidsvrijheid om, gelet op de lokale situatie, een eigen invulling 
te geven aan het hierboven genoemde compensatiebeginsel. Het noemen van bepaalde 
hulpmiddelen met een verwijzing naar het Wmo-loket schept voor de burger valse 
verwachtingen. Daarnaast voorziet de VNG problemen in het actueel houden van de 
informatie en in het benoemen van de verantwoordelijkheid voor de juiste informatie. 
 
5.3. ZN 
Zorgverzekeraars Nederland stemt in met het conceptadvies om de sociale en medische 
alarmering onder te brengen in de Wmo. Over de positionering van de rolstoel en de 
daarmee samenhangende voorzieningen staat ZN op het standpunt dat hierover op korte 
termijn duidelijkheid voor de burger moet komen. Rolstoelen met de daarbij behorende 
voorzieningen zijn onderdeel van de mobiliteitshulpmiddelen, waardoor het voor de 
hand ligt om deze middelen als te verzekeren prestatie in de Zorgverzekeringswet op te 
nemen. 
 
 
6. Reactie CVZ 
 
6.1. Alarmering 
Alle partijen die hebben gereageerd op het conceptadvies onderschrijven het voorstel 
om de sociale en medische alarmering in één regeling onder te brengen. De VNG geeft 
daarbij aan de motivatie voor de keuze voor de Wmo te mager te vinden. Het CVZ is het 
hiermee niet eens. Alarmering op zich is geen geneeskundige zorg, ook niet als de 
aanleiding voor het aanvragen van alarmering een medische achtergrond heeft.  
De beschikking hebben over alarmeringsapparatuur stelt de burger staat om zo 
volwaardig te participeren in de samenleving. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van de 
Wmo. 
 
6.2. Rolstoel en daarmee samenhangende voorzieningen 
Op dit onderdeel van het conceptadvies is gereageerd door de VNG en ZN. De VNG is het 
eens met het conceptadvies. ZN meent dat op dit onderdeel op korte termijn 
duidelijkheid voor de burger moet komen en stelt voor de rolstoelen en de daarmee 
samenhangende voorzieningen onderdeel te laten worden van de Zorgverzekeringswet. 
 
De reactie van ZN geeft het CVZ geen aanleiding het conceptadvies op dit punt te 
herzien. Het betreft een operatie met grote administratieve, organisatorische en 
financiële consequenties (zie paragraaf 3). Die operatie kan naar de mening van het CVZ 
op korte termijn (invoering per 1 januari 2008) worden uitgevoerd. Omdat naar 
verwachting de fundamentele herinrichting van de hulpmiddelenzorg met ingang van 1 
januari 2009 zijn beslag krijgt, blijft het CVZ van mening dat de besluitvorming over de 
positionering van de rolstoel en de daarmee samenhangende voorzieningen binnen dat 
traject dient plaats te vinden.  
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6.3. Informatieproduct 
Hoewel aan het informatieproduct geen rechten kunnen worden ontleend, streeft het 
CVZ vanzelfsprekend naar een zo juist en actueel mogelijk product. Wijzigingen in de 
van toepassing zijnde wettelijke regelingen vinden veelal één maal per jaar plaats en zijn 
beperkt van omvang. Een jaarlijkse actualisatie van het informatieproduct volstaat. Ook 
op basis van de bevindingen van gebruikers, kunnen zo nodig aanpassingen 
plaatsvinden. Die neemt het CVZ mee bij de jaarlijkse actualisatie. 
 
Het CVZ onderkent dat het compensatiebeginsel dat in de Wmo is omschreven per 
gemeente een andere invulling kan krijgen. Dit hoeft echter niet op voorhand tot de 
conclusie te leiden dat het noemen van een aantal hulpmiddelen waarvoor de burger 
zich tot het Wmo-loket moet wenden, leidt tot het wekken van valse verwachtingen. Per 
hulpmiddel waarop de burger in het systeem kan zoeken is het wettelijk kader 
aangegeven. Wanneer het een hulpmiddel betreft dat mogelijk onder de werkingssfeer 
van de Wmo valt, is daarbij duidelijk aangegeven dat het de gemeente is die bepaalt op 
welke wijze zij de beperking in participatie of zelfredzaamheid compenseert. De burger 
komt bij het juiste ‘loket’ en de gemeente kan hem of haar informeren welke 
voorzieningen op grond van de Wmo kunnen worden verstrekt. 
 
Het CVZ zal het informatieproduct voordat dit operationeel wordt aan veldpartijen 
demonstreren of hen de mogelijkheid bieden om dit te beproeven. Als blijkt dat op dat 
moment onoverkomelijke bezwaren bestaan tegen de inhoud en vormgeving, zal het 
CVZ nagaan of een beperkter invulling is aangewezen.  
 
 
7. Advies CVZ 
Het CVZ adviseert u de medische en de socia le alarmering onder te brengen in de Wmo. 
Met de overheveling van de medische alarmering van de Zorgverzekeringswet naar de 
Wmo is een bedrag gemoeid van € 9,5 miljoen per jaar. 
 
Het CVZ adviseert u om de wettelijke positionering van de rolstoel en de voorzieningen 
die in samenhang daarmee worden gebruikt te betrekken bij de verdere uitwerking van 
de fundamentele herinrichting van de hulpmiddelenzorg. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
dr. A. Boer 
Plv. Voorzitter Raad van Bestuur 
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Samenvatting 
 
 De bewoners van verpleeghuizen en andere instellingen betalen hun 

waskosten zelf, terwijl die voor bewoners van verzorgingshuizen 
ten laste van de AWBZ komen. 
 

 Het CVZ adviseert om de waskosten voor bewoners van AWBZ-
instellingen uniform te regelen en daarbij aan te sluiten bij de 
regeling zoals die van oudsher geldt in de AWBZ. Dat houdt in: het 
wassen van de wasbare kleding komt ten laste van de verzekerde; 
extra waskosten als gevolg van de aandoening van de verzekerde 
komen - net zoals nu ook het geval is in alle andere AWBZ-
instellingen - ten laste van de AWBZ. 
 

 Dat de waskostenregeling voor verzorgingshuizen afwijkt ten 
opzichte van alle andere AWBZ-instellingen is om twee redenen niet 
langer te rechtvaardigen. 
 

 Ten eerste geldt al per 1 april 2003 voor alle bewoners van AWBZ-
instellingen eenzelfde eigen bijdrage. Door de vergoeding van de 
waskosten hebben de bewoners van verzorgingshuizen nu meer 
bestedingsruimte dan bewoners van andere AWBZ-instellingen.  
 

 Ten tweede is het met de invoering van de zorgzwaarte-bekostiging 
niet meer mogelijk een onderscheid te maken tussen 
‘verzorgingshuizen’ en ’verpleeghuizen’.  
 

 Het CVZ adviseert om voor de huidige bewoners van verzorgings-
huizen een overgangstermijn te hanteren van een  jaar nadat u het 
voornemen van een wijziging van de regelgeving heeft bekend- 
gemaakt. 
 

 Het CVZ heeft een scenario overwogen waarbij de waskosten voor 
bewoners van alle AWBZ-instellingen ten laste van de AWBZ komen. 
Het betreft echter geen noodzakelijke zorg en is daarom ook geen 
te verzekeren zorg. Bovendien kost een dergelijke maatregel naar 
schatting 60 miljoen euro extra. 
 

 Het is gebruikelijk dat een AWBZ-instelling het wassen van de kle-
ding tegen een redelijke vergoeding regelt. Dit ligt zo in het ver-
lengde van de lichamelijke zorg dat dit geen vrijblijvende service is. 
 

 Voor de huidige bewoners van verzorgingshuizen betekent de 
maatregel extra kosten van tussen de € 20 en € 35 per maand. Als 
instellingen gekort worden voor hetzelfde bedrag als dat wat zij als 
vrijwillige bijdrage voor het wassen van kleding ontvangen, is de 
maatregel voor instellingen budgetneutraal. Het is aan de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om de bekostiging aan te passen 
en de werkelijke financiële gevolgen te berekenen. 
 

 Voor de AWBZ-kas betekent de maatregel op termijn een 
bezuiniging van tussen de 23 en 35 miljoen Euro. 



 

27070932 40

 
 

1. Waskosten in AWBZ-instellingen 

 Met de invoering van de zorgzwaartebekostiging is het niet 
meer mogelijk een onderscheid te maken tussen 
'verzorgingshuizen' en 'verpleeghuizen'. Het CVZ vindt het 
daarom opportuun de regeling van waskosten voor bewoners 
van AWBZ-instellingen te uniformeren.  
 

 Dit advies is op 8 oktober 2007 uitgebracht aan de 
staatssecretaris van VWS. 

 
2. Advies 

Uitstroom Het wassen van wasbare kleding behoort niet tot de 
noodzakelijk te verzekeren zorg. In de AWBZ is dat ook nooit 
het geval geweest. Historisch is bij verzorgingshuizen een 
andere praktijk gegroeid. Om te komen tot een uniforme 
regeling van de waskosten adviseert het CVZ de 
staatssecretaris aan te sluiten bij de regeling daarvan in de 
overige AWBZ-instellingen. Dat houdt in dat de kosten van het 
wassen van wasbare kleding ook in verzorgingshuizen ten 
laste van de verzekerde komen.  
 

 Extra waskosten die het gevolg zijn van de aandoening van de 
verzekerde blijven, net zoals nu ook het geval is in alle AWBZ-
instellingen, ten laste van de AWBZ komen. In de praktijk blijkt 
het lastig om te bepalen wanneer daarvan sprake is. Het CVZ is 
van mening dat de zorgaanbieder met de cliëntenraad moet 
bepalen hoe hiermee in de instelling wordt omgegaan. Het 
CVZ zal met Actiz en LOC werken aan een handleiding 
daarvoor. 
 

 De meeste verzorgingshuizen hebben de wasregeling 
opgenomen in de zorgovereenkomst, conform de 
modelovereenkomst van Actiz en LOC. Hierin is vastgelegd dat 
eenzijdige wijziging niet mogelijk is, tenzij er sprake is van 
wijziging van de regelgeving.  
 

 Het CVZ adviseert daarom om de maatregel niet direct te 
nemen, maar in te laten gaan bij de eerstvolgende wijziging 
van artikel 9 Besluit zorgaanspraken. Instellingen kunnen dan 
de zorgovereenkomst wijzigen. 
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3. Consequenties 

3.a. Voor de verzekerde 
 Voor de individuele verzekerde die nu in een verzorgingshuis 

is opgenomen betekent de maatregel extra kosten in 
vergelijking met de huidige situatie. Het CVZ schat die extra 
kosten op ongeveer € 35,- per maand als de verzekerde de 
was laat doen door de instelling. Voor degenen die zelf de was 
(laten) doen betekent de maatregel dat zij geen restitutie (ruim 
€ 20,- per maand) meer ontvangen. Voor nieuwe bewoners 
geldt dat zij dezelfde financiële ruimte hebben als wanneer zij 
in een verpleeghuis of in een andere AWBZ-instelling zouden 
verblijven. 
 

 Voor de inschatting van de extra kosten voor de verzekerde 
baseert het CVZ zich op een uitspraak van de landelijke 
geschillencommissie (WMCZ nr. 1 januari 1997), waarin is 
vastgesteld dat voor cliënten die zijn aangewezen op de zaak- 
en kleedgeldregeling de vergoeding niet meer mag bedragen 
dan f 50,- per maand (€ 22,63), terwijl de stoomkosten geheel 
mochten worden doorbelast. Uit een inventarisatie van de 
Federatie van ouderverenigingen uit 2004, waaruit blijkt dat de 
gemiddeld gevraagde vergoeding in de VG-sector € 377,- per 
jaar bedraagt. Uit deze inventarisatie blijkt overigens ook dat 
er grote verschillen zijn in de gevraagde vergoeding voor 
waskosten.  
 

 Hierbij benadrukt het CVZ dat v ergoedingen voor diensten die 
niet tot de verzekerde zorg horen, privaatrechtelijk van aard 
zijn. Een instelling kan, afhankelijk van de situatie, een ander 
bedrag in rekening brengen. Het ligt voor de hand dat de 
aanbieder over de hoogte van de vergoeding advies aan de 
cliëntenraad vraagt. Het is aan de individuele verzekerde om al 
dan niet op het aanbod van de instelling in te gaan. Het staat 
de verzekerde altijd vrij om een eigen oplossing te kiezen, 
zoals het laten doen van de was door familie of bekenden. De 
genoemde bedragen zijn dus niet dwingend en het gaat 
uitdrukkelijk om een grove inschatting. 

3.b. Voor de instellingen 
 Het is de taak van de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) om de 

besparingen die verzorgingshuizen kunnen inboeken vast te 
stellen en dit in de beleidsregels te verwerken. Het CVZ kan 
hier alleen een benadering van geven. Voor instellingen is de 
maatregel in principe budgetneutraal als hun budget voor 
eenzelfde bedrag wordt gekort als de vrijwillige bewoners-
bijdrage voor de waskosten hen opbrengt. Afhankelijk van het 
uitgangspunt (de NZa-beleidsregel materiële kosten noemt  
€ 20,43 per maand en de gemiddeld gevraagde vergoeding in 
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andere sectoren is € 35,-), is dat een bedrag van tussen de  
€ 250 en € 420 per verzekerde per jaar. 

3.c. Voor de AWBZ-kas 
 Voor de AWBZ-kas betekent de maatregel, uitgaande van 

90.000 bewoners van verzorgingshuizen, op termijn een 
besparing van tussen de 23 en 38 miljoen Euro per jaar.  

 
 

4. Motivering 

4.a. Wet- en regelgeving 
 Waskosten maakt deel uit van de functie verblijf in de AWBZ 

(artikel 9 lid 1 Besluit zorgaanspraken AWBZ. 

4.b. Beoordeling  
 De bekostiging van de verzorgingshuizen vond vóór 1997 

plaats op grond van de Wet op de Bejaardenoorden. De 
provincies, de vier grote steden en het ministerie van VWS 
voerden deze w et uit. De algemene praktijk in de bejaarden-
oorden was dat deze het wassen van de kleding van de 
bewoners verzorgden.  
 

 
 

Tot 2001 vond de bekostiging van verzorgingshuizen plaats 
op grond van een subsidieregeling van de Ziekenfondsraad. De 
geleverde zorg bleef onveranderd. 
 

 Met de overheveling van de verzorgingshuizen naar de AWBZ 
op 1 januari 2001 sloot het CVZ bij de uitleg van de (nog 
instellingsgebonden) aanspraak verzorgingshuiszorg aan bij 
de gegroeide praktijk, zodat de waskosten van kleding ten 
laste van de AWBZ kwamen. Dat was ook te verdedigen omdat 
de maximale wettelijke eigen bijdrage voor verzorgingshuizen 
hoger was dan die voor andere AWBZ-instellingen1. Het 
verzorgingshuis verzorgt de was in principe zelf, maar als de 
bewoner en de instelling overeenkomen dat de bewoner zelf 
de was (laat) doen, ontvangt de bewoner daarvoor in de prak-
tijk een vergoeding aan restitutie van bijna €21,- per maand. 
 

 Met de invoering van de functiegerichte aanspraken op 1 april 
2003 is de aanspraak op verblijf AWBZ-breed geformuleerd. 
Ook de wettelijke eigen bijdragen zijn met ingang van 1 april 
2003 voor de gehele AWBZ uniform geregeld. De legitimatie 
om bewoners van een verzorgingshuis meer diensten te 
bieden dan bewoners van andere AWBZ-instellingen is daarmee 
vervallen. Bewoners van verzorgingshuizen hebben hetzelfde 
vrij besteedbare bedrag ter beschikking als bewoners van 
verpleeghuizen en andere instelling, maar hoeven daaruit geen 

                                                 
1 De maximale eigen bijdrage in het verzorgingshuis bedroeg in 2001 f3670,- terwijl die voor de 
overige AWBZ-instellingen f3350,- bedroeg. 
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waskosten te betalen. Het College voor zorgverzekeringen 
(CVZ) heeft daarom in het Signalement AWBZ: “Tijdens de 
verbouw moet de verkoop doorgaan”2 uw voorganger 
geadviseerd de waskosten voor verzorgingshuisbewoners voor 
eigen rekening te laten komen.  
 

 Inmiddels is het onderscheid tussen de bewoners van 
verzorgingshuizen en verpleeghuizen nog verder vervaagd, en 
spreekt men steeds meer over ‘zorghuizen’. Door de vervaging 
van het onderscheid tussen verzorgingshuizen en 
verpleeghuizen is het verzekerden niet uit te leggen dat er 
verschillen bestaan in aanspraak, puur op grond van de 
historische achtergrond van de instelling waar men verblijft.  
 

 Met de invoering van de zo rgzwaartebekostiging valt 
daarnaast ook het onderscheid in bekostiging tussen de 
verschillende AWBZ-instellingen weg. Er is naar het oordeel van 
het CVZ dan ook geen enkele ruimte meer om de waskosten in 
de ene instelling wel en in de andere instelling niet ten laste 
van de AWBZ te laten komen. Het is volgens het CVZ 
noodzakelijk de waskosten bij verblijf in een AWBZ-instelling 
uniform te regelen. 

 
 
5. Verdere overwegingen 

5.a. Alle waskosten ten laste van de AWBZ 
 Het CVZ heeft bij het huidige advies de mogelijkheid over-

wogen de waskosten voor de bewoners van alle instellingen 
ten laste van de AWBZ te laten komen, zodat verzekerden dit 
niet zelf hoeven (te laten) regelen, en het onderscheid tussen 
reguliere waskosten en de extra waskosten in verband met de 
beperkingen niet meer hoeft te worden gemaakt. Het (laten) 
wassen van kleding is echter geen noodzakelijk te verzekeren 
zorg, en is dat binnen de AWBZ tot de overheveling van de 
verzorgingshuizen ook nooit geweest. Een dergelijke 
maatregel (het gaat om een uitbreiding van ongeveer 150.000 
plaatsen in verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en GGZ) kost 
daarbij naar schatting ruim 60 miljoen Euro extra.  

5.b. Zelf wassen 
 Verzekerden hebben de mogelijkheid om ervoor te kiezen de 

was zelf te doen (bijvoorbeeld als gezamenlijke activiteit in 
een gezinsvervangend tehuis), of de was door familie of 
anderen te laten doen. Daarmee kunnen zij de kosten ervan 
beperken.  
 

                                                                                                                                 
2 Signalement AWBZ: “Tijdens de verbouw moet de verkoop doorgaan”, CVZ, publicatienummer 
206, uitgebracht aan de minister en staatssecretaris van VWS op 23 december 2004. 
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5.c. Wassen door de instelling 
 Het is gebruikelijk dat een AWBZ-instelling het wassen van de 

kleding desgewenst tegen een redelijke vergoeding voor zijn 
bewoners regelt. De organisaties van cliënten, aanbieders en 
beroepsgroepen hebben in 2005 normen opgesteld voor 
verantwoorde zorg, in afstemming met de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg, VWS en Zorgverzekeraars Nederland3. Het 
hebben van een schoon en verzorgd lichaam maakt hiervan 
onderdeel uit. Het NIVEL ontwikkelt een landelijk meetinstru-
ment om de kwaliteit van de geleverde zorg te meten: de CQ-
index4. Ook daarin staan vragen over de lichamelijke hygiëne.  
 

 Om aan eisen van lichamelijke hygiëne te kunnen voldoen 
moet de verzekerde beschikken over schone kleding. Het 
bieden van de mogelijkheid om tegen redelijke kosten de was 
te regelen ligt zo in het verlengde dan de lichamelijke zorg, 
dat het CVZ van mening is dat het bieden van de mogelijkheid 
om tegen redelijke vergoeding de eigen kleding te laten 
wassen, niet een vrijblijvende service is. 

5.d. Reguliere versus extra waskosten 
 In de praktijk blijkt het vaak lastig om onderscheid te maken 

tussen de reguliere waskosten, die ten laste van de verzekerde 
zelf moeten komen, en de extra waskosten die de verzekerde 
maakt ten gevolge van zijn aandoening (bijvoorbeeld 
incontinentie of morsen bij voeding). Zorgaanbieders moeten 
met de cliëntenraad afspreken hoe de instelling het 
onderscheid tussen reguliere en extra waskosten maakt. Om 
dat te faciliteren wil het CVZ samen met Actiz en het LOC een 
modelafspraak maken.  

 

5.e. Bestuurlijke consultatie 
 Het voornemen om dit advies uit te brengen is voorgelegd aan 

CSO, CG-Raad, LOC en Actiz. CSO, CG-Raad en LOC gaven aan 
tegen aantasting van het besteedbare inkomen van bewoners 
van verzorgingshuizen te zijn, zonder de argumenten die het 
CVZ voor dit advies heeft te weerleggen.  
Actiz wees het CVZ erop dat de model-zorgovereenkomst die 
LOC en Actiz hebben gemaakt een bepaling inhoudt die 
eenzijdige tussentijdse opzegging alleen mogelijk maakt bij 
wijziging van de regelgeving. Ook wees Actiz erop dat het in 
de praktijk moewilijk is de reguliere waskosten te 
onderscheiden van de extra waskosten tengevolge van de 
aandoening. 
 
 

                                                 
3 Op weg naar normen voor verantwoorde zorg, een ontwikkelingsmodel voor verpleeg- en 
verzorgingshuizen dat is opgesteld door organisaties van cliënten, aanbieders, beroepsgroepen: 
Arcares, AVVV, LOC, NVVA, Sting, in afstemming met IGZ, VWS en ZN, 8 juni 2005. 
4 Consumer Quality Index, een landelijk gestandaardiseerd systeem voor het meten van kwaliteit 
in de zorg, opgezet in overleg met de partijen van “normen voor verantwoorde zorg”. 
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 Het CVZ is van mening dat er geen redenen zijn het bestaande 
voordeel dat bewoners van verzorgingshuizen hebben ten 
opzichte van bewoners van andere AWBZ-instellingen te 
handhaven. Afgezien van de ongelijke positie die daarvan het 
gevolg is, levert het na invoering van de zorgzwaarte-
bekostiging uitvoeringsproblemen met zich mee. 
 

 Omdat veel instellingen en bewoners een overeenkomst 
hebben gesloten die is gebaseerd op de modelovereenkomst 
van LOC en Actiz, levert eenzijdige opzegging uitvoerings-
problemen op. Omdat voor de invoering van het volledig 
pakket toch noodzakelijk is het Bza te wijzigen, verdient het 
de voorkeur de maatregel daaraan te koppelen. Als die 
wijziging per 1 januari 2009 plaatsvindt, loopt dit parallel met 
de daadwerkelijke invoering van de zorgzwaartebekostiging.  
 

 Om het onderscheid tussen reguliere waskosten en extra 
waskosten tengevolge van de aandoening te kunnen maken, 
zal CVZ de LOC en Actiz faciliteren bij het maken van een 
richtlijn daarvoor. 

 
 
6. Auteur 
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Samenvatting 
 
Niervervangende 
behandeling thuis  
 
 
 
 
Wijzigingen in re-
gelgeving per 1 ja-
nuari 2006 

Nierpatiënten die een niervervangende behandeling (dialyse) 
moeten ondergaan, hebben de mogelijkheid om de 
behandeling thuis te laten plaatsvinden. Onder de werking van 
de Ziekenfondswet was gedetailleerd geregeld welke, met de 
thuisdialyse samenhangende, zorgonderdelen tot de 
aanspraak behoorden. Vanaf de inwerkingtreding van de 
Zorgverzekeringswet (Zvw), per 1 januari 2006, geldt een 
regeling op hoofdlijnen. Verder heeft de wetgever er per 
1 januari 2006 voor gekozen om de dialyseapparatuur voor 
thuisdialyse onder de hulpmiddelenzorg te scharen. Daarmee 
is de dialysebehandeling thuis niet meer per definitie een 
integraal door de behandelaar (het dialysecentrum) te leveren 
verzekerde prestatie.  
 

Vragen in de uit-
voeringspraktijk 

De gewijzigde regelgeving heeft aanleiding gegeven tot vragen 
in de uitvoeringspraktijk. In verband hiermee zet het CVZ in dit 
rapport op een rij hoe de zorg die thuisdialyserende patiënten 
ondergaan, zich verhoudt tot het te verzekeren pakket van de 
Zvw. Daarbij komen de volgende onderdelen aan bod: 
• Dialysebehandeling; 
• Dialyseapparatuur; 
• Chemicaliën en vloeistoffen; 
• Overige benodigdheden bij thuisdialyse; 
• Assistentie bij de thuisdialyse; 
• Opleiding/medische instructie; 
• Woningaanpassing; 
• Psychosociale begeleiding; 
• Extramurale farmaceutische zorg; 
• Verbandmiddelen; 
• Stomazakjes; 
• Lichttherapie; 
• Dieetadvisering; 
• Taxivervoer. 
 

Advies aanpassing 
regelgeving 

Het CVZ heeft vastgesteld dat vanuit wetssystematisch 
oogpunt respectievelijk vanwege geconstateerde leemtes de 
regelgeving die betrekking heeft op de thuisdialyse op een 
paar onderdelen aanpassing behoeft. In verband hiermee 
adviseert het CVZ de minister van VWS om:  

 • te voorzien in de mogelijkheid dat zorgverzekeraars een 
vergoeding kunnen bieden voor de verpleegkundige zorg 
die mantelzorgers verlenen bij de thuisdialyse. De 
financiële impact van de introductie van een 
vergoedingsregeling zal gering zijn. Het aantal 
verzekerden dat thuis dialyseert met behulp van een 
mantelzorger is namelijk beperkt tot ongeveer 75 
personen. Bovendien gaat het om een beperkt aantal uren 
assistentie, namelijk maximaal 12 uur per week. Verder is 
niet uitgesloten dat het invoeren van de tegemoetkoming 
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op termijn zal leiden tot kostenbesparing. Het zou zich 
immers kunnen voordoen dat meer verzekerden op den 
duur een mantelzorger verkiezen boven een professionele 
zorgverlener. Het CVZ biedt aan om, indien de minister 
van VWS in beginsel positief staat tegenover het voorstel 
van het CVZ en overweegt om tot introductie van een 
vergoedingsregeling over te gaan, na te gaan welk 
vergoedingsbedrag in de rede zou liggen en daarover 
advies uit te brengen; 

 • buiten twijfel te stellen dat de onderdelen a, b, en c van 
artikel 2.36 Rzv ook betrekking hebben op CAPD; 

 • ‘de overige gebruiksartikelen die redelijkerwijs nodig zijn 
bij de thuisdialyse’ als te verzekeren prestatie onder te 
brengen in artikel 2.36 Rzv. 

 
 
1. Thuisdialyse 

Niervervangende 
behandeling thuis  
 
 
 
 
Wijzigingen in re-
gelgeving per 1 ja-
nuari 2006  

Al geruime tijd bestaat voor nierpatiënten die een 
niervervangende behandeling (dialyse) moeten ondergaan de 
mogelijkheid om de behandeling thuis te laten plaatsvinden. 
Onder de werking van de Ziekenfondswet was gedetailleerd 
geregeld welke, met de thuisdialyse samenhangende, 
zorgonderdelen tot de aanspraak behoorden. Vanaf de 
inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet (Zvw), per 1 
januari 2006, geldt een regeling op hoofdlijnen. Verder heeft 
de wetgever er per 1 januari 2006 voor gekozen om de 
dialyseapparatuur voor thuisdialyse onder de 
hulpmiddelenzorg te scharen. Daarmee is de 
dialysebehandeling thuis niet meer per definitie een integraal 
door de behandelaar (het dialysecentrum) te leveren 
verzekerde prestatie.  
 

Vragen in de uit-
voeringspraktijk  

De gewijzigde regelgeving heeft aanleiding gegeven tot vragen 
in de uitvoeringspraktijk. Het CVZ heeft hieraan de conclusie 
verbonden dat het gewenst is na te gaan hoe de zorg die 
thuisdialysepatiënten ondergaan, zich verhoudt tot het te 
verzekeren pakket van de Zvw. Het CVZ gaat daarbij ook in op 
eventuele bijzonderheden en/of aandachtspunten en punten 
waarover het de minister van VWS wil adviseren tot aanpassing 
van regelgeving.  
 

Centrumdialyse Voor een aantal onderdelen geldt dat het verwoorde ook 
opgaat voor verzekerden die niet thuis, maar in een 
dialysecentrum dialyseren. Het CVZ geeft in het rapport aan 
voor welke onderdelen dit geldt. 
  

Opbouw stuk  Hierna geeft het CVZ allereerst een schets van de verschillende 
vormen van (thuis)dialyse (onderdeel 2). Vervolgens geeft het 
de relevante wettelijke bepalingen weer (onderdeel 3). Daarna 
volgt in onderdeel 4 een opsomming van de zorg die aan de 
orde is bij thuisdialyserende patiënten, met daarbij 
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aangegeven of de zorg tot de te verzekeren prestaties 
ingevolge de Zvw behoort en welke te verzekeren prestatie het 
betreft. In onderdeel 5 geeft het CVZ aan welke informatie ook 
van toepassing is op centrumdialyse. Daarna volgen in 
onderdeel 6 de reacties die het CVZ op de voorgelegde 
conceptversie van het rapport heeft ontvangen. Aan het slot 
volgt een recapitulatie van de signalen/adviezen die het CVZ 
onder de aandacht van de minister van VWS wil brengen 
(onderdeel 7). 
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2. Vormen van dialyse 

Twee vormen van 
dialyse 

Nierfunctievervangende behandeling kan plaatsvinden via de 
bloedbaan (hemodialyse) of via het buikvlies 
(peritoneaaldialyse).  
 

Hemodialyse via 
bloedbaan 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Hemodialyse (overdag of ’s nachts) 
Via een infuusslang in een bloedvat is de patiënt verbonden 
met de dialysemachine. Het bloed van de patiënt wordt door 
de kunstnier in de machine gezuiverd van afvalstoffen en weer 
teruggepompt naar de patiënt.  
De dialyse behandeling bestaat uit een aantal uren dialyse per 
week. Ongeveer 10 uur per week wordt als een absoluut 
minimum beschouwd. Hiermee wordt ongeveer 5 % van de 
nierfunctie van een gezonde persoon gehaald. Er geldt: hoe 
meer hoe beter. Hoe langer en vaker gedialyseerd wordt, des 
te minder klachten de patiënt heeft. Hij heeft minder medicatie 
nodig en de kwaliteit van leven neemt toe. Daarom is er een 
tendens om van de oorspronkelijke 2 à 3 x per week over te 
gaan naar vrijwel dagelijks (overdag of ’s nachts) dialyseren. 
Dit benadert de fysiologische situatie iets meer. Dagelijkse 
thuisdialyse bestaat uit 5 à 6 x per week 2 à 3 uur dialyseren, 
overdag.  
Nachtelijke thuisdialyse bestaat uit 5 à 6 x per week 
gedurende de hele nacht dialyseren, terwijl de patiënt slaapt. 
Er wordt langzaam en gedurende een groot aantal uren per 
week gedialyseerd. Hiermee wordt de fysiologische situatie 
meer nagebootst, waardoor er minder klachten optreden t.g.v. 
de dialyse (geen ‘dialysekater’). Verder is gebleken dat 
laboratoriumwaarden en andere metingen (bloeddruk 
bijvoorbeeld) verbeteren, terwijl er minder medicatie nodig is. 
Deze dialyse kan tegenwoordig met bewaking op afstand 
plaatsvinden. Er dient desalniettemin iemand aanwezig te zijn 
om de nodige bijstand te kunnen verlenen indien nodig. 
 

Thuis of in centrum Inmiddels worden alle vormen van hemodialyse zowel thuis als 
in een centrum verricht: dus ook de nachtelijke dialyse en de 
dagelijkse dialyse worden in centra gedaan.  
 

Peritoneaal dialyse: 
via buikvlies  

Peritoneaal dialyse 
Bij deze vorm verloopt het dialyseren via het buikvlies. De 
patiënt krijgt een permanente katheter in de buik geplaatst. 
Hierdoor wordt schone spoelvloeistof in de buikholte gebracht. 
Deze vloeistof trekt afvalstoffen en vocht aan via het buikvlies. 
Na enkele uren is de vloeistof verzadigd met afvalstoffen. De 
patiënt laat deze vloeistof uit de buik lopen en laat 
onmiddellijk weer schone vloeistof inlopen (‘een wisseling’, die 
ongeveer 30 minuten duurt). Hiermee wordt een continue 
reiniging van het bloed bereikt, zonder schommelingen, zoals 
die optreden bij de hemodialyse. Er is geen bloedcontact. De 
klassieke peritoneaaldialyse (CAPD, continue ambulante 
peritoneaaldialyse) bestaat uit 4 wisselingen per dag, hetgeen 
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een tijdsinvestering van 2 uur per dag betekent. Er wordt in 
toenemende mate gebruik gemaakt van een machine om de 
wisselingen ’s nachts uit te kunnen voeren, dit om de 
tijdsinvestering te kunnen beperken. Dit heet CCPD (continue 
cyclische peritoneaaldialyse).  
Peritoneaal dialyse is ontwikkeld met name om de 
zelfstandigheid van de patiënt te kunnen vergroten: de patiënt 
kan het helemaal alleen af. Hij kan werken, op vakantie enz. 
zonder hulp van anderen.   
 

Thuisdialyse Dialyse in thuissituatie 
Hemodialyse (overdag of ’s nachts) kan thuis plaatsvinden (en 
ook in een dialysecentrum). Peritoneaal dialyse is uitsluitend 
een vorm van thuisdialyse. 
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3. Wet- en regelgeving 

Zorgpakket Van belang is na te gaan hoe de zorg aan 
thuisdialysepatiënten zich verhoudt tot het te verzekeren 
pakket van de Zvw. Behoort de zorg tot de te verzekeren 
prestaties en om welke te verzekeren prestaties gaat het? 
Hierna volgen de relevante wettelijke bepalingen. 
 

Te verzekeren risi-
co’s/prestaties  

Artikel 10, onder a, Zvw bepaalt  dat de behoefte aan 
geneeskundige zorg verzekerd moet worden in een 
zorgverzekering. 
  
 

Uitwerking in Bzv Artikel 11, derde lid, Zvw, bepaalt dat bij algemene maatregel 
van bestuur de inhoud en omvang van de te verzekeren 
prestaties nader kunnen worden geregeld. Deze algemene 
maatregel van bestuur is het Besluit zorgverzekering (Bzv).  
Op grond van het vierde lid van artikel 11 Zvw kan in het Bzv 
worden bepaald dat bij ministeriële regeling vormen van zorg 
of overige diensten kunnen worden uitgezonderd, de inhoud 
en omvang van de prestaties (geneeskundige zorg, 
farmaceutische zorg en hulpmiddelenzorg) nader kunnen 
worden geregeld en nadere regels kunnen worden gesteld over 
het deel van de kosten dat voor rekening van de verzekerde 
komt. De genoemde ministeriële regeling is de Regeling 
zorgverzekering (Rzv).  
 

Stand van de we-
tenschap en prak-
tijk 

Voor alle zorgvormen die als te verzekeren prestaties in de wet 
zijn genoemd, geldt het gestelde in artikel 2.1, lid 2, Bzv. 
Daarin is bepaald dat de inhoud en omvang van de 
zorgvormen mede bepaald worden door de stand der 
wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige 
maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als 
verantwoorde en adequate zorg en diensten.  
 
Het CVZ volgt voor de beoordeling of een prestatie voldoet aan 
de stand van de wetenschap en praktijk de principes van 
Evidence Based Medicine (EBM). Het CVZ beschrijft in zijn 
rapport Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk van 
5 november 2007 uitvoerig op welke wijze wordt getoetst of 
een prestatie aan dit criterium voldoet.  
In het rapport is ook uiteengezet dat de prestatie gelijkwaardig 
moet zijn, dan wel een meerwaarde moet hebben ten opzichte 
van de standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling. 
Concludeert het CVZ dat de te beoordelen prestatie niet 
gelijkwaardig is of geen meerwaarde heeft, dan oordeelt het 
CVZ dat de betreffende prestatie niet voldoet aan stand van de 
wetenschap en praktijk.   
 

Relevante bepalin-
gen: 
 

De volgende te verzekeren prestaties zijn voor de duiding van 
de zorg bij thuisdialyse van belang: 
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Geneeskundige 
zorg 
 
 
Farmaceutische 
zorg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hulpmiddelenzorg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thuisdialyse-appa-
ratuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verbandmiddelen 
 
 
 
 
 
Voorzieningen voor 
stomapatiënten 
 
 
 

• Artikel 2.4, eerste lid, Bzv bepaalt dat geneeskundige zorg 
onder meer zorg omvat zoals medisch-specialisten 
(uitgezonderd tandarts-specialisten) die plegen te bieden. 
 

• Artikel 2.8, eerste lid, aanhef en onder a, Bzv bepaalt dat 
farmaceutische zorg omvat terhandstelling van de bij 
ministeriële regeling aangewezen geregistreerde 
geneesmiddelen voor zover deze zijn aangewezen door de 
zorgverzekeraar. Volgens het eerste lid, aanhef en onder 
b, ten eerste, van dat artikel omvat farmaceutische zorg 
ook de terhandstelling van geneesmiddelen als bedoeld in 
artikel 40, derde lid, onder a, van de Geneesmiddelenwet, 
mits het rationele farmacotherapie betreft. 
 

• Ingevolge artikel 2.9, eerste lid, Bzv omvat 
hulpmiddelenzorg de bij ministeriële regeling 
aangewezen, functionerende hulpmiddelen en 
verbandmiddelen, waarbij kan worden geregeld: 
a. in welke gevallen de verzekerde recht heeft op zorg; 
b. vergoeding van bij die regeling aangewezen kosten in 
verband met thuisdialyse. 
Het tweede lid van artikel 2.9, Bzv bepaalt dat de kosten 
van normaal gebruik van hulpmiddelen voor rekening van 
de verzekerde komen, tenzij bij ministeriële regeling 
anders is bepaald,  
 
De minister heeft thuisdialyse-apparatuur als hulpmiddel 
aangewezen (zie artikel 2.6, eerste lid, aanhef en onder 
hh, Rzv). Blijkens artikel 2.36 Rzv omvat de aanwijzing de 
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 de 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.  
 
Blijkens het tweede lid van artikel 2.6 Rzv heeft de 
minister als verbandmiddelen aangewezen: 
verbandmiddelen toe te passen bij een ernstige 
aandoening waarbij een langdurige medische behandeling 
met deze middelen is aangewezen.  
 
De minister heeft voorzieningen voor stomapatiënten als 
hulpmiddelen aangewezen (zie artikelen 2.6, aanhef en 
onder h, junctio artikel 2.15, aanhef en onder b, Rzv) en 
wel de volgende: 
1°  systemen ter bevestiging op een stoma voor de opvang 
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Verpleging 
 
 
 
 
Vervoer 

van faeces of urine, bestaande uit opvangzakjes en 
kleefplaten, daarbij benodigde hulp- en 
verbindingsstukken, opvulmaterialen, reinigingsgaasjes, 
wegwerpzakjes, spoelapparatuur met toebehoren, 
stomapluggen, stomapleisters en indikmiddelen; 
2°  noodzakelijke huidbeschermende middelen, voor zover 
daarop niet reeds aanspraak bestaat op grond van artikel 
2.8 van het Bzv; 
3°  afdekpleisters en katheters bestemd voor een 
continentstoma; 
4°  stomabeschermers, niet zijnde verbandmiddelen, voor 
een gelaryngectomeerde. 
 

• Artikel 2.11 Bzv bepaalt dat verpleging tevens omvat zorg 
zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, zonder dat 
die zorg gepaard gaat met verblijf, en die noodzakelijk is 
in verband met medisch-specialistische zorg. 
 

• Artikel 2.14, eerste lid, aanhef en onder a, van het Bzv 
bepaalt onder meer dat vervoer omvat vervoer per 
auto/openbaar vervoer naar een instelling (waar zorg 
wordt verleend die geheel of gedeeltelijk ten laste komt 
van de zorgverzekering) en vervoer weer terug naar huis, 
voor zover de verzekerde nierdialyses in de instelling moet 
ondergaan. Er geldt een maximum van 200 km over een 
enkele reisafstand. De beperking van 200 km geldt niet 
indien de zorgverzekeraar een verzekerde toestemming 
heeft gegeven zich te wenden tot een bepaalde persoon of 
instelling.    
 
Artikel 2.14, derde lid, Bzv bevat een hardheidsclausule. 
Deze luidt als volgt: in afwijking van het eerste lid, 
onderdelen a tot en met d, omvat vervoer ook vervoer in 
andere gevallen, indien de verzekerde in verband met de 
behandeling van een langdurige ziekte of aandoening is 
aangewezen op vervoer en het niet verstrekken of 
vergoeden van dat vervoer voor de verzekerde zal leiden 
tot een onbillijkheid van overwegende aard.  
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4. Zorg aan thuisdialysepatiënten 

Opsomming beno-
digde zorg  

Hierna volgt een opsomming van de zorg die aan de orde is bij 
patiënten die in verband met hun nieraandoening genoodzaakt 
zijn te dialyseren en die een keuze voor thuisdialyse hebben 
gemaakt. Daarbij w ordt vermeld of de zorg tot de te 
verzekeren prestaties ingevolge de Zvw behoort en onder 
welke wettelijke noemer de zorg valt. Zonodig volgen een 
nadere toelichting en/of aandachtspunten. 

4.a. Dialysebehandeling 
Geneeskundig zorg  De dialysebehandeling thuis valt onder de wettelijke noemer 

geneeskundige zorg zoals medisch-specialisten die plegen te 
bieden (artikel 2.4 Bzv). Zo omvat de behandeling bij 
hemodialyse bijvoorbeeld het aanleggen van een shunt of 
fistel door een chirurg of het inbrengen van een katheter. Ook 
bij peritoneaal dialyse moet een katheter worden ingebracht. 
De daadwerkelijke dialyse vindt thuis plaats en gebeurt onder 
verantwoordelijkheid van de medisch-specialist. Dit betekent 
dat deze zich ervan moet vergewissen dat de patiënt in staat is 
om na instructie de behandeling zelfstandig (bij peritoneaal 
dialyse) of zelfstandig met behulp van anderen (bij 
hemodialyse) uit te voeren.  

4.b. Dialyseapparatuur 

4.b.1. Hemodialyse en CCPD 

Apparatuur: onder 
hulpmiddelenzorg  

Voor hemodialyse en CCPD geldt dat de behandeling alleen 
kan geschieden met behulp van een dialyseapparaat. Dit 
apparaat is in de regelgeving ondergebracht bij de 
hulpmiddelenzorg en maakt dus geen onderdeel uit van de 
geneeskundige zorg (zie artikel 2.36, aanhef, Rzv).  
 

Nodig voor functio-
neren apparatuur 
 
Toebehoren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controle en onder-
houd 
 
Technische instruc-
tie 

Naast het apparaat zelf zijn er nog andere zaken nodig voor 
het (goed) laten functioneren van het apparaat. Het gaat om 
het volgende: 
• De toebehoren bij het dialyseapparaat. Dit zijn onderdelen 

die zonder meer nodig zijn om de apparatuur te laten 
werken. Deze toebehoren doen zich alleen voor bij de 
hemodialyse (en dus niet bij de CCPD). Bij de hemodialyse 
gaat het om de  waterzuiveringsapparatuur, die nodig is 
om het water gebruiksklaar te maken voor de 
hemodialyse. Andere toebehoren bij het 
hemodialyseapparaat zijn de volgende verbruiksartikelen: 
bloedlijnen/infuuslijnen, naalden en kunstnieren. De 
toebehoren bij het apparaat zijn een te verzekeren 
prestatie (zie artikel 2.36, aanhef, Rzv). 

• De regelmatige controle en het onderhoud van het 
apparaat. Ook dit zijn te verzekeren prestaties (zie artikel 
2.36, aanhef en onder a, Rzv).  

• De technische instructie voor het gebruik van het apparaat 
en de reparatie dan wel vervanging van het apparaat. 
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Elektriciteit e.d.  

Uitgangspunt bij de hulpmiddelenzorg is dat het 
hulpmiddel functionerend, en dus ook gebruiksklaar, moet 
worden afgeleverd. Dat betekent dat de leverancier van het 
apparaat de technische instructie aan de verzekerde moet 
verzorgen en dat deze ook eventueel optredende 
technische problemen met het apparaat verhelpt dan wel 
voor vervanging van een niet te repareren apparaat 
zorgdraagt. 
Het CVZ wijst erop dat naast deze technische instructie 
ook een medische instructie voor de bediening van de 
apparatuur vereist is. Het CVZ gaat in onderdeel 4.f. nader 
in op de vereiste medische instructie.  

• Elektriciteit en water voor het laten werken van het 
apparaat. De vergoeding van deze kosten is als verzekerde 
prestatie opgenomen in artikel 2.36, aanhef en onder c, 
Rzv. Dat artikel betreft de vergoeding van redelijk te 
achten kosten die rechtstreeks met de thuisdialyse 
samenhangen (voor zover andere wettelijke regelingen 
daarin niet voorzien). Ook extra telefoonkosten en kosten 
van extra gebruik en bewassing van linnengoed die 
rechtstreeks verband houden met de thuisdialyse kunnen 
onder de noemer van artikel 2.36, aanhef en onder c, Rzv 
worden geschaard. 

 
Consequenties on-
derbrengen onder 
hulpmiddelenzorg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DBC’s 

Door de apparatuur onder de hulpmiddelenzorg te regelen, is 
het voor zorgverzekeraars mogelijk geworden om de 
apparatuur te laten leveren door een andere organisatie dan 
het dialysecentrum. De zorgverzekeraar kan er ook voor 
kiezen om, zoals onder de werking van de Ziekenfondswet de 
voorgeschreven norm was, de zorg inclusief de apparatuur te 
laten leveren door het dialysecentrum. De keuze is aan de 
zorgverzekeraar. Deze moet zijn keuze wel kenbaar maken in 
zijn polissen en daarin dus aangeven tot wie/welke organisatie 
de verzekerde zich voor de zorg en voor de daarbij behorende 
apparatuur moet wenden. 
 
Op dit moment bestaan er nog uitsluitend DBC’s voor 
thuisdialyse, waarin zowel de kosten van de geneeskundige 
zorg als de kosten die verband houden met het in bruikleen 
geven van de apparatuur zijn verdisconteerd. De per 1 januari 
2006 ontstane situatie, toen de thuisdialyseapparatuur onder 
de hulpmiddelenzorg is gebracht, dwingt er echter toe dat er 
ook voorzien moet worden in DBC’s waarin niet zijn 
opgenomen de kosten van het verschaffen van de 
dialyseapparatuur met toebehoren, van de controle en het 
onderhoud, van de technische instructie, van reparatie en van 
vervanging van het dialyseapparaat. Op dit moment bestaan 
deze DBC’s nog niet, hetgeen een belemmering vormt voor 
zorgverzekeraars om de apparatuur buiten het dialysecentrum 
om te (laten) betrekken. Het is aan de betrokken partijen 
(dialysecentra en zorgaanbieders) om in de benodigde, nieuwe 
DBC’s te voorzien. 
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Behandeling onder 
verantwoordelijk- 
heid arts 

Verder is het volgende van belang. Indien een zorgverzekeraar 
ertoe zou willen overgaan de dialyseapparatuur niet te laten 
leveren door het dialysecentrum (de behandelaar), zal hij als 
het gaat om de keuze van de apparatuur en de leverancier, en 
de afspraken die hij met de leverancier maakt over de levering, 
rekening moeten houden met het feit dat de behandeling 
plaatsvindt onder verantwoordelijkheid van de medisch-
specialist. Dat betekent dat deze er op moet kunnen 
vertrouwen dat de bij de behandeling gebruikte apparatuur 
adequaat en veilig is en dat ook in de overige noodzakelijke 
zaken (technische instructie, controle/onderhoud/reparatie 
apparaat) op adequate wijze wordt voorzien. De 
zorgverzekeraar zal er dan ook goed aan doen de behandelaar 
nadrukkelijk te betrekken bij de te maken keuzes en de 
uiteindelijke afspraken met de leverancier. 

4.b.2. CAPD 

Geen apparatuur 
vereist 

Voor CAPD is geen apparatuur vereist. De dialyse vindt plaats 
met behulp van de zwaartekracht. De aanhef van artikel 2.36 
Rzv is dan ook strikt genomen niet van toepassing op CAPD. 
Het CVZ houdt het erop dat de onderdelen a, b en c van dat 
artikel – voor zover zij van toepassing kunnen zijn - wel 
betrekking hebben op CAPD. Het CVZ meent echter wel dat er 
aanleiding is dit door aanpassing (en verduidelijking) van 
artikel 2.36 Rzv buiten twijfel te stellen. 

4.c. Chemicaliën en vloeistoffen 
Chemicaliën/vloei-
stoffen: onder hulp-
middelenzorg 

De voor de dialyse benodigde chemicaliën en vloeistoffen zijn 
te verzekeren prestaties en in de regelgeving ondergebracht 
bij de hulpmiddelenzorg. Zij maken dus geen onderdeel uit 
van de geneeskundige zorg (zie artikel 2.36, aanhef en onder 
a, Rzv).  
 

 Door dit onderdeel van de zorg onder de hulpmiddelenzorg te 
regelen, is het voor zorgverzekeraars mogelijk geworden om 
de chemicaliën en vloeistoffen te laten leveren door een 
andere organisatie dan het dialysecentrum. De 
zorgverzekeraar kan er ook voor kiezen om, zoals onder de 
werking van de Ziekenfondswet de voorgeschreven norm was, 
dit zorgonderdeel te laten leveren door het dialysecentrum. 
Zorgverzekeraars moeten in hun polissen aangeven tot 
wie/welke organisatie de verzekerde zich voor de benodigde 
chemicaliën en vloeistoffen moet wenden. De hiervoor 
gemaakte opmerking over de DBC’s heeft ook op dit onderdeel 
betrekking. 

4.d. Overige benodigdheden bij thuisdialyse 
Overige benodigd-
heden 

Om de thuisdialyse goed en veilig te kunnen uitvoeren heeft 
de patiënt naast de apparatuur nog een aantal andere 
producten/gebruiksartikelen nodig.  
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Standaarduitrus -
ting hemodialyse  

De standaarduitrusting benodigd bij hemodialyse  thuis is als 
volgt: 
• Dialysestoel1. Deze stoel is alleen nodig indien men 
overdag of ’s avonds dialyseert. Hemodialyse ’s nachts vindt 
plaats op het eigen bed;  
• Tafeltje2.; 
• Krukje3;  
• Ventilator4;  
• Werklamp5;  
• Nauwkeurige weegschaal6;  
• Bloeddrukmeter, tenzij deze ingebouwd is in het 
dialyseapparaat7; 
• Centrifuge (i.v.m bloedafname)8;  
• Noodlamp9;  
• Oproepinstallatie10;   
• Vloerbeschermer11; 
• Lekdetector12.  
 

Standaarduitrus -
ting PD 

De standaarduitrusting benodigd voor peritoneaaldialyse  is 
als volgt: 
• Bureautje met bureaustoel13; 
• Vloeistofverwarmer (warmtebox/warmtetas)14; 
• Weegschaal15; 
• Bloeddrukmeter16; 
• Infuusstandaard17; 
• Vloerbeschermer18 
• Hoog-laag-bed. Dit is in het algemeen alleen nodig voor 

thuisdialyserende kinderen en de vraag of dit bed zal 
worden verstrekt gebeurt altijd in overleg met de 
zorgverzekeraar. Mogelijk is toestemming vereist van de 
zorgverzekeraar. Of dit het geval is moet blijken uit de 
polis van de zorgverzekeraar. 

 

                                                 
1 De patiënt moet geruime tijd achter elkaar zitten en dat kan hij/zij alleen volhouden indien de 
stoel comfortabel is. Belangrijker is echter dat de stoel de mogelijkheid moet hebben om direct te 
kunnen kantelen in ligstand. Dat is nodig indien zich een calamiteit voordoet, zoals het ontstaan 
van een allergische reactie of een plotselinge bloeddrukdaling. 
2 Om de benodigdheden bij de dialyse steriel klaar te kunnen maken is een apart tafeltje nodig. 
Het tafeltje heeft ook de functie van eet- en leestafeltje. Hemodialyse patiënten moeten een aantal 
uren achter elkaar zitten en gedurende die tijd kunnen eten/lezen e.d. 
3 Het aan- en afsluiten van de patiënt op de machine moet nauwkeurig gebeuren. Degene die 
daarbij assisteert moet goed en op juiste hoogte kunnen zitten. 
4 De patiënt die een aantal uren aan de stoel gekluisterd is, moet – zoals gezegd - comfortabel 
kunnen zitten. Dat betekent ook dat de ruimte niet al te warm mag zijn. 
5 Het aan- en afsluiten op de machine moet nauwkeurig gebeuren. Goed licht is daarbij 
onontbeerlijk. 
6 Van wezenlijk belang is dat de patiënt nagaat hoeveel vocht bij de dialyse is onttrokken. Een 
belangrijke maat daarvoor is het gewicht. 
7 De bloeddrukmeting is ook een belangrijke controle -maat bij de dialyse. 
8 De patiënten leren bloed af te nemen en te behandelen. Daarvoor is een centrifuge nodig. Het 
bloed stuurt men in voor controle.  
9 Als de elektriciteit uitvalt, moet men de machine met de hand kunnen bedienen en afsluiten. 
10 De assistent zit niet de gehele dialysetijd naast de patiënt. De assistent moet wel oproepbaar 
zijn. Een alarmeringssysteem is dan onontbeerlijk. 
11 Dit is een harde plastic mat die onder de machine wordt gelegd. 
12 Dit apparaat alarmeert als het apparaat gaat lekken/lekt. 
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Verstrekking in 
bruikleen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geneeskundige 
zorg 
 
 
 
 
 
 
Advies: onderbren-
gen onder hulpmid-
delenzorg 

Onder de werking van de Ziekenfondswet behoorden de 
genoemde producten/gebruiksartikelen tot de verstrekkingen 
en zij werden ook altijd ten laste van de Ziekenfondswet in 
bruikleen gegeven door het dialysecentrum. De wetgever heeft 
de genoemde benodigdheden per 1 januari 2006 (toen de Zvw 
in werking trad) niet als hulpmiddel aangewezen. De 
producten/gebruiksartikelen zijn ook niet aan te merken als 
“toebehoren” bij het dialyseapparaat, zoals bedoeld in artikel 
2.36, aanhef, Rzv. Het apparaat kan immers ook zonder 
genoemde zaken werken. De benodigdheden vallen ook niet 
onder artikel 2.36, aanhef en onderdeel c, Rzv. De formulering 
“vergoeding van kosten” in dat artikel duidt erop dat het in dat 
artikel gaat om zaken die in principe niet in natura geleverd 
kunnen worden (zoals bijv. elektriciteit). Dat gaat niet op voor 
de genoemde producten/gebruiksartikelen. Omdat het niet zo 
kan zijn dat deze zaken niet meer tot de te verzekeren 
prestaties behoren, houdt het CVZ het erop dat de 
verstrekking resp. de vergoeding van kosten van deze 
producten/gebruiksartikelen vallen onder de noemer 
geneeskundige zorg  (zorg zoals medisch-specialisten die 
plegen te bieden; artikel 2.4 Bzv). Het CVZ meent wel dat het, 
gelet op de aard van de producten/gebruiksartikelen en 
gegeven het feit dat de dialyseapparatuur niet als 
geneeskundige zorg geldt maar onder de hulpmiddelenzorg is 
gebracht, in de rede zou hebben gelegen indien de 
benodigdheden hier aan de orde ook onder de hulpmiddelzorg 
zouden zijn gebracht. Het CVZ adviseert de minister van VWS 
om dit alsnog te regelen. De minister kan daarin voorzien door 
evenals als hulpmiddel aan te wijzen ‘de overige 
gebruiksartikelen die redelijkerwijs nodig zijn bij de 
thuisdialyse’. Mocht de minister hiertoe besluiten dan zal dat 
ook consequenties moeten hebben voor de DBC’s. De kosten 
van het in bruikleen geven van de betreffende 
gebruiksartikelen zijn nu nog onderdeel van de DBC’s voor 
thuisdialyse, maar er zal ook voorzien moeten worden in 
DBC’s waarin de betreffende kosten niet zijn verdisconteerd.  
 

 Het vorenstaande gaat niet op voor het hoog-laag-bed. De 
aanwijzing als te verzekeren prestatie (hulpmiddel) en de 
daarbij geldende voorwaarde zijn opgenomen in artikel 2.33, 
eerste lid, aanhef en onder d, respectievelijk artikel 2.33, 
derde lid, Rzv. De dialysepatiënt moet dan wel voldoen aan de 
indicatievoorwaarde voor dit bed.  
 

                                                                                                                                 
13 Aan het bureau kan men de medische gegevens/uitslagen opschrijven. Het bureau dient ook als 
opslagruimte voor spullen. 
14 De box/tas is nodig om de dialysevloeistof op te warmen.   
15 Zie noot 6.  
16 Zie noot 7. 
17 Is benodigd om de zakken met dialysevloeistof aan op te hangen. 
18 Zie noot 11.  
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4.e. Assistentie bij de thuisdialyse 
(verpleegkundige zorg)  

4.e.1. Hemodialyse 

Verpleging Voor hemodialyse thuis heeft de patiënt hulp nodig bij het 
aan- en afsluiten van de machine en om eventuele alarmen van 
de machine te kunnen verhelpen. Deze assistentie valt onder 
de in artikel 2.11 Bzv opgenomen te verzekeren prestatie. Het 
betreft “verpleging zoals verpleegkundigen die plegen te 
bieden, zonder dat die zorg gepaard gaat met verblijf, en die 
noodzakelijk is in verband met medisch-specialistische zorg”. 
 

Vertaling in polis  
 
 
 
 
 
 
 
Mantelzorger 
 
 
 
 
 
 
Professionele zorg-
verlener 

Zorgverzekeraars moeten deze zorg in hun polis opnemen als 
verzekerde prestatie. Zij moeten daarbij aangeven of recht 
bestaat op zorg in natura of op vergoeding van de kosten van 
de zorg (restitutie). Verder kunnen zij in de polis aangeven tot 
welke soort zorgaanbieder de verzekerde zich voor de 
betreffende zorg moet wenden. De zorgverzekeraar zal daarbij 
wel rekening moeten houden met de al langer bestaande 
praktijk – en nog steeds gewenste praktijk - dat deze 
assistentie soms door een mantelzorger19 wordt geboden. Ook 
de wetgever gaat ervan uit dat de optie van levering door een 
mantelzorger moet worden geboden. In de toelichting bij de 
Rzv staat immers dat bij de thuisdialyse het opleiden hoort van 
degenen die behulpzaam zijn bij de thuisdialyse. Anderzijds 
zal een zorgverzekeraar in zijn polis ook ruimte moeten 
bieden voor (vergoeding van kosten van) zorg door 
professionele zorgverleners (verpleegkundige dialyse assistent 
(VDA) of andere verpleegkundige). Er zijn immers verzekerden 
die niet de mogelijkheid hebben om de zorg met mensen in 
hun directe omgeving te organiseren. 
 

Onduidelijkheden Het CVZ vindt dat er onduidelijkheden zijn als het gaat om het 
aanwijzen van een mantelzorger als degene die de assistentie 
(verpleegkundige zorg) verleent. Indien de zorgverzekeraar 
deze zorg in natura levert, dan zou hij de mantelzorger strikt 
genomen moeten contracteren. Niet helder is of hij dan de 
ruimte heeft om de mantelzorger een vergoeding te verlenen. 
In ieder geval bestaat er geen door de NZa vastgesteld tarief 
op dit punt. Dit geldt ook als de zorgverzekeraar heeft 
gekozen voor restitutie (vergoeding van kosten van 
verpleging). Zijn er dan wel kosten die de zorgverzekeraar 
rechtstreeks mag vergoeden aan de mantelzorger?20 

                                                 
19 Mantelzorger: een persoon in de directe omgeving van de verzekerde die door het 
dialysecentrum is opgeleid om de specifieke assistentie te verlenen 
20 Het CVZ heeft zich in een voorgelegd geschil uitgesproken over de vraag of in de concrete 
situatie er recht bestond op vergoeding aan de mantelzorger voor de verpleegkundige assistentie 
bij nachtelijke thuishemodialyse (CVZ -advies van 8 augustus 2006, zaaknummer  26044878). De 
conclusie was dat dit niet het geval was. Het betrof echter een heel specifieke situatie. De 
medisch-specialist was in de betreffende polis aangewezen als degene die ook de 
verpleegkundige zorg levert. De redenering was als volgt. Feitelijk verrichten de mantelzorgers 
onder de verantwoordelijkheid van deze arts de verpleegkundige handelingen. Deze levering is 
(impliciet) gebaseerd op afspraken met de medisch-specialist en de mantelzorgers hebben er 
kennelijk (impliciet) mee ingestemd dat de zij de handelingen om niet verrichten. Het “indienen 
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Vergoeding voor 
mantelzorger 

Naar de mening van het CVZ ligt het in de rede dat de 
mantelzorger een vergoeding ontvangt. In het verleden 
bestond er voor deze zorg geen vergoeding. Dat hing samen 
met het maatschappelijk bestel. De thuisdialyse is 
geïntroduceerd in een tijd waarin het nog vanzelfsprekend was 
dat mantelzorgers (ouders, partners, broers, zussen) de 
benodigde zorg boden. De situatie van het Nederlandse gezin 
is echter sinds de introductie van de thuisdialyse sterk 
veranderd. In plaats van het klassieke patroon waarbij de man 
werkt en de vrouw thuis is, is de (ook van overheidswege 
gestimuleerde) norm dat zowel de man als de vrouw een baan 
hebben. Onbezoldigde mantelzorg is in de situatie van 
thuisdialyse, waarvoor nota bene op basis van de Rzv betaalde, 
professionele zorg kan worden verkregen (zie artikel 2.11 
Bzv), niet meer een vanzelfsprekendheid. Een vergoeding voor 
mantelzorg in deze situatie ligt voor de hand. Het CVZ vindt 
dan ook dat de tarifering van door mantelzorgers verleende 
verpleegkundige zorg geregeld dient te worden. Een andere 
optie is de introductie van de mogelijkheid van toekenning van 
een persoonsgebonden budget. Op die manier kan ook de 
tegemoetkoming aan de mantelzorger worden gerealiseerd.  
 

Financiële impact 
gering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het CVZ wijst erop dat de financiële impact van de introductie 
van een vergoedingsregeling gering zal zijn. Het aantal 
verzekerden dat thuis dialyseert met behulp van een 
mantelzorger is namelijk beperkt tot ongeveer 75 personen.21 
Bovendien gaat het om een beperkt aantal uren assistentie, 
namelijk maximaal 12 uur per week.22 Verder is niet 
uitgesloten dat het invoeren van de tegemoetkoming op 
termijn zal leiden tot kostenbesparing. Het zou zich immers 
kunnen voordoen dat meer verzekerden op den duur een 
mantelzorger verkiezen boven een professionele zorgverlener. 
Het CVZ biedt aan om, indien de minister van VWS in beginsel 
positief staat tegenover het voorstel van het CVZ en overweegt 
om tot introductie van een vergoedingsregeling over te gaan, 
na te gaan welk vergoedingsbedrag in de rede zou liggen en 
daarover advies uit te brengen. 
 

Geen basis in ar-
tikel 2.36 Rzv 

Voor de goede orde merkt het CVZ nog op dat naar zijn 
mening artikel 2.36, aanhef en onder c, Rzv geen basis biedt 
voor verzekeraars om een vergoeding te bieden voor de 
verpleegkundige assistentie die door de geïnstrueerde 
mantelzorgers wordt geboden. In genoemd artikel is sprake 
van vergoeding van overige redelijk te achten kosten die 
rechtstreeks met de thuisdialyse samenhangen, voor zover 
andere wettelijke regelingen daarin niet voorzien. Zoals 

                                                                                                                                 
van een rekening” bij de zorgverzekeraar is niet conform de afspraken die zijn gemaakt met de 
medisch-specialist. Betaling/vergoeding van deze nota kan dan niet ten laste van de 
zorgverzekering. 
21 Het aantal verzekerden dat thuis dialyseert bedraagt maximaal 150 personen. Ongeveer de 
helft daarvan dialyseert met behulp van een mantelzorger (75 personen). 
22 Voor de nachtelijke thuisdialyse gaat het om 2 uur per dialyse, 6 keer per week. Voor de dialyse 
overdag moet uitgegaan worden van 3 keer 4 uur of 4 keer 3 uur per week.  
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hierboven is aangegeven gaat het bij de verpleegkundige 
assistentie om zorg waarin reeds een andere wettelijke 
regeling voorziet (namelijk artikel 2.11 Bzv)23.  
 

Verpleging bij 
thuisbeademing: 
andere situatie  

Het CVZ attendeert verder nog voor de goede orde op het op 
18 juni 2007 aan de minister en staatssecretaris van VWS 
uitgebrachte advies over verpleging bij thuisbeademing. Het 
CVZ heeft in dat advies voorgesteld om de verpleging die 
noodzakelijk is in verband met thuisbeademing en met 
palliatief terminale zorg thuis over te hevelen van de Zvw naar 
de AWBZ24. De belangrijkste argumenten die het CVZ daarvoor 
heeft aangevoerd zijn: 1) de verpleging is in deze gevallen niet 
planbaar en moet binnen korte tijd (tien minuten) beschikbaar 
zijn om levensbedreigende situaties te voorkomen en 2) er is 
naast de verpleging die noodzakelijk is in verband met de 
thuisbeademing/palliatief terminale zorg altijd sprake van een 
omvangrijke vraag naar andere AWBZ-zorg. Het kan doelmatig 
en klantvriendelijk zijn de zorg integraal te organiseren. De 
aangevoerde argumenten gaan niet op voor de verpleging bij 
thuisdialyse en om die reden heeft het CVZ de verpleging bij 
thuisdialyse niet in het advies van 18 juni 2007 betrokken.  

4.e.2. Peritoneaaldialyse 

Geen assistentie 
nodig 

Bij peritoneaal dialyse is geen assistentie noodzakelijk. De 
patiënt verricht alle benodigde handelingen zelf. De 
handelingen bij peritoneaal dialyse kunnen aangemerkt 
worden als zelfzorg, te vergelijken met het innemen van 
medicijnen of het zelf injecteren van insuline. 
 

 Mocht de patiënt door omstandigheden niet in staat zijn deze 
zelfzorg uit te voeren, dan kan in beginsel AWBZ-zorg in de 
vorm van verpleging aan de orde zijn. Het zal dan puur gaan 
om het uitvoeren van de benodigde dialysehandelingen25.  

4.f. Opleiding/medische instructie 
Opleiding/medische 
instructie vereist   

Het uitvoeren van de hemodialyse thuis brengt met zich mee 
dat de verzekerde zelf in staat moet zijn een aantal 
handelingen uit te voeren. Daarnaast heeft de verzekerde, 
zoals gezegd, hulp nodig bij het aan- en afsluiten van de 
machine en om eventuele alarmen van de machine te kunnen 
verhelpen. Dit betekent dat de verzekerde en de eventuele 
mantelzorger opgeleid moeten worden. Dit valt onder de te 
verzekeren prestaties en wel onder geneeskundige zorg zoals 
medisch-specialisten die plegen te bieden (artikel 2.4, lid 1, 
Bzv)26.  
 

                                                                                                                                 
23 Zie het eerder genoemde CVZ -advies van 8 augustus 2006, nr. 26044878.  
24 D.w.z.: verpleging bij thuisdialyse en in het kader van palliatief terminale zorg thuis uit te 
sluiten van artikel 2.11 Zvw. De verpleging komt dan ten laste van de AWBZ 
25 Zie het advies van het CVZ van 19 september 2005, nr. 24111257 (RZA 2005, 287). 
26 Dat deze opleiding zorg is als bedoeld in artikel 2.4 Bzv is met zoveel woorden vermeld in de 
artikelsgewijze toelichting bij de Rzv (toelichting bij artikel 2.36). 
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 Het gaat hier om de medische instructie. Daarnaast bestaat de 
al eerder genoemde technische instructie die betrekking heeft 
op de technische kant van het gebruik van het dialyseapparaat. 
Indien een zorgverzekeraar ervoor kiest de behandeling en de 
levering van de apparatuur niet van één en dezelfde 
organisatie te betrekken, zal ook het verschaffen van de 
instructies bij twee verschillende partijen liggen. Het is wel van 
belang, vanuit het oogpunt van kwaliteit van zorgverlening, 
dat beide instructies goed op elkaar aansluiten. Om dat te 
bereiken zal de zorgverzekeraar met de betrokken partijen 
duidelijke afspraken op dit punt moeten maken.  

4.g. Woningaanpassing 
Soms aanpassing 
woning nodig 

Om thuis te kunnen dialyseren is voldoende ruimte nodig en 
de ruimte moet ook geschikt zijn om de dialyse te verrichten. 
Is die niet voor handen resp. is de beschikbare ruimte niet 
geschikt, dan zullen er aanpassingen in en aan de woning 
nodig zijn. De vergoeding van de kosten daarvan is een te 
verzekeren prestatie. Dit geldt ook voor de kosten die gemaakt 
worden voor het herstel van de woning in de oorspronkelijke 
staat. Blijkens artikel 2.36, aanhef en onder b, Rzv is de te 
verzekeren prestatie beperkt tot de vergoeding van de kosten 
van (herstel van) de aanpassingen die redelijkerwijs moeten 
worden verricht en bestaat geen recht op vergoeding van 
kosten, voor zover andere wettelijke regelingen daarin 
voorzien.     
 

Redelijkheid ter 
beoordeling zorg-
verzekeraar  

Het is aan de zorgverzekeraar om te beoordelen of de 
aanpassingen in redelijkheid nodig zijn. Het verdient 
aanbeveling dat de zorgverzekeraars ten behoeve van die 
beoordeling de expertise inroepen van deskundigen op dit 
punt. Dat zijn op dit moment de dialysecentra. Zij zijn in staat 
gemotiveerd aan te geven voor welke aanpassingen er medisch 
gezien een noodzaak bestaat. Vaste praktijk is ook dat het 
dialysecentrum bij de verzekerde thuis nagaat of er een 
geschikte ruimte is en de verzekerde adviseert over eventueel 
benodigde aanpassingen, waarna toestemming van de 
verzekeraar wordt gevraagd voor de aanpassing. Om 
misverstanden te voorkomen en om ook te voorkomen dat een 
verzekerde zelf op eigen houtje actie onderneemt om de 
woning aan te (laten) passen, verdient het aanbeveling dat de 
zorgverzekeraars in hun polis melding maken van de rol van 
het dialysecentrum en de eventueel met het dialysecentrum 
gemaakte afspraken op dit punt. Ook van een eventuele 
toestemmingseis moet in de polis melding worden gemaakt. 

4.h. Psychosociale begeleiding 
Onderdeel genees-
kundige zorg 

Psychosociale begeleiding maakt onderdeel uit van de 
medisch-specialistische behandeling. Deze valt onder de 
noemer geneeskundige zorg, en wel zorg zoals medisch-
specialisten die plegen te bieden (artikel 2.4 Bzv).   
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4.i. Extramurale farmaceutische zorg 
 Voor de behandeling van chronische nierinsufficiëntie worden 

in de praktijk middelen voorgeschreven. Voor de vraag of deze 
tot de te verzekeren prestaties behoren is het volgende van 
belang.  
 

Door minister aan-
gewezen genees -
middelen 
 
 
 
 
 
Zoekmachine 

Artikel 2.8, eerste lid, aanhef en onder a, Bzv bepaalt dat 
farmaceutische zorg omvat terhandstelling van de bij 
ministeriële regeling aangewezen geregistreerde 
geneesmiddelen voor zover deze zijn aangewezen door de 
zorgverzekeraar. Het is niet doenlijk om in dit rapport een 
uitputtend en actueel overzicht te geven van de door de 
minister aangewezen geneesmiddelen die relevant zijn voor 
patiënten met chronische nierinsufficiëntie. Een actueel 
overzicht is te vinden op www.medicijnkosten.nl, waar ook de 
eventuele bijbetaling door de verzekerde en de eventuele 
nadere voorwaarden zijn aangegeven. Kortheidshalve wordt 
hiernaar verwezen.   
 

Aanwijzing in polis  Verder is nog van belang dat de zorgverzekeraars de 
mogelijkheid hebben om in hun polis(sen) de aanspraak te 
beperken. Dat wil zeggen: als er meerdere middelen met 
dezelfde werkzame stof door de minister zijn aangewezen, 
mogen zij er één of een beperkt aantal daarvan aanwijzen (en 
eventuele andere middelen dus uitzonderen). De aanwijzing in 
de polis is uiteindelijk bepalend voor de vraag waar een 
individuele verzekerde daadwerkelijk recht op heeft. 
 

Apotheekbereidin-
gen 

Volgens het eerste lid, aanhef en onder b, ten eerste, van 
artikel 2.8 Bzv omvat farmaceutische zorg ook de 
terhandstelling van geneesmiddelen als bedoeld in artikel 40, 
derde lid, onder a, van de Geneesmiddelenwet, mits het 
rationele farmacotherapie betreft. Het betreft hier de 
zogenoemde apotheekbereidingen. Relevante voorbeelden van 
apotheekbereidingen die tot de te verzekeren prestaties 
behoren zijn:  
 
• Natrii Hydrogenocarbonas (Natrium bicarbonaat);  
• Chloorhexidine oplossing 1% FNA; 
• Jodium oplossing 1% FNA.  

  
Hepatitis  B-vaccin Verder geldt dat voor dialysepatiënten een Hepatitis B-vaccin 

tot de te verzekeren prestaties behoort. De dialysepatiënt zal 
in het algemeen redelijkerwijs zijn aangewezen op een 
frequentie van vier keer 40 µg. In individuele gevallen zal 
soms een hogere frequentie nodig zijn27.  

4.j. Verbandmiddelen 
Door minister aan-
gewezen verband-

Artikel 2.9 van het Bzv heeft onder meer betrekking op 
verbandmiddelen. Bepaald is onder meer dat tot de te 

                                                 
27 Zie het op 30 augustus 2006 uitgebrachte advies van het CVZ (zaaknummer 26061249). 
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middelen verzekeren prestaties de bij ministeriële regeling aangewezen 
verbandmiddelen behoren. De aanwijzing is terug te vinden in 
artikel 2.6, tweede lid, Rzv. Daarin is bepaald dat de 
aangewezen verbandmiddelen zijn: verbandmiddelen toe te 
passen bij een ernstige aandoening waarbij een langdurige 
medische behandeling met deze middelen is aangewezen. 
 

 Voor pleisters en gazen voor shuntprikplaatsen, voor 
tegadermpleister voor de toepassing van Emlazalf, gazen en 
pleisters voor de behandeling van de huidpoort bij 
dialysepatiënten geldt dat aan de gestelde voorwaarden is 
voldaan. Het gaat immers om een ernstige aandoening en een 
langdurige medische behandeling met genoemde middelen is 
aangewezen. Dit betekent dat de middelen behoren tot de te 
verzekeren prestaties.  

4.k. Stomazakjes 
Geen verzekerde 
prestatie bij CAPD 

CAPD-patiënten gebruiken stomazakjes voor de bescherming 
van de huidpoort bij het zwemmen. Deze behoren niet tot de 
te verzekeren prestaties. In artikel 2.15 Rzv is een regeling 
getroffen voor stomamateriaal. Het in dat artikel genoemde 
stomamateriaal heeft naar de letter alleen betrekking op 
stomapatiënten. De aanwijzing is dus strikt genomen niet van 
toepassing op CAPD-patiënten. Verder is het zo dat 
hulpmiddelen specifiek bedoeld voor het beoefenen van een 
sport of hobby in de regel niet onder de dekking van de 
zorgverzekering vallen, tenzij er sprake is van een 
therapeutisch doel op medisch voorschrift. 

4.l. Lichttherapie 
Onderdeel genees-
kundige zorg  

Dialysepatiënten hebben vaak last van uremische jeukklachten. 
Als medicamenteuze behandeling niet effectief is, gaat men in 
voorkomend geval over op lichttherapie. Lichttherapie behoort 
tot de te verzekeren prestaties (geneeskundige zorg; artikel 
2.4 Bzv). Dit geldt in principe ook als de lichttherapie thuis 
plaatsvindt. Het is aan de behandelend arts om op basis van 
de geldende richtlijnen te beoordelen of het in voorkomend 
geval verantwoord/aangewezen is de therapie bij betrokkene 
thuis te laten plaatsvinden. De inzet van de apparatuur 
benodigd voor de lichttherapie thuis maakt onderdeel uit van 
de medisch-specialistische zorg. Van belang is verder dat als 
lichttherapie thuis onder verantwoordelijkheid van de medisch 
specialist plaatsvindt, voorzien moet zijn in een DBC waarin de 
kosten van verstrekking door het ziekenhuis van de 
apparatuur voor thuisgebruik zijn verdisconteerd. Het is de 
verantwoordelijkheid van de beroepsgroep om, mocht een 
dergelijke DBC er niet zijn, op dat punt actie te ondernemen. 

4.m. Dieetadvisering 
Onderdeel genees-
kundige zorg 

Voor dialysepatiënten is het van belang dat zij hun 
voedingsgewoonten afstemmen op de aandoening die zij 
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hebben en dat zij daarover adequate advisering ontvangen. De 
dieetadvisering maakt voor dialysepatiënten onderdeel uit van 
de medisch-specialistische behandeling. De dieetadvisering 
behoort in dit geval tot geneeskundige zorg en wel zorg zoals 
medisch-specialisten die plegen te bieden (artikel 2.4 Bzv).  

4.n. Taxivervoer 
Vervoer naar/van 
instelling 
 
 
 
 
 
Artikel niet van toe-
passing op thuis -
dialyse 

Artikel 2.14, eerste lid, onder a, van het Bzv bepaalt onder 
meer dat vervoer per auto/openbaar vervoer naar een 
instelling (waar zorg wordt verleend die geheel of gedeeltelijk 
ten laste komt van de zorgverzekering) en vervoer weer terug 
naar huis een te verzekeren prestatie is ingevolge de Zvw, voor 
zover de verzekerde nierdialyses moet ondergaan. Het artikel 
ziet op het vervoer van dialysepatiënten naar een instelling 
waar zij de dialyse ondergaan. Het artikel ziet dus niet op 
situaties, waarin patiënten thuis dialyseren (hemodialyse en 
peritoneaaldialyse thuis). Het artikel heeft ook niet betrekking 
op vervoer met een ander doel dan het ondergaan van de 
dialyse. Moet een dialysepatiënt bijvoorbeeld voor alleen een 
periodieke controle naar het ziekenhuis en is het niet de 
bedoeling de dialyse in het centrum te ondergaan, dan valt dit 
controlebezoek niet onder de noemer van artikel 2.14 Bzv. Van 
tijd tot tijd kan er bij patiënten die in principe thuis dialyseren 
sprake zijn van een dialysebehandeling in het ziekenhuis. In 
dat geval is sprake van de in artikel 2.14, lid 1, onder a, Bzv 
beschreven situatie en behoort het taxivervoer tot de te 
verzekeren prestaties. De vergoeding beperkt zich tot een 
maximum van 200 km over een enkele reisafstand. De 
beperking van 200 km geldt niet indien de zorgverzekeraar 
een verzekerde toestemming heeft gegeven zich te wenden tot 
een bepaalde persoon of instelling.    
 

Hardheidsclausule Voor de goede orde wordt nog geattendeerd op de 
hardheidsclausule die in hoofdstuk 3 is beschreven.  
 

Voorwaarden  De zorgverzekeraar kan voorwaarden stellen aan de manier 
waarop het vervoer plaatsvindt. Hiertoe behoort de optie van 
gecombineerd vervoer. Het is redelijk om hierbij maximale 
wachttijden te hanteren, maar dat is een zaak die met de 
zorgverzekeraar overlegd moet worden. 
 

Eigen bijdrage Verder is van belang dat voor alle patiënten een eigen bijdrage 
per kalenderjaar geldt. In 2007 bedroeg deze € 85. Voor het 
jaar 2008 is de eigen bijdrage vastgesteld op € 86. 
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5. Centrumdialyse 

 Hoofdstuk 4 bevat een opsomming van de zorg die aan de 
orde is bij patiënten die in verband met hun nieraandoening 
genoodzaakt zijn te dialyseren en die een keuze voor 
thuisdialyse hebben gemaakt. Daarbij is vermeld of de zorg tot 
de te verzekeren prestaties ingevolge de Zvw behoort en onder 
welke wettelijke noemer de zorg valt.  
 

Onderdelen van 
hoofdstuk 4 ook 
van toepassing op 
centrumdialyse 

Veel dialysepatiënten dialyseren niet thuis, maar in een 
dialysecentrum. De centrumdialyse valt onder de wettelijke 
noemer geneeskundige zorg zoals medisch-specialisten die 
plegen te bieden (artikel 2.4 Bzv). Verder zijn voor de 
patiënten die centrumdialyse ondergaan, de onderdelen 4.h., 
4.i. en 4.k. tot en met 4.m. van hoofdstuk 4 relevant. Hetgeen 
in die onderdelen is verwoord gaat ook op voor verzekerden 
die in een dialysecentrum dialyseren. Onderdeel 4.n. is tevens 
relevant, omdat in dat onderdeel (taxivervoer) ook ingegaan 
wordt op de centrumdialyse.    
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6. Inhoudelijke en bestuurlijke consultatie  

6.a. Reacties inhoudelijke consultatie 
Inhoudelijke con-
sultatie 

Het conceptrapport is voor becommentariëring toegestuurd 
aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het Hans Mak Instituut 
en Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN). Daarbij is 
aangegeven dat het commentaar zich moet richten op 
eventuele aanvullingen of onjuistheden in de voor de 
conceptduiding gebruikte (medische) gegevens/informatie en 
op de voorstellen tot wijziging van de regelgeving.  
 

Reactie ZN  ZN heeft laten weten zich in het gestelde in het conceptrapport 
te kunnen vinden. 
 

Reactie Hans Mak 
Instituut (inclusief 
NVN) 

Het Hans Mak Instituut (HMI) fungeert als landelijk platform 
voor overleg over de zorg aan nierpatiënten. Periodiek vindt er 
een zogenoemd Dialyseoverleg plaats waaraan de volgende 
groeperingen deelnemen: Nederlandse Federatie voor 
Nefrologie, Nierstichting Nederland, NVN, Stichting Landelijk 
Orgaan Thuisdialyse, NVZ vereniging van ziekenhuizen en ZN. 
In een door het HMI georganiseerd Dialyseoverleg, waaraan 
ook de afzonderlijk benaderde NVN deelnam, heeft bespreking 
van het conceptrapport plaatsgevonden. De in de bespreking 
gemaakte opmerkingen zijn in het rapport verwerkt. De 
opmerking betroffen: verduidelijking van het onderscheid 
tussen de technische instructie voor het gebruik van de 
apparatuur en de medische instructie voor de bediening van 
de apparatuur en het laten vervallen van de opsomming van 
medicatie die buiten de dekking valt. Verder is thans in het 
rapport aangegeven welke informatie ook relevant is voor 
verzekerden die niet thuis maar in een centrum dialyseren.  
Ter bespreking werd nog melding gemaakt van de discussie 
die de Stichting Landelijk Orgaan Thuisdialyse samen met de 
Nederlandse Federatie voor Nefrologie eind 2006 heeft 
gevoerd met het ministerie van VWS. In dit overleg werd er bij 
het ministerie van VWS voor gepleit om de dialyseapparatuur 
voor thuisdialyse niet aan te wijzen als hulpmiddel, maar om 
deze apparatuur – zoals ook voor 1 januari 2006 het geval was 
- onderdeel te laten zijn van de medisch-specialistische zorg. 
De totale zorg, waaronder de aanschaf, het onderhoud en de 
levering van dialyseapparatuur, moeten volgens de stichting 
onder de directe verantwoordelijkheid van de 
zorgaanbieder/het dialysecentrum blijven. Uniformiteit in het 
beheer, het gebruik, de exploitatie en de financiering van de 
dialyseapparatuur en de dialysebenodigdheden is volgens de 
stichting een voorwaarde voor een werkbare uitvoering van de 
thuisdialysezorg. Het ministerie van VWS heeft laten weten dat 
de keuze (het onderbrengen van de thuisdialyseapparatuur bij 
de hulpmiddelenzorg) is ingegeven door de wens om in het 
nieuwe ziektekostenverzekeringsstelsel meer marktwerking te 
realiseren, waardoor de keuzemogelijkheden van verzekerden 
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zullen toenemen en waardoor de doelmatigheid van het stelsel 
zal worden bevorderd. De bezwaren die genoemde stichting 
aanvoert deelt het ministerie van VWS niet.    

Reactie CVZ Het CVZ heeft bij het opstellen van dit rapport de geldende 
regelgeving als uitgangspunt gekozen en heeft de 
consequenties van de keuze (het onderbrengen van de 
thuisdialyseapparatuur bij de hulpmiddelenzorg) en de 
daarmee samenhangende attentiepunten in het rapport 
opgenomen, zodat zorgverzekeraars daarmee bij het 
vormgeven van de aanspraken in de polis en de zorginkoop 
rekening kunnen houden. Kortheidshalve verwijst het CVZ naar 
de betreffende onderdelen (zie 4.b.1., 4.c. en 4.d. ).     

 

6.b. Reacties bestuurlijke consultatie 
 
 
 
 
 
 
 
Reactie ZN  
 
 
Reactie LHV 

Het CVZ heeft het conceptrapport Pakketadvies 2008 en de bij 
dat concept behorende bijlagen voorgelegd aan een groot 
aantal partijen. Een opsomming van de betreffende partijen is 
opgenomen in hoofdstuk 4 van het rapport. Kortheidshalve 
verwijzen wij naar dat hoofdstuk.   
 
Een tweetal organisaties is in de bestuurlijke reactie op het 
conceptrapport kort ingegaan op de voorstellen van het CVZ 
op het punt van thuisdialyse. ZN heeft laten weten de 
voorstellen van het CVZ van harte te onderschrijven. De 
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft meegedeeld zich 
in het advies te kunnen vinden. De LHV heeft toegevoegd dat 
zij graag het belang dat de LHV hecht aan de keuze voor 
patiënten om waar mogelijk hun zorg thuis te kunnen regelen 
wil onderstrepen.  
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7. Advies aan de minister van VWS 

Aanpassing regel-
geving  

In onderdeel 4 is bij een aantal punten opgemerkt dat het CVZ 
van opvatting is dat er aanleiding is de regelgeving aan te 
passen. Voor de goede orde licht het CVZ die punten er uit. In 
het kort gaat het om het volgende. 
 

Vergoeding mantel-
zorgers  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Financiële impact 
gering 
 

• Het CVZ is van mening dat vergoeding van de 
verpleegkundige zorg die mantelzorgers bieden bij de 
thuisdialyse mogelijk moet zijn. Het CVZ herhaalt wat het 
hierover in onderdeel 4.e. heeft opgemerkt. In het 
verleden bestond er voor deze zorg geen vergoeding. Dat 
hing samen met het maatschappelijk bestel. De 
thuisdialyse is geïntroduceerd in een tijd waarin het nog 
vanzelfsprekend was dat mantelzorgers (ouders, partners, 
broers, zussen) de benodigde zorg boden. De situatie van 
het Nederlandse gezin is echter sinds de introductie van 
de thuisdialyse sterk veranderd. In plaats van het klassieke 
patroon waarbij de man werkt en de vrouw thuis is, is de 
(ook van overheidswege gestimuleerde) norm dat zowel de 
man als de vrouw een baan hebben. Onbezoldigde 
mantelzorg is in de situatie van thuisdialyse, waarvoor 
nota bene op basis van de regeling betaalde, professionele 
zorg kan worden verkregen (zie artikel 2.11 Bzv), niet 
meer een vanzelfsprekendheid. Een vergoeding voor 
mantelzorg in deze situatie ligt voor de hand. Het CVZ 
vindt dan ook dat de tarifering van door mantelzorgers 
verleende verpleegkundige zorg geregeld dient te worden. 
Een andere optie is de introductie van de mogelijkheid van 
toekenning van een persoonsgebonden budget. Op die 
manier kan ook de tegemoetkoming aan de mantelzorger 
worden gerealiseerd. 
 
Het CVZ wijst erop dat de financiële impact van de 
introductie van een vergoedingsregeling gering zal zijn. 
Het aantal verzekerden dat thuis dialyseert met behulp van 
een mantelzorger is namelijk beperkt tot ongeveer 75 
personen. Bovendien gaat het om een beperkt aantal uren 
assistentie, namelijk maximaal 12 uur per week. Verder is 
niet uitgesloten dat het invoeren van de tegemoetkoming 
op termijn zal leiden tot kostenbesparing. Het zou zich 
immers kunnen voordoen dat meer verzekerden op den 
duur een mantelzorger verkiezen boven een professionele 
zorgverlener. Het CVZ biedt aan om, indien de minister 
van VWS in beginsel positief staat tegenover het voorstel 
van het CVZ en overweegt om tot introductie van een 
vergoedingsregeling over te gaan, na te gaan welk 
vergoedingsbedrag in de rede zou liggen en daarover 
advies uit te brengen. 
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CAPD • Het CVZ adviseert buiten twijfel te stellen dat de 
onderdelen a, b, en c van artikel 2.36 Rzv ook betrekking 
hebben op CAPD (zie onderdeel 4.b.2.). 

 
Overige gebruiks-
artikelen 

• Het CVZ adviseert om ‘de overige gebruiksartikelen die 
redelijkerwijs nodig zijn bij de thuisdialyse’ als te 
verzekeren prestatie onder te brengen in artikel artikel 
2.36 Rzv (zie onderdeel 4.d.). 

 
 
 
8. Auteur/andere betrokkenen 

Auteur en andere 
betrokkenen 

Mw. mr. P.C. Staal 
Andere betrokkenen: mw. dr. G. Ligtenberg en mw. E.C.M. 
Visser 

Datum 14 april 2008 
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Aan de Minister en Staatssecretaris van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Postbus 20350 
2500 EJ  'S GRAVENHAGE 
 

 
 
 
 
 
 
 
Uw brief van Uw kenmerk Datum 

---- ---- 18 juni 2007 
 
Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer 

GS/27023398 drs. A.M. Hopman (020) 797 86 01 
 
Onderwerp 
Verpleging bij thuisbeademing 
 
 
 
Geachte heer Klink en mevrouw Bussemaker, 
 
In het jaarlijks pakketadvies dat het College voor zorgverzekeringen (CVZ) op 27 maart 
2007 aan de minster van VWS heeft uitgebracht, is een deeladvies opgenomen over de 
problematiek die speelt rond de verpleegkundige zorg die noodzakelijk is in verband 
met thuisbeademing. Het CVZ gaf aan dat het zou onderzoeken in hoeverre het leveren 
van de verpleging die noodzakelijk is in verband met thuisbeademing binnen de huidige 
regelgeving is te realiseren door aanpassing van de polissen van de zorgverzekeraars, of 
dat aanpassing van de regelgeving noodzakelijk is. Met deze brief doet het CVZ die 
toezegging gestand. 
 
Het CVZ beveelt u aan om de verpleging die noodzakelijk is in verband met 
thuisbeademing of met palliatief terminale zorg thuis uit te sluiten van artikel 2.11 
Besluit zorgverzekering (Bzv). Deze verpleging komt dan ten laste van de AWBZ.  
 
De doelgroep waar het om gaat regelde deze zorg voorheen meestal met behulp van een 
persoonsgebonden budget (PGB) ten laste van de AWBZ. Het probleem dat speelt, is dat 
de verpleging die noodzakelijk is in verband met de thuisbeademing een verzekerde 
prestatie in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is, en dus niet ten laste van de 
AWBZ kan komen. Deze zorg is in de polissen van zorgverzekeraars niet altijd goed  
geregeld, en voor deze doelgroep is het in de praktijk niet doelmatig in natura te 
leveren. Voor beademingspatiënten dreigt door deze situatie dat zij het zonder 
voldoende verpleegkundige zorg moeten stellen.  
 
Voor bestaande gevallen is een tussenoplossing gevonden: in een indicatiegeschil heeft 
het CVZ aangegeven dat de verzekerden die op deze verpleging zijn aangewezen in een 
levensbedreigende situatie dreigen te raken als de zorg niet voorhanden is. In die 
situatie is het om redenen van behoorlijk bestuur gerechtvaardigd de bestaande situatie 
(een PGB ten laste van de AWBZ) voort te laten duren tot het moment dat een definitie ve 
oplossing voorhanden is (op zijn vroegst op 1 januari 2008). Voor nieuwe gevallen is op 
dit moment niet voorzien in een passende oplossing. 
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In het pakketadvies 2007 gaf het CVZ aan dat het in de eerste maanden van 2007 zal 
onderzoeken in hoeverre het leveren van de verpleging die noodzakelijk is in verband 
met thuisbeademing binnen de huidige regelgeving is te realiseren door aanpassing van 
de polissen van de zorgverzekeraars, of dat aanpassing van de regelgeving noodzakelijk 
is. 
 
Inmiddels heeft het CVZ de verschillende oplossingsrichtingen verkend. Het CVZ komt 
tot de conclusie dat het vanuit het oogpunt van doelmatigheid, klantvriendelijkheid en 
uitvoerbaarheid de voorkeur heeft om voor deze specifieke indicatie (thuisbeademing) 
de verpleging die noodzakelijk is in verband met de thuisbeademing zorg ten laste te 
laten komen van de AWBZ.  
 
Dit is technisch mogelijk door in artikel 2.11 Bzv de verpleging die noodzakelijk is in 
verband met thuisbeademing uit te sluiten. 
 
Een dergelijke uitzondering is naar de mening van het CVZ gerechtvaardigd omdat het 
gaat om een doelgroep die zich op een aantal essentiële aspecten onderscheidt van 
andere doelgroepen die  zijn aangewezen op verpleegkundige zorg die noodzakelijk is in 
verband met medisch specialistische zorg: 

• de verpleging is niet planbaar en moet binnen korte tijd (tien minuten) 
beschikbaar zijn om levensbedreigende situaties te voorkomen;  

• er is naast de verpleging die noodzakelijk is in verband met de thuisbeademing 
altijd sprake van een omvangrijke vraag naar andere AWBZ-zorg. Het betreft 
ernstig gehandicapte mensen. Het is dan doelmatig en klantvriendelijk de zorg 
integraal te kunnen organiseren. 

• Het gaat steeds om langdurige zorg, die vaak jarenlang noodzakelijk is. Het is 
dan des te meer van belang dat verzekerden en hun omgeving die zorg kunnen 
integreren in hun dagelijks leven. 

 
Naast deze groep is nog één andere indicatie denkbaar die onplanbaar is en waarbij 
naast verpleging in het kader van specialistische zorg altijd ook intensieve AWBZ-zorg 
noodzakelijk is , namelijk palliatief terminale zorg. Omdat het Centrum indicatiestelling 
zorg (CIZ) voor palliatief terminale zorg op dit moment een Standaard Indicatie Protocol 
(SIP) hanteert dat een ruime inzet van verpleging ten laste van de AWBZ mogelijk maakt, 
is er voor deze doelgroep in de praktijk nog geen probleem. Om rechtmatigheids-
problemen in de toekomst te vermijden, adviseert het CVZ om de uitzondering op artikel 
2.11 Bzv ook te laten gelden voor de verpleging die noodzakelijk is in verband met 
palliatief terminale zorg. 
 
Buiten deze beide goed af te bakenen doelgroepen komt het incidenteel voor dat 
verzekerden zijn aangewezen op intensieve onplanbare verpleging in verband met 
medisch specialistische zorg. Het gaat om uitermate zeldzame aandoeningen, die niet 
goed zijn te vangen in een algemene regel. De zorgverzekeraar zal in die verpleging 
moeten voorzien. 
 
Hoewel overheveling van de gehele functie verpleging naar de Zvw uiteindelijk de 
voorkeur heeft, is de problematiek die hier aan de orde is zodanig dat het CVZ in de 
tussentijd deze specifieke oplossing aanbeveelt. 
 
Omdat in de praktijk de verpleegkundige zorg voor beide groepen al ten laste van de 
AWBZ kwam zijn de financiële gevolgen te verwaarlozen. 
 
Hieronder licht het CVZ dit advies uitgebreider toe. Het schetst eerst de achtergrond, 
geeft vervolgens de probleemstelling weer en analyseert de verschillende 
oplossingsrichtingen en eindigt met een aanbeveling. 
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Achtergrond 
De doelgroep die gebruik maakt van thuisbeademing bestaat voor het overgrote deel van 
de gevallen uit jonge mensen met de ziekte van Duchenne; een progressieve ziekte die 
zich kenmerkt door een steeds toenemende spierzwakte, waarbij op een bepaald 
moment ook de ademhalingsspieren tekortschieten. Een kleinere groep bestaat uit (ook 
meestal jonge) mensen met de ziekte van Pompe, die zich evenals de ziekte van 
Duchenne kenmerkt door een toenemend verlies van spierfunctie. Daarnaast zijn er nog 
enkele patiënten met een andere diagnose, zoals een hoge dwarslaesie of ALS. 
 
De aard van de ziekte brengt in alle gevallen met zich mee dat er altijd een veel grotere 
zorgvraag bestaat dan alleen verpleging in verband met de beademing. Er is in ieder 
geval sprake van een grote behoefte aan persoonlijke verzorging en ondersteunende 
begeleiding, en afhankelijk van het geval voor andere verpleging (bijvoorbeeld in 
verband met doorlig- of doorzitplekken). 
 
Mensen die thuis worden beademd hebben frequent onplanbare verpleegkundige zorg 
nodig , onder andere om slijm uit de luchtwegen te zuigen. Die zorg moet vrijwel meteen 
beschikbaar zijn als zich een slijmprop in de luchtwegen heeft gevormd. Het moet 
uitgesloten zijn dat een alarm incidenteel niet wordt opgevolgd, omdat dat de dood tot 
gevolg kan hebben.  
 
De snelle reactietijd maakt het noodzakelijk dat er altijd iemand in de buurt moet zijn 
om slijm uit te zuigen.  
 
Toen thuisbeademing rond 1955 werd geïntroduceerd, leerden mantelzorgers (ouders, 
partners, broers en zussen) de noodzakelijke verpleegkundige handelingen aan en 
voerden die om niet uit.  
 
De situatie van het Nederlandse gezin is sinds de introductie van de thuisbeademing 
sterk veranderd. In plaats van het klassieke patroon waarbij de man werkt en de vrouw 
thuis is, is de (ook van overheidswege gestimuleerde) norm dat zowel man als vrouw een 
baan hebben. De grootte van het gezin is sterk afgenomen. Ook is het aantal 
éénoudergezinnen sterk toegenomen. Het is niet goed voorstelbaar dat in de huidige 
maatschappelijke situatie het informele zorgsysteem in staat is alle zorg te bieden die 
aan de orde is bij thuisbeademing. 
 
In de praktijk is gevolg gegeven aan die maatschappelijke ontwikkelingen. Er is een 
situatie gegroeid waarbij de verpleegkundige zorg ten laste van de AWBZ werd 
geïndiceerd. Meestal werd die dan verzilverd in de vorm van een persoonsgebonden 
budget, waarbij de verzekerde zelf de beschikbaarheid organiseerde. 
 
In het PGB is ook de overige AWBZ-zorg opgenomen, zodat de verzekerde in staat is zijn 
zorg integraal te regelen. Veelal zijn het mensen in de directe omgeving (familie, 
vrienden, buren, collega’s) die onder supervisie van het beademingscentrum de 
betreffende verpleegkundige handelingen aanleren, en die vervolgens tegen vergoeding 
uitvoeren.  
 
In de afgelopen jaren is de afbakening tussen eerste en tweede compartiment steeds 
belangrijker geworden, vooral door de opkomst van ketenzorg en groeiende 
mogelijkheden van ziekenhuisverplaatste zorg. Ook de invoering van de Zvw dwong tot 
een goede analyse om uit te maken welke verpleegkundige zorg ten laste van de AWBZ 
komt en welke tot de verzekerde Zvw-prestatie verpleging zonder verblijf (artikel 2.11 
Bzv).  
 
Thuisbeademing is medisch-specialistische zorg, zodat de verpleging die in verband 
daarmee noodzakelijk is tot de prestatie van artikel 2.11. Bzv hoort.  
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Probleemstelling 
De verzekerden die thuisbeademing ontvangen zijn aangewezen op een direct 
beschikbare hulpverlener met voldoende vaardigheden om slijm uit de luchtwegen te 
zuigen.  
 
De Zvw voorziet in de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur (amvb) bij 
wijze van experiment vormen van zorg of overige diensten aan te wijzen waarvoor de 
zorgverzekeraar desgevraagd aan de verzekerden een PGB verstrekt. Voor verpleging als 
bedoeld in artikel 2.11 Bzv is een dergelijke amvb niet getroffen. Verder is het zo dat als 
die mogelijkheid zou worden gecreëerd, een zorgverzekeraar daarnaast ook moet 
voorzien in levering in natura resp. in vergoeding van de kosten van de zorg (restitutie). 
De levering in natura van gegarandeerd direct beschikbare zorg is echter in de 
thuissituatie vrijwel nooit doelmatig te organiseren. Tenzij de verzekerde in de directe 
nabijheid van een instelling of in een ADL-cluster woont, zou er 24 uur per dag 
professionele zorg aanwezig moeten zijn. Ook in de restitutie -variant is dit 
problematisch. Daarbij is het zo dat de huidige polissen van de zorgverzekeraars voor 
thuisbeademing alleen voorzien in de levering van de medisch-specialistische zorg, de 
levering en bijstellen van de beademingsapparatuur en instructie. Niet in de dagelijks 
noodzakelijke verpleging. 
 
Als de zorg in een eigen woonsituatie niet voorhanden is, is verblijf in een AWBZ-
instelling het enig resterende alternatief: vooral voor de jongere populatie een 
ongewenste situatie. 
 
Het gaat om een heel specifieke doelgroep, waarbij langdurig in directe beschikbaarheid 
van deskundige hulpverleners moet worden voorzien. De doelgroep is daarin uniek. Voor 
andere groepen die zijn aangewezen op verpleging die noodzakelijk is in verband met 
medisch-specialistische zorg geldt dat dit hetzij beperkt is in de duur (bv chemotherapie 
thuis), hetzij goed planbaar is (bv thuisdialyse). Een tweede specifiek kenmerk is dat het 
gaat om een groep die naast verpleging altijd een substantieel beroep moet doen op 
andere zorg zoals persoonlijke verzorging en ondersteunende begeleiding. 
 
Het feit dat de zorg continu en langdurig noodzakelijk is, maakt dat dit direct van 
invloed is op het dagelijks functioneren van de verzekerden. 
 
Het hier geschetste probleem doet zich zowel voor in op zichzelf staande thuissituaties 
(kinderen die bij hun ouders wonen) als in ADL-clusters.  
 
Oplossingsrichtingen 
Het CVZ heeft geïnventariseerd welke oplossingen denkbaar zijn, en die oplossingen 
vervolgens beoordeeld op hun uitvoerbaarheid, doelmatigheid en klantvriendelijkheid.  
 

1. Handhaven huidige regelgevin g. 
Verpleegkundige zorg die noodzakelijk is in verband met medisch-specialistische zorg, 
i.c. thuisbeademing, is in de huidige regelgeving een verzekerde prestatie op grond van 
artikel 2.11 Bzv. Verzekeraars moeten deze zorg in hun polis opnemen als verzekerde 
prestatie . Zij moeten daarbij aangeven of recht bestaat op zorg in natura of op 
vergoeding van de kosten van de zorg (restitutie). Verder moeten zij aangeven tot welke 
zorgaanbieder de verzekerde zich voor de betreffende zorg moet wenden.  
 
Voordelen: 
Deze oplossing vereist geen aanpassing van de regelgeving.  
 
Nadelen: 
De noodzakelijke 24-uurs beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde hulpverleners 
is in een op zichzelfstaande thuissituatie in natura feitelijk niet doelmatig te 
organiseren.  
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Zou een zorgverzekeraar ervoor kiezen om uit te gaan van de vergoeding van kosten van 
de verpleging (restitutie), dan is het in theorie denkbaar dat de verzekeraar bepaalt dat 
de zorg geleverd kan worden door personen uit de directe omgeving van de verzekerde 
die door een beademingscentrum zijn opgeleid om deze specifieke zorg te leveren. Niet 
helder is dan echter hoe de omvang van de zorg wordt vastgesteld en welk bedrag de 
verzekerde mag declareren. Bovendien is het zo dat de zorgverzekeraar in zijn polis ook 
ruimte moet bieden voor vergoeding van kosten van professionele zorgverleners 
(verpleegkundigen). Er zijn immers verzekerden die niet de mogelijkheid hebben om de 
zorg met mensen uit hun directe omgeving te organiseren, en het kan uiteraard niet zo 
zijn dat zij dan de kosten van deze zorg maar voor eigen rekening moeten nemen. Het 
eerder gesignaleerde probleem van de 24-uurs beschikbaarheid blijft zich voordoen. 
 
Verder geldt als nadeel bij deze oplossing (voor zowel de natura- als de 
restitutievariant), dat integrale zorgverlening ook niet goed is te realiseren. De 
verzekerde zal naast een beroep op de verpleegkundige zorg die hij op grond van de 
Zvw ontvangt een substantieel beroep op de AWBZ blijven doen in de vorm van 
persoonlijke verzorging en ondersteunende begeleiding. De onderlinge afstemming 
daartussen is lastig. 
 
Beoordeling: 
In een op zichzelf staande thuissituatie (bv een kind bij ouders), is de zorg redelijkerwijs 
niet in natura of restitutie te organiseren. In ADL-clusters is het voor verzekeraars 
weliswaar mogelijk de zorg in te kopen bij het ADL-cluster, maar dan is nog niet 
voorzien in de zorg buiten het cluster, tijdens school, werk, recreatie en sociale 
activiteiten. Daarnaast ziet het ADL-cluster zich voor veel extra administratieve lasten 
gesteld. Het moet de zorg apart registreren en bij verschillende instanties declareren: de 
ADL-activiteiten ten laste van subsidieregeling, de Zvw-activiteiten bij de diverse 
verzekeraars van de bewoners. 
 
Deze oplossing is niet realistisch. 
 

2. De verpleging bij thuisbeademing regelen als persoonsgebonden budget. 
Met een PGB heeft de verzekerde de mogelijkheid zelf te voorzien in zijn zorgvraag. 
 
Voordelen:  
Een persoonsgebonden budget voor deze vorm van verpleging stelt de verzekerde in 
staat om de benodigde zorg flexibel (bijvoorbeeld door inschakeling van mensen uit zijn 
directe omgeving) in te kopen. Het stelt hem ook in staat de zorg integraal te regelen. 
 
Nadelen: 
Toekenning van een persoonsgebonden budget kan alleen als dit in een amvb mogelijk 
wordt gemaakt. Verder is het zo dat als de mogelijkheid voor een PGB wordt geboden, 
de zorgverzekeraar daarnaast ook moet voorzien in zorg in natura, respectievelijk 
vergoeding van de kosten van de zorg. Daarvan is hierboven vastgesteld dat dit geen 
realistische optie is. Een PGB mogelijk maken zonder de zorg in natura/restitutie  te 
regelen vereist wijziging van de formele wet. 
 
De verzekerde moet dubbele verantwoording afleggen, waarbij hij de zorg die ten laste 
van de AWBZ komt en die ten laste van zijn zorgverzekaraar komt moet scheiden. Gezien 
de discussies over de afbakening van de AWBZ met het domein van de Zvw zijn 
problemen in de verantwoording niet onwaarschijnlijk. Ook de hulpverlener die beide 
vormen van zorg levert moet dubbel registreren en factureren. 
 
Ook verzekeraars krijgen meer administratieve lasten. 
 
Beoordeling: 
Deze optie biedt weliswaar een oplossing voor het probleem, maar vereist wijziging van 
de Zvw en gaat gepaard met forse extra administratieve lasten voor vooral de verzekerde 
en zijn hulpverlener, maar ook voor de verzekeraar. 
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3. De verpleging die noodzakelijk is in verband met thuisbeademing ten laste van 
de AWBZ laten komen. 

Door het uitsluiten van verpleging bij thuisbeademing van artikel 2.11. Bzv komt de 
noodzakelijke verpleging automatisch ten laste van de AWBZ, omdat de Zvw dan niet 
meer voorliggend is.  
 
Voordelen: 
Het is voor de verzekerde mogelijk om de benodigde zorg flexibel in te kopen. Het stelt 
hem ook in staat de zorg integraal te regelen. Hij hoeft de besteding van het budget  
maar één keer te verantwoorden, en is niet belast met maken van onderscheid tussen 
eerste en tweede compartimentszorg. 
 
De indicatiestelling door het CIZ maakt het mogelijk om op individueel niveau een 
afweging te maken over de doelmatigheid van zorg, en een passende hoeveelheid zorg 
vast te stellen. 
 
Nadelen: 
De uitsluiting van een specifiek onderdeel van artikel 2.11 Bzv is een inbreuk op het 
algemene karakter van dat artikel. Aanpassing van het Bzv is nodig.  
 
Beoordeling: 
Gezien de specificiteit van de doelgroep is een uitzondering op de algemene regel te 
rechtvaardigen. Aanpassing van het Bzv is technisch goed mogelijk. De administratieve 
lasten bij verzekerde, hulpverlener en verzekeraar zijn minimaal. 
 
Deze optie verdient zowel uit het oogpunt van uitvoerbaarheid als uit het oogpunt van 
doelmatigheid en het oogpunt van klantvriendelijkheid de voorkeur. 
 
 
Mogelijke verbreding van de uitzondering 
Het CVZ heeft ook onderzocht of het zinvol is de uitzondering op artikel 2.11 Bzv te 
verbreden naar andere doelgroepen. 
 
Daarbij gaat het naar de mening van het CVZ om:   

- palliatief terminale zorg thuis; 
- chronische verpleegkundige zorg in het kader van medisch specialistische zorg. 

 
Palliatief terminale zorg thuis 
Bij palliatief terminale zorg is vaak sprake van complexe situaties. De verzekerde is in 
veel gevallen objectief aangewezen op verblijf in het ziekenhuis, maar wordt op grond 
van de heersende maatschappelijke overtuiging, de mogelijkheid geboden zijn laatste 
dagen thuis door te brengen. 
 
Ook hier speelt dat de verzekerde soms deels is aangewezen op verpleegkundige zorg 
die noodzakelijk is in verband met medisch-specialistische zorg (bijvoorbeeld in verband 
met epidurale pijnbestrijding) in combinatie met veel AWBZ-zorg. Het splitsen van de 
zorg in een deel dat bekostigd wordt uit de Zvw en een deel dat bekostigd wordt uit de 
AWBZ, brengt veel regelwerk met zich mee, en bemoeilijkt integrale zorgverlening 
aanzienlijk. Zeker voor deze doelgroep is dat een ongewenste situatie.  
 
De integrale zorgverlening voor palliatief terminale  zorg vanuit de AWBZ is overigens 
staande praktijk. Het duidelijk vastleggen in de regelgeving van die (naar de letter deels 
contra legem) praktijk voorkomt domeindiscussies en interpretatieproblemen later. 
 
Omdat het gaat om het vastleggen van bestaande praktijk, zijn geen grote financiële 
gevolgen te verwachten. 
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Chronische verpleegkundige zorg in het kader van medisch specialistische zorg 
Artikel 2.11 Bzv voorkomt afwenteling van zorg die in het kader van de Zvw is 
bekostigd, naar de AWBZ. Uit de toelichting op dit artikel blijkt dat het artikel expliciet 
ook is gericht op verpleging die noodzakelijk is in verband met chronisch medisch 
specialistische zorg, zoals diabeteszorg. 
 
Het is voor de uitvoeringspraktijk eenvoudiger als alle zorg thuis aan chronisch zieken 
uit één financieringsbron wordt gefinancierd. Juist bij chronisch zieken is het vaker aan 
de orde dat zij niet alleen zijn aangewezen op verpleging die noodzakelijk is in verband 
met medisch specialistische zorg, maar ook zijn aangewezen op andere AWBZ-zorg. 
 
De financiële gevolgen en de mogelijke ongewenste prikkels voor afwenteling van kosten 
op de AWBZ zijn op dit moment echter onvoldoende in beeld om daarover een goed 
afgewogen advies te geven.  
 
Aanbeveling 
Het CVZ beveelt de minister aan om de verpleging die noodzakelijk is in verband met 
thuisbeademing of met palliatief terminale zorg thuis uit te sluiten van artikel 2.11 Bzv. 
Deze verpleging komt dan ten laste van de AWBZ. 
 
De financiële gevolgen van deze maatregelen zijn minimaal, omdat het gaat om 
legitimering van een eerder gegroeide praktijk. 
 
Het CVZ signaleert dat er voor nieuwe gevallen op dit moment niet is voorzien in een 
oplossing. Zij kunnen, totdat de regelgeving is gewijzigd, geen beroep op de AWBZ doen 
voor de verpleging die noodzakelijk is in verband met de thuisbeademing. Een 
voorlopige oplossing kan aanpassing van de subsidieregeling PGB zijn. Artikel 44 AWBZ 
biedt de mogelijkheid dit bij ministeriële regeling te realiseren. 
 
Buiten beide genoemde doelgroepen komt het incidenteel voor dat verzekerden 
langdurig zijn aangewezen op intensieve onplanbare verpleging die noodzakelijk is in 
verband met medisch-specialistische zorg. Het gaat om uitermate zeldzame 
aandoeningen die niet in een algemene regel te vangen zijn. De zorgverzekeraar zal in 
deze verpleging moeten voorzien. 
 
Het CVZ zal verkennen wat de effecten zijn van het onderbrengen van verpleging die 
noodzakelijk is in verband met chronische medisch specialistische zorg voordat het 
daarover een advies uitbrengt. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
dr. P.C. Hermans 
Voorzitter Raad van Bestuur 
 
 
Portefeuille algemeen bestuurlijke zaken en uitvoering internationale verdragen 
 
 



Beoordeling van stand van de wetenschap en praktijk van zorginterventies 2007
(zijn deze conform de wetenschap en praktijk en behoren ze daarmee tot de te verzekeren prestaties)

Zaak Datum Korte omschrijving Standpunt 
W&P

25152959 aug-06 Posterior lamellar keratoplasty/deep lamellar endothelial keratoplasty (PLK/DLEK) bij
Fuchs' dystrofie

niet conform

25101108 nov-06 Lasertherapie (transurethrale Interstitiële Lasercoagulatie (ILC), Laser Induced 
Thermo Therapy (LITT),
Laser Prostatectomy) bij prostaathypertrofie

niet conform

26084173 nov-06 Mycofenolaat (Cellcept) bij myasthenia gravis conform
26011547 dec-06 Lumbale epidurale infiltratie bij chronische lage rugpijn niet conform
26047978 dec-06 Infliximab (Remicade) bij therapieresistente sarcoïdose niet conform
26087272 dec-06 Spinal cord stimulation (SCS) (neuromodulatie) op indicatie bij failed back surgery 

syndrome (FBSS)
conform

26090180 dec-06 High-Intensity Focused Ultrasound (HIFU) bij gelocaliseerde prostaatkanker niet conform
25100722 jan-07 Biliopancratische derivatie met duodenal switch bij patiënten met een BMI ≥ 50 

(update van feb-06)
conform
miv oktober 
2006

26067437 jan-07 Low-level-laser therapie bij tinnitus niet conform
26070444 jan-07 Tumuscente liposuctie bij lipoedeem niet conform
26102619 jan-07 Laparoscopische robot geassisteerde (Da Vinci) prostatectomie bij 

prostaatcarcinoom
conform

27005618 jan-07 Extended resection bij T4N1Mx pancreaskopcarcinoom alleen voor patiënten:
met een T4 pancreascarcinoom, met vaatinvasie in stadium S1-2 en
waarbij er geen duidelijke involvatie aanwezig is van de arterie mesenterica superior 
en
waarbij van te voren objectief met redelijke waarschijnlijkheid vastgesteld kan 
worden dat zowel ter hoogte van het retroperitoneum als van de vaten een tumorvrij 
snijvlak bereikt kan worden. 

conform

27005901 jan-07 Spinal cord stimulation (neuromodulatie) bij refractaire angina pectoris conform
27013933 jan-07 Implanteerbare insulinepomp (IPP) in situatie waarin geen andere mogelijkheid is 

om diabetes mellitus adequaat met insuline te behandelen
conform

25138422 feb-07 Microvasculaire decompressie (MVD) bij tinnitus niet conform
26054158 feb-07 Cryopreservatie en transplantatie van ovariumweefsel voor behoud van ovarium 

functie of fertiliteit
niet conform

26077295 feb-07 Gecombineerde lymfosuctie en compressietherapie bij secundair lymfoedeem van 
de arm na behandeling 
voor mammacarcinoom bij falen van conservatieve therapie

conform

26103844 feb-07 Mexiletine (Mexitil) bij myotonica congenita (M. Becker) niet conform
26104174 feb-07 UPPP (uvulopalatofaryngoplastiek) als behandeling voor OSAS (niet als primaire 

behandeling)
conform

27005900 feb-07 IntraDiscal Electrothermal Therapy (IDET) bij lage rugpijn niet conform
27007308 feb-07 Uitgebreid bloed- of fecesonderzoek als diagnostiek op voedselallergie in de 

eerstelijn bij aspecifieke
maagklachten

niet conform

27010347 mrt-07 Liposuctie/liposculpture bij lipoedeem niet conform
25042786 mrt-07 Intraveneuze Immunoglobuline (IVIG) bij relapsing-remitting vorm van MS (RRMS) niet conform

26044835 mrt-07 Periradiculaire therapie (PRT) en facetbehandeling met injecties bij chronische lage 
rugpijn

niet conform

26101437 mrt-07 a: Cetuximab (Erbitux) en Irinotecan bij chemotherapie-resistent gemetastaseerd 
colorectaal carcinoom

niet conform

26101437 mrt-07 b: Bevacizumab (Avastin) bij chemotherapie-resistent gemetastaseerd colorectaal 
carcinoom

niet conform

27006660 mrt-07 Homeopathie bij chronisch recidiverende aandoeningen niet conform
27007711 mrt-07 Intra-arteriële trombolyse bij herseninfarct niet conform
27015847 mrt-07 (Lokale) hyperthermie gecombineerd met dendritische cellentherapie bij 

gemetastaseerd borstkanker (update)
niet conform

27029094 mrt-07 lumbale epidurale, periradiculaire en facetgewricht-injecties bij chronische rugpijn 
(update)

niet conform

27034110 mrt-07 Oral appliances (MRA) bij OSA niet conform
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Beoordeling van stand van de wetenschap en praktijk van zorginterventies 2007
(zijn deze conform de wetenschap en praktijk en behoren ze daarmee tot de te verzekeren prestaties)

Zaak Datum Korte omschrijving Standpunt 
W&P

25038199 apr-07 Cervicale discusprothese (update) niet conform
27016874 apr-07 Mycofenolaat-mofetil (Cellcept) bij therapieresistent minimal change 

(steroïdafhankelijk) nefrotisch syndroom
conform

27019520 apr-07 a: Groeihormoon somatropine bij groeistoornis na beenmerg transplantatie conform
27019520 apr-07 b: Groeihormoon somatropine bij 'small for gestational age' kinderen op à terme 

leeftijd
niet conform

27019520 apr-07 c: Groeihormoon somatropine bij kinderen jonger dan 4 jaar met disproportioneel 
groot hoofd bij zeer korte lichaamslengte

niet conform

27020149 apr-07 Behandeling van post-traumatische dystrofie (CRPS) volgens de Macedonische 
mevr. Shinka

niet conform

27025114 apr-07 Fixatie van de wervelkolom door middel van het Dynesys-systeem niet conform
27025116 apr-07 MESA bij azoöspermie als gevolg van sterilisatie conform
27011158 mei-07 Adalimumab (Humira) bij hidradenitis suppurativa niet conform
27018782 mei-07 Laserepilatie ter voorkoming van recidieven bij behandeling van sinus pilonidalis of 

hidradenitis suppurativa
niet conform

27019141 mei-07 Patulous tube reconstruction; chirurgische ingreep (volgens D.S. Poe [VS]) bij tuba 
aperta

niet conform

27034876 mei-07 Growing-minds programma bij autistische stoornis niet conform
27051822 mei-07 Cetuximab bij gemetastaseerd coloncarcinoom niet conform
26070139 jun-07 Restasis® (cyclosporine oogdruppels) bij keratitis sicca en keratoconjunctivitis 

limbicus superior
conform

27024808 jun-07 Metal on metal resurfacing artroplastiek (MoM HRA) van de heup (update)
voor patiënten met primaire of secundaire coxartrose (osteoartritis) waarbij 
conservatieve behandeling
 heeft gefaald, jonger dan 65 jaar en met een activiteitenniveau die HRA i.p.v. THR 
rechtvaardigt

conform
miv februari 
2007

27026117 jun-07 Hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) bij hersenbeschadiging of autisme niet conform
27026937 jun-07 Thalidomide bij myelofibrose niet conform
25115267 jul-07 Bioalcamid (lipofiller) bij lipoatrofie niet conform
27008974 jul-07 IVF-ICSI met assisted hatching niet conform
27028503 jul-07 Adalimumab (Humira) bij ernstige therapie resistente psoriasis niet conform
27034957 jul-07 Tetrabenazine bij (tardieve) dyskinesie t.g.v. ziekte van Huntington en haloperidol 

gebruik
conform

27046619 jul-07 Percutane laser discus decompressie (PLDD) behandeling bij lumbale HNP niet conform
27039493 aug-07 Transarteriele chemo-embolisatie/perfusie (TACE) bij peritoneaal mesothelioom 

(volgens Vogl)
niet conform

27040371 aug-07 High frequency chest wall oscillation (HFCWO) (The Vest) niet conform
27045316 aug-07 Interspinous implants (zoals: X-stop, DIAM, Mims device, Interspinous U, Coflex, 

Wallis)
niet conform

27045763 aug-07 Cervicale microforaminotomie niet conform
27047189 aug-07 a: Repeterende transcraniële magnetisch stimulatie (rTMS) bij tinnitus niet conform
27047189 aug-07 b: Directe elektrische stimulatie van de (auditoire) cortex bij tinnitus niet conform
27049705 aug-07 UV-B lichttherapie als bij gegeneraliseerde jeuk (pruritis generalisata) zonder 

duidelijke oorzaak
niet conform

27052600 aug-07 Pijnbehandeling wegens artropathie e.c.i. volgens Schmerzklinik Am Arkauwald 
(Duitsland)

niet conform

27055872 aug-07 Continue glucose monitoring (CGM) met geïmplanteerde sensoren niet conform
27026936 sep-07 Thalidomide bij light chain deposition disease niet conform
27028502 sep-07 a: Allogene stamceltransplantatie (SCT) van een HLA-identieke (familie)donor conform
27028502 sep-07 b: PGD (preïmplantatie genetische diagnostiek) ter voorspelling van bèta-

thalassemie
conform

27028502 sep-07 c: Uitbreiding van PGD naar bèta-thalassemie met HLA-typering i.v.m. eventuele 
stamceltransplantatie

conform

27056609 sep-07 Artroscopische abrasie van de knie (update) (abrasion arthroplasty) niet conform
27059936 sep-07 Dendritische celtherapie en locale/totale hyperthermie bij inoperabel gemetastaseerd

pancreaskopcarcinoom
niet conform
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Beoordeling van stand van de wetenschap en praktijk van zorginterventies 2007
(zijn deze conform de wetenschap en praktijk en behoren ze daarmee tot de te verzekeren prestaties)

Zaak Datum Korte omschrijving Standpunt 
W&P

27059995 sep-07  “Quadrant pain intervention” (QPI) Operatieve behandeling van fibromyalgie 
(volgens Bauer)

niet conform

27073786 sep-07 Behandeling van anorexia nervosa met behulp van de Mandometer® niet conform
27056606 okt-07 Adeli revalidatiebehandeling niet conform
27058341 okt-07 Behandeling met het Newcastle Disease Virus (in het bijzonder bij 

endometriumcarcinoom)
niet conform

27062672 nov-07 Ultra Cane blindengeleidestok niet conform
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Beoordeling van stand van de wetenschap en praktijk van zorginterventies 2007
(zijn deze conform de wetenschap en praktijk en behoren ze daarmee tot de te verzekeren prestaties)

A1Cel:
Gaasbeek Janzen, H.M.:Opmerking:
Zaken die zijn opgenomen in de DM5 map 'GS Stand van Wetenschap en Praktijk gebruikelijkheid 2007' en 
zoekresultaat in zoekmachine [(gebruikelijk* OR wetenschap) AND literatuur* AND 2007 AND medisch*] Per 22-
11-2007

D1Cel:
Gaasbeek Janzen, H.M.:Opmerking:
conform = interventie is conform de stand van de wetenschap en praktijk
niet conform = interventie is niet conform de stand van de wetenschap en praktijk

C43Cel:
Gaasbeek Janzen, H.M.:Opmerking:
Na hoorzitting blijkt de interventie: endoscopisch injecteren van de tuba met autoloog kraakbeen dan wel kunststof 
ter versteviging
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Soort uitspraak: AaZ 

Datum: 28 februari 2007 

Vraagstelling: Behoort cryopreservatie van ovariumweefsel tot een te verzekeren 
prestatie?  
 

Uitgebracht aan: Zorgverzekeraar 

 
 
Adviesaanvraag 
Behoort cryopreservatie van ovariumweefsel tot een te verzekeren prestatie ?  
 
Medisch-inhoudelijke 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. 
Op basis daarvan heeft de medisch adviseur het volgende meegedeeld: 
Verzekerde vraagt om in aanmerking te komen voor vergoeding van de kosten voor 
cryopreservatie in Brussel. 
Verzekerde wordt behandeld met chemotherapie als gevolg van Morbus Hodgkin. 
Om de fertiliteit te behouden is voorgesteld om weefsel van één van de eileiders in te 
vriezen en dat later terug te plaatsen in de hoop dat dit weefsel nog eicellen zal 
kunnen produceren. 
Omdat de ingreep in Nederland niet wordt gedaan is verzekerde verwezen naar 
Brussel. 
Daar voert men deze behande ling wel uit, ook indien de betrokkene reeds behandeld 
is met chemotherapie ter bestrijding van maligne gevallen zoals bij verzekerde het 
geval is. 
 
De medisch adviseur van het ziekenfonds heeft met de aanvragende gynaecoloog 
gesproken. 
De gynaecoloog gaf aan dat er drie mogelijkheden zijn om voorafgaand aan een 
behandeling met chemotherapie eicellen in te vriezen om de vruchtbaarheid te 
bewaren: 

1. Invriezen van rijpe eicellen na stimulatie van de eierstok. Studies hierna geven 
aan dat hierbij veel aangeboren afwijkingen ontstaan. 

2. Invriezen van strips van ovariumweefsel waarbij zich onrijpe eicellen bevinden. 
Deze strips kunnen gereïmplanteerd worden waarna bij stimulatie rijpe eicellen 
ontwikkelen (deze methode is in casu aan de orde en toegepast). 

3. Invriezen van de eierstok; deze methode is het meest experimenteel. 
Op basis van literatuuronderzoek komt de medisch-adviseur van de zorgverzekeraar 
tot het bestreden besluit. 
Vele artsen noemen de ethisch problemen die hieraan verbonden zijn en de mogelijk-
heid dat bijvoorbeeld maligne cellen mee gereïmplanteerd worden met het ovarium-
weefsel. 
In dierexperimenten zijn er nakomelingen geboren, in september 2004 is een gezond 
kind ter wereld gekomen. In een ander artikel uit 2005 wordt ook een gezond kind 
genoemd, het is niet duidelijk of dit om hetzelfde kind gaat. 
De artikelen beschrijven de methode als veelbelovend maar nog experimenteel. 
Ook is niet duidelijk of het mogelijk om herstelde natuurlijke fertiliteit gaat. 
Conclusie; cryopreservatie van ovariumweefsel is nog in een experimentele fase.  
Het is geen verstrekking in de zin van de ziekenfondswet omdat het geen behandeling 
is die gebruikelijk is in de kring der beroepsgenoten. 
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Achtergrondinformatie/afbakening beoordeling 
Het cryopreserveren van ovariumweefsel en het daarna ontdooien en transplanteren, is 
een ontwikkeling die een mogelijkheid biedt aan jonge vrouwen/meisjes die door 
bijvoorbeeld een chemo -behandeling onvruchtbaar worden, om later toch zelf met 
eigen genetisch materiaal een kind te kunnen krijgen. 
Sedert ongeveer 10 jaar worden er strips van ovariumcortex/ovariumweefsel 
ingevroren, pas recent zijn de eerste zwangerschappen bij mensen beschreven.  
Dit komt o.a. door het feit dat de meerderheid van de patiënten die ovariumweefsel 
hebben laten invriezen nog te jong zijn om kinderen te wensen of te kort geleden 
kankerbehandelingen ondergingen. 

 
Het cryopreserveren en het transplanteren van ovariumweefsel is een behandeling 
waarbij verschillende aspecten een rol spelen, bijvoorbeeld de techniek en het gebruik 
van specifieke materialen voor het cryopreserveren op zich. 
Ook ethische kwesties spelen een rol, zoals het gebruik van weefsel in de toekomst in 
de zin van prognose van de patiënten, in hoeverre worden mogelijk belaste eicellen 
teruggeplaatst? (veiligheid). 
Dit soort aspecten wordt aan de desbetreffende experts en behandelaars overgelaten. 
Het transplanteren van het ovariumweefsel kan geschieden naar de plek waar het 
ovarium normaal voorkomt (orthotope autologe transplantatie), maar het ovarium-
weefsel kan ook worden getransplanteerd naar een plek waar normaliter geen 
ovariumweefsel voorkomt zoals de bovenarm (heterotope autologe transplantatie).  
 
De vraagstelling waar wij ons hiertoe beperken in het kader van gebruikelijkheid is, of 
het invriezen en transplanteren van ovariumweefsel ter behoud van ovariumfunctie en 
fertiliteit een gebruikelijke behandeling is? 
 
Search 
Op 5-02-2007 is een literatuursearch uitgevoerd in Med-line.  
Zoektermen ("cryopreservation"[MeSH Terms] OR cryopreservation[Text Word])  
AND  
("ovary"[MeSH Terms] OR ovary[Text Word]) OR ovarian[All Fields]) 
AND  
("pregnancy"[MeSH Terms] OR Pregnancy[Text Word] OR "live birth"[MeSH Terms] OR live 
birth[Text Word] OR "Menstrual Cycle"[MeSH Terms]) 
AND Human NOT editorials or letters. 
 
Resultaat 91 artikelen (zie referenties in bijlage literatuursearch). 
Inclusiecriteria: studies waarin het herstel van ovariumweefsel dus het (weer) 
functioneren van ovariumweefsel na transplantatie, of het ontstaan van een zwanger-
schap of geboorte na transplantatie van het ontdooide ovariumweefsel wordt 
beschreven. 
Exclusie criteria; artikelen over de techniek en methodieken van het invriezen en 
transplanteren van ovariumweefsel, artikelen over de uitkomst na cryopreservatie van 
ingevroren oöcyten of embryo’s, al dan niet in combinatie met IVF/ICSI. 
Omdat de zoekterm menstrual cycle  mogelijk niet alle artikelen oplevert over het 
herstel van de ovariumfunctie is ook via citatie -analyse gezocht naar artikelen over het 
herstel van ovariële functie. 
Hierdoor worden nog twee artikelen gevonden over het transplanteren van ovarium-
weefsel na ontdooiing {Otktay K, Karlikaya G (2000) en Woner-Hanssen P, Hägglund L 
(2004) et al].1,2   
 
Beschouwing 
Van de analyse van in totaal 91 artikelen blijken drie  artikelen, namelijk drie  case 
reports een zwangerschap en geboorte te beschrijven bij drie  vrouwen na cryopreser-
vatie, ontdooien en transplantatie van ovariumweefsel ( Ref 16, 27, en 30).  
In twee artikelen (ref 27 en 30) wordt vermeld dat niet met zekerheid is te stellen dat 
de zwangerschappen zijn ontstaan uit het getransplanteerde ovariumweefsel. De kans 
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dat de zwangerschap uit het herstel van het natieve ovarium ontstond, wordt welis-
waar klein geacht maar kan niet met zekerheid worden uitgesloten. 
Ref 16 beschrijft duidelijk dat de zwangerschap niet ontstond uit het getransplan-
teerde ovariumweefsel, maar uit het natieve. Het mechanisme hiervoor blijft onop-
gehelderd. 
 
Er zijn 7 artikelen ref 10, 11, 17 24, 30, 60 en 64) naast de twee die via citatie analyse 
gevonden zijn, die rapporteren over enig herstel van de ovariële functie.  
Demeestere et al (ref 10) rapporteert over het ontstaan van 6 menstruele cycli na 
transplantatie van het ontdooide ovariumweefsel en een spontane zwangerschap, die 
eindigde in een miskraam. 
Ref 17 beschrijft een vrouw bij wie na de transplantatie hormoonveranderingen 
optraden en twee oöcyten konden worden geaspireerd waarbij één behandeling 
resulteerde in één biochemische zwangerschap na ICSI, 14 dagen na de transfer.  
Een klinische zwangerschap ontstond niet.  
De uitkomst van het ovarieel herstel wisselt tussen meestal kortdurende aantoonbare 
hormonale of echo veranderingen. Hierbij zijn er enige ovulatoire cycli. In één studie 
was het langst durende herstel van de ovariumfunctie 6 maanden (ref 10). 
De overige artikelen gaan over technieken van invriezen, ontdooien en transplanteren, 
over invriezen van oöcyten en embryo’s, overzichtsartikelen over wat er tot nu toe aan 
strategie is gevolgd en over opties die er wel/niet zijn. 
 
Voor de laatste actuele algemene informatie wordt ook een algemene review uit 2006 
geïncludeerd voor beschrijvingen over de laatste ontwikkelingen (ref 12). 
Hier is te lezen dat, hoewel hoopvol, er nog veel op dit gebied aan onderzoek moet 
gebeuren. 
Er is ook een algemeen overzichtsartikel gevonden van Simons en Brink: succesvol 
gebruik van vers en ontdooid humaan ovariumweefsel voor onderzoek en therapie  
(Tijdschr Fertiliteit 2006; 20:2-11). In dit artikel is te lezen dat hoewel de resultaten 
bemoedigend zijn, er nog veel problemen zijn in de kliniek en het laboratorium. 
 
 
Overige resultaten 
In Cochrane library zijn geen resultaten te vinden. 
 
CBO 
Cryopreservatie van ovariumweefsel wordt verwacht in voorjaar 2007. 
 
Nice  
Guidance uit 2004 (evidence level 3-4): Cryopreservatie van ovariumweefsel kan een 
optie zijn, maar de klinische consequenties na transplantatie moeten verder worden 
ontwikkeld en geëvalueerd. 
De richtlijn is overigens van voor het ontstaan van zwangerschappen bij de mens. 
 
Guidelines 
National Collaborating Centre for Women's and Children's Health.  
Fertility: assessment and treatment for people with fertility problems. London: RCOG 
Press; 2004 Feb. 216 p. Over cryopreservatie van ovariumweefsel:  
vrouwen die behandelingen ondergaan waardoor er infertiliteit ontstaat, moeten 
geïnformeerd worden dat cryopreservatie van ovariumweefsel beperkt succes heeft en 
zich nog in een vroeg stadium van ontwikkeling bevindt. 
 
American society of clinical oncology 
Ovarium cryopreservatie en transplantatie procedures moeten alleen plaats vinden in 
centra waar de nodige expertise onder speciale IRB protocollen aanwezig is. Dat houdt 
o.a. een follow-up onderzoek in van het mogelijk herintroduceren van kankercellen. 
Weliswaar bestaat een kans voor het herintroduceren van kankercellen maar in minder 
dan de 20 gerapporteerde procedures, is er nog geen melding over het opnieuw 
ontstaan van de kanker. (Case report twee geboorten in 2005). 
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Amerikaanse zorgverzekeraars 
Cigna en Aetna beschouwen cryopreservatie en ontdooiing van ovarieel weefsel nog 
als experimenteel. 
 
Blue Cross Shield/Regence Group 
Gezien de onzekerheden van het invriezen van ovariumweefsel, kan deze zorgvorm 
alleen worden aangeboden onder het IRB protocol met volledige uitleg over de risico’s, 
en de onzekere voordelen voor de patiënt. Pogingen voor ontdooien en transplantatie 
van het ovariumweefsel moeten ook onder het protocol vallen totdat de veiligheid en 
effectiviteit van transplantatie of ander gebruik van het ovarium weefsel zijn vast-
gesteld. 
 
Conclusie 
De buitenlandse richtlijnen en zorgverzekeraars geven aan dat het stadium van 
cryopreservatie , ontdooien en transplanteren nog experimenteel is. 
Bij de beoordeling van de gebruikelijkheid laten we dit aspect over aan de betrokken 
experts/behandelaars en beoordelen alleen of na transplantatie het ovariumweefsel 
functioneert. 
Er zijn twee patiënten beschreven waarbij toch enige twijfel bestaat of de zwanger-
schap wel is ontstaan uit het getransplanteerde ovariumweefsel. De mogelijkheid dat 
het natieve weefsel herstel vertoonde en daar de zwangerschap uit  ontstond, is niet 
met zekerheid uit te sluiten. 
Bij één patiënt is het duidelijk dat de zwangerschap uit het natieve functionerende 
ovarium is ontstaan; het mechanisme is weliswaar niet opgehelderd. 
Er zijn 9 studie s waarbij activiteit van ovarieel weefsel gedurende korte tijd wordt 
beschreven. 
Op basis van alle gevonden relevante evidence moet geconcludeerd worden dat 
cryopreservatie en transplantatie van ovariumweesfel voor behoud van de ovarium-
functie of fertiliteit nog geen gebruikelijke behandeling is. 
In het voorjaar wordt een CBO richtlijn1 verwacht en zal geëvalueerd worden of er een 
heroverweging van dit standpunt nodig is 2. 
 
Juridische beoordeling 
Op basis van de regelgeving die in dit geval van toepassing is en het advies van de 
medisch adviseur is het College van oordeel dat de behandeling niet gebruikelijk is in de 
kring der beroepsgenoten/niet voldoet aan de stand van de wetenschap en de praktijk. 
 
 

                                                 
1 Contact met het CBO: 
Er mag niet geciteerd worden omdat de richtlijn nog in ontwikkeling is. 
In principe is de gebruikte literatuur basis dezelfde. 
 
2 Literatuurreferentie 

1. Oktay K, Karlikaya G. Ovarian function after transplantation of frozen, banked autologous ovarian 
tissue. N Engl J Med 342, 1919. 

2. Woner-Hanssen P, Hägglund L, Ploman F et al. Autotransplantation of cryopreserved ovarian tissue 
to the right forearm 4 1/2 years after autologous stem cell transplantation. Acta Obstet Gynecol 
Scand 84, 695-98. 

 



 
Uitspraken www.cvz.nl – 27024808 (27052545) 
 

 

 
 
 
Soort uitspraak: AaZ 

Datum: 23 juli 2007 

Vraagstelling: Behoort de zgn. MoM-heupprothese tot de stand van de 
wetenschap en praktijk? 
 

Uitgebracht aan: SKGZ 

 
 
Uw adviesaanvraag 
Verweerder heeft de aanvraag om vergoeding afgewezen, omdat de MOM HRA niet als 
een gebruikelijke behandeling kan worden aangemerkt. Verzoeker heeft alsnog 
gevraagd om tot uitbetaling van de ingediende rekeningen over te gaan (verzoek om 
heroverweging). Verweerder heeft bij zijn heroverweging zijn eerder ingenomen 
standpunt gehandhaafd. 
Daarop heeft de advocaat van verzoeker een klaagschrift ingediend bij uw geschillen-
commissie. Hij heeft daarin aangevoerd dat de weigering van de gevraagde vergoeding is 
geschied op basis van het “gebruikelijkheidscriterium”, zoals dat op grond van de 
Ziekenfondswet is aangeduid. Duidelijk zou volgens hem zijn dat dit gebruikelijkheids-
criterium niet identiek is aan het criterium in het Besluit Zorgverzekeringen, te weten dat 
de inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten mede worden bepaald door 
de stand van de wetenschap en praktijk.  
 
In zijn verweerschrift heeft verweerder dit herhaald en verwezen naar het meest recente 
advies van het College over de MoM HRA. Tevens heeft verweerder vermeld dat hem 
bekend was dat het College in 2007 een update zou verrichten van het onderzoek naar 
de stand van de wetenschap en praktijk betreffende de MoM HRA  
 
Toepasselijke zorgverzekering en wet- en regelgeving. 
In dit geschil zijn de volgende bepalingen van belang. 
 
Zorgverzekeringspolis (onder Grondslag van de verzekering), art. 2.4: 
De aanspraak op zorg of vergoeding van kosten van zorg als in de zorgpolis 
omschreven, wordt mede naar inhoud en omvang bepaald door de wetenschap en 
praktijk en, bij ontbreken van een zodanig maatstaf, door hetgeen in het betrokken 
vakgebeid geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten. 
 
Zorgverzekeringspolis (onder Grondslag van de verzekering), artikel 2.5: 
U heeft slechts recht op zorg voor zover u daarop naar inhoud en omvang redelijkerwijs 
bent aangewezen. 
 
Zorgverzekeringspolis (onder Aanspraken Beter Af Polis), art. 1 Ziekenhuisverpleging en 
dagbehandeling in een ziekenhuis (voorzover in casu relevant):  
(…) U heeft aanspraak op:  

• verpleging en verzorging, op basis van de derde klasse 
• medisch specialistische of kaakchirurgische zorg; 
• de bij de behandeling behorende paramedische zorg, geneesmiddelen, 

hulpmiddelen en verbandmiddelen, gedurende de periode van opname. (…) 
 
Zorgverzekeringspolis (onder Aanspraken), art. 11.2:  
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U heeft aanspraak op zorg uit de Zorgverzekeringswet, het Besluit zorgverzekering en 
de Regeling zorgverzekering. 
 
Zorgverzekeringswet artikel 10, onder a. Hierin is omschreven dat het krachtens de 
zorgverzekering te verzekeren risico de behoefte aan geneeskundige zorg inhoudt. 
 
Besluit zorgverzekering, artikel 2.4, eerste lid. Dit artikellid omschrijft de omvang van 
geneeskundige zorg. Het gaat o.m. om zorg zoals medisch-specialisten die plegen te 
bieden. 
 
Besluit zorgverzekering, artikel 2.1, tweede lid, bepaalt dat de inhoud en omvang van de 
vormen van zorg of diensten mede worden bepaald door de stand van de wetenschap en 
praktijk (…). 
 
Inleiding 
Het College heeft voor het laatst in juni 2005 (nog op basis van de Ziekenfondswet) een 
uitgebreide ‘search’ verricht naar de vraag of de MoM HRA als “gebruikelijk in de kring 
van de beroepsgenoten” kon worden aangemerkt en heeft op basis daarvan een advies 
uitgebracht, inhoudende dat deze techniek nog niet voldeed aan de voorwaarde dat de 
verleende zorg gebruikelijk moet zijn in de kring van de beroepsgenoten. 
Deze beoordeling was inmiddels aan revisie toe. 
Thans moet op basis van de Zorgverzekeringswet beoordeeld worden of de zorg in 
kwestie behoort tot de stand van de wetenschap en praktijk. (Besluit zv, artikel 2.1, 
tweede lid). 
 
Bij de beoordeling of zulks het geval is, worden opnieuw alle relevante gegevens in 
aanmerking genomen, waaronder met name literatuur, wetenschappelijke onderzoeken 
en gezaghebbende meningen van specialisten. Het College laat zich daarbij adviseren 
door zijn medisch adviseur die daarbij de volgende werkwijze hanteert. 
 
Werkwijze 
De medisch adviseur volgt het principe van 'evidence based medicine': een systematische 
zoekstrategie naar relevante literatuur en beoordeling van de methodologische kwaliteit 
van de geselecteerde onderzoeken. 
Een systematische zoekstrategie vindt plaats in  
• de internationale medisch-wetenschappelijke databases, bijv. "MEDLINE” (via 

Pubmed), de Cochrane library en het "International network of agencies for health 
technology assessment" (INAHTA). 

Er wordt gezocht met behulp van de MESH (medical subject headings); er wordt niet 
gelimiteerd gezocht dat wil zeggen; er vindt geen uitsluiting plaats van primaire 
onderzoeken, editorials, letters, of case reports. Ook wordt (daar het vaak om nieuwe 
behandelingen gaat) free text gezocht naar referenties waaraan nog geen trefwoorden 
zijn toegekend. 
Naar gelang het onderwerp wordt ook specifiek gezocht naar gepubliceerde meningen 
van experts op het betreffende vakgebied en naar meningen/opvattingen van relevante 
organisaties of belangenverenigingen. 
 
• Verder wordt ook altijd gezocht naar Nederlandse en buitenlandse richtlijnen en 

adviezen. 
• Via Google wordt naar opvattingen van buitenlandse (bijv. Engelse, Amerikaanse) 

zorgverzekeraars of andere instanties gezocht. 
 
De searches worden om de twee jaar herhaald, en zonodig eerder in geval van actuele 
ontwikkelingen. Er wordt met deze werkwijze zo volledig mogelijk gezocht naar alle 
literatuur, onderzoeken, artikelen en gezaghebbende gepubliceerde 
meningen/opvattingen betreffende de nieuwe behandeling in binnen- en buitenland. 
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Selectie en Beoordeling  
Uit de gevonden literatuur worden voor verdere beoordeling die artikelen geselecteerd 
die betrekking hebben op de vraagstelling. 
De beoordeling van artikelen vindt, waar dit kan, zoveel mogelijk plaats met behulp van 
controlelijsten ter beoordeling van de methodologische kwaliteit van medische artikelen.  
 
Aan de onderzoeken wordt waar mogelijk een level of evidence toegekend conform 
EBRO-richtlijnen (Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling). 
 
De uiteindelijke conclusie : 
Bij voorkeur moeten beslissingen op basis van 'best evidence' worden genomen. 
In het kader van de toetsing van de waarde van een nieuwe behandeling dient altijd 
vergeleken te worden met de bestaande 'gouden standaard behandeling' (de klassieke 
behandeling).  
De nieuwe behandeling wordt beoordeeld in vergelijking tot de klassieke behandeling 
waarbij zowel de werking, de bijwerkingen als de lange termijn (follow-up) resultaten ten 
opzichte van de 'gouden standaard' behandeling worden meegenomen. 
Er moet minimaal sprake zijn van een ingreep of behandeling met een tenminste 
vergelijkbare werking op vergelijkbare harde klinische uitkomstmaten in de zin van 
resultaten en van voldoende lange termijn follow-up van patiënten om te kunnen 
spreken van een gebruikelijke behandeling. 
 
Indien uit tenminste twee kwalitatief verantwoorde studies op 'fase 3 niveau'1 blijkt dat 
de behandeling in kwestie een (meer)waarde heeft ten opzichte van de behandeling die 
tot nog toe in de internationale kring van de beroepsgenoten geldend is (de zoge-
naamde ‘gouden standaard behandeling’), dan moet worden geconcludeerd dat de 
behandeling in kwestie (inmiddels) een ‘gebruikelijke’ behandeling is in de internationale 
kring van de beroepsgenoten. 
 
Indien uit tenminste twee kwalitatief verantwoorde studies op 'fase 3 niveau' blijkt dat de 
behandeling in kwestie niet tenminste vergelijkbaar is qua werkzaamheid, c.q. 
effectiviteit en vergelijkbare uitkomsten (in de follow-up) ten opzichte van de ‘gouden 
standaard behandeling’, dan luidt de conclusie dat de behandeling in kwestie niet 
gebruikelijk is in de internationale kring van de beroepsgenoten. In deze gevallen zal de 
medisch adviseur geen aandacht meer besteden aan onderzoeken van mindere bewijs-
kracht of literatuur. Deze kunnen immers de uitkomsten van de 'fase 3' onderzoeken, 
welke wetenschappelijk van een hogere orde zijn, niet aantasten. 
 
Indien geen (afgeronde) studies op 'fase 3 niveau' gepubliceerd zijn, betrekt de medisch 
adviseur ook evidence van lagere orde en publicaties van gezaghebbende meningen van 
medisch specialisten in zijn beoordeling. De mate van consistentie van deze onder-
zoeken of publicaties is dan bepalend voor het antwoord op de vraag of de behandeling 
in kwestie als “voldoende beproefd en deugdelijk” moet worden bevonden. 
 
Er is aldus sprake van een hiërarchie van evidence: sterke evidence verdringt zwakkere. 
Niet is uitgesloten dat een beslissing ook op basis van evidence van een lagere orde kan 
worden genomen. 
 
Het enkele, op zichzelf staande feit dat een nieuwe behandeling wordt verstrekt volgens 
de desbetreffende regelgeving van het land waar de behandeling in kwestie wordt 
verleend, zonder dat sprake is van evidence, acht het College onvoldoende om tot het 
standpunt over te gaan dat de behandeling gebruikelijk is in de internationale kring van 
de beroepsgenoten. 
 
 

                                                 
1 Deze studies moeten opgezet en gerapporteerd zijn aan de hand van de internationaal geaccepteerde 
'evidence based' methodiek.  
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Medische beoordeling 
Voorafgaand aan de beoordeling volgens bovenstaande werkwijze deelt de medisch 
adviseur het volgende mee: 
 
Blijkens de dossierstukken heeft verzoeker, geboren 02-07-1938, op 23 mei 2006 een 
“metal on metal resurfacing heup arthroplastiek” operatie in België ondergaan (hierna: 
MoM HRA). 
Uit de stukken blijkt overigens dat er wordt gesproken over een “totale heupoperatie ”, 
in verband met het standpunt van de Nederlandse zorgverzekeraars met betrekking 
tot de “metal on metal resurfacing” operatie , maar dat er in werkelijkheid een 
dergelijke resurfacing operatie plaats vond. 
 
Beoordeling MoM HRA naar de stand van de wetenschap en praktijk: 
De vraag moet worden beantwoord of de zogenaamde metal on metal resurfacing 
heupplastiek zorg betreft conform de stand van de wetenschap en praktijk en 
daarmee tot de verzekerde prestaties behoort. 
 
In 2002 en 2005 heeft het CVZ een negatief standpunt ingenomen over de MoM HRA 
resurfacing heupprothese (hip resurfacing arthroplasty, HRA). De belangrijkste reden 
was dat er nog geen lange-termijn-gegevens bekend waren over de effectiviteit 
(vergeleken met de “gouden standaard”, de total hip prothese). Ook is er in de literatuur 
onzekerheid over de lange-termijn-effecten van circulerende metaaldeeltjes (als gevolg 
van frictie van de metal-on-metal prothese). 
Dit standpunt behoeft revisie. De technische ontwikkelingen gaan snel: er zijn inmiddels 
diverse typen prothesen op de markt, en er is recent nieuwe literatuur verschenen. 
Bovendien is de beroepsgroep van mening dat de MoM HRA zich al afdoende heeft 
bewezen. 
 
Heupprotheses  
De gouden standaard voor behandeling van heupaandoeningen (meestal primaire 
slijtage van de heup = coxarthrose, engels: osteoarthritis, OA) is sinds tientallen jaren 
total hip replacement, de THR. Hierbij wordt de heupkop verwijderd en wordt het 
heupgewricht vervangen door een prothese: een kop met steel en een kom. De levens-
duur van de heupprothese is sterk afhankelijk van de activiteit van de patiënt: hoe 
actiever, hoe korter de levensduur.  
 
Een tweede operatie (revisie) is lastig en heeft een lager succespercentage dan een 
eerste (primaire) protheseplaatsing. Daarom werd in het algemeen bij relatief jonge  
(< 60-65 jaar) patiënten, van wie te verwachten viel dat zij hun prothese zouden 
“overleven” en op termijn voor een revisie in aanmerking zouden gaan komen, zo lang 
mogelijk gewacht met het verrichten van een THR. Dit betekende chronisch gebruik van 
pijnstillers en evt. mobiliteitshulpmiddelen, tot een operatie onvermijdelijk was. 
Bij ouderen (meestal wordt 65 jaar als leeftijdsgrens aangenomen) is het succes-
percentage van THR ± 95% na 10 jaar. Bij jongere patiënten is dit percentage ±75%, maar 
in subgroepen, vooral als er een onderliggend lijden is zoals congenitale heupdysplasie, 
kan dit dalen tot ± 50%. 1 Het Zweedse heupprotheseregister rapporteert bij patiënten  
> 65 jaar een succespercentage van 80% na 20 jaar, bij patiënten < 65 jaar, een succes-
percentage van slechts 33 % na 16 jaar. 2   
 
Bedacht moet worden dat er total hip protheses van verschillende materialen worden 
gebruikt; één daarvan is de metal-on-metal THR.  (er zijn tientallen types op de markt). 
MoM is dus niet exclusief voor de resurfacing techniek (HRA)! 
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Voor een goed inzicht: 
 
Total Hip Replacement (THR)  Poly-ethyleen 
 Ceramic-ceramic 
 Metal-on-metal 
  
Hip Resurfacing Arthroplasty (total HRA) Poly-ethyleen 
 Ceramic-ceramic 
 Metal-on-metal 
  
Hemi-resurfacing (partial HRA) Metal 
 
 
Metal-on-Metal hip resurfacing arthroplastiek (MoM HRA) 
Al tientallen jaren geleden werd, vanwege de problemen bij revisie van een totale 
heupprothese, het concept van de resurfacing prothese ontwikkeld. Hierbij wordt het 
femurbot gespaard, zodat in latere instantie alsnog THR kan plaatsvinden. Ook heeft de 
resurfacing techniek eigenschappen die vooral voor patiënten met een grotere activiteit 
voordelig zijn, zoals een groter dragend oppervlak van de heupkop, minder kans op 
dislocatie en een verbeterde beweeglijkheid van het heupgewricht. Aanvankelijk waren er 
veel problemen met de resurfacing techniek, zoals een beperkte prothese overleving 
door slijtage en met name acetabulumproblemen. Vanaf begin negentiger jaren werd de 
metal-on-metal resurfacing (o.a. "Birmingham hip") toegepast. Deze is minder gevoelig 
voor slijtage, en zou een langere overlevingsduur hebben dan het eerder gebruikte 
polyethyleen. 
Inmiddels zijn er 5 veelgebruikte typen voor MoM HRA: de Birmingham Hip (BHR), de 
ASR, de Cormet 2000, de Durom en de Converse+. 
 
Zoektermen:  
In juni 2007 is gezocht  op de volgende zoektermen: “metal on metal” or MOM AND 
“resurfacing hip”. 
 
Gevonden studies: MoM HRA versus THR 
Wyness et al 3 publiceerden in 2004 een systematische revie w van de literatuur over MoM 
HRA, gepubliceerd vóór 2002. Aangezien THR (de totale heupprothese) en ‘watchful 
waiting’ (zolang mogelijk wachten met het plaatsen van de prothese) de meest 
gebruikelijke behandelingen waren voor coxarthrose werd de MoM HRA daarmee 
vergeleken. De inclusiecriteria voor MoM HRA studies waren: minstens 2 jaar follow-up 
en rapportage van gegevens over effectiviteit, veiligheid en QOL. Inclusiecriteria voor 
THR waren: RCT's of systematische reviews van RCT's met minstens 5 jaar follow-up en 
inclusiecriteria voor watchful waiting waren observationele studies met minstens 5 jaar 
follow-up.  
 
De effectiviteit van de MoM HRA wordt in deze review als volgt samengevat (gebaseerd 
op 4 publicaties en 4 ongepubliceerde verslagen). Het betreft alleen observationele 
studies. Een groot aantal verschillende prothesen werd gebruikt, wel alle maal de metal-
on-metal resurfacing-techniek. De follow-up varieerde van gemiddeld 8,3 tot 50 
maanden. De gemiddelde leeftijd van patiënten was 36 tot 51 jaar. Er waren diverse 
preoperatieve diagnoses (niet nader gespecificeerd). Uitkomstparameters waren (apart 
van korte termijn uitkomsten zoals operatieduur en postoperatieve mobilisatie die niet 
nader besproken worden) revisiepercentage, percentage vrij van pijn, en complicaties. 
Revisiepercentages varieerden van 0 tot 14.3 %, percentages pijnvrij varieerden van 71 
tot 91 %. Complicaties werden weinig gezien (varierend van 2.5 tot 10.5 %, afhankelijk 
van de definitie van complicatie).  
In aanvulling op deze systematische review werd op 10/05/2007 gezocht naar 
publicaties verschenen na 2002 met de volgende searchtermen: metal-on-metal or hip 
resurfacing. Er werd alleen gezocht naar clinical trials, randomized controlled trials en 
meta-analyses. De search leverde 26 publicaties op.  
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Bovendien werd nog gezocht naar rapportages van buitenlandse verzekeraars. In totaal 
werden 14 studies gevonden die de klinische effectiviteit van MoM HRA beschrijven. 
Deze zijn samengevat in onderstaande tabellen. 
 
Na 2002 is één RCT gepubliceerd. 4 Dit betreft een studie waarin MoM HRA wordt 
vergeleken met een THR in patiënten jonger dan 55 jaar. De studie werd in 1993 (!, lang 
voordat de eerste succesvolle prothese, de BHR, op de markt kwam) gestart en in 1995 
voortijdig gestaakt (na inclusie van 24 patiënten) vanwege een hoog failurepercentage 
van de in deze studie verrichte MoM resurfacing arthroplastieken. Bij de laatste follow-
up, op een mediane duur van 8,5 jaar was bij 8 van de 11 patiënten behandeld met de 
MoM resurfacing methode, een revisie naar THR verricht. Vermeldenswaard is dat de 
MoM resurfacing arthroplastiek in deze RCT was gecementeerd. De auteurs merken 
hierover op dat inmiddels ongecementeerde MoM resurfacing wordt uitgevoerd, met 
betere resultaten. Inderdaad is men inmiddels aan de 4de generatie MoM HRA toe en 
worden de resultaten steeds beter.  
Sinds 2002 is bovendien een aanzienlijk aantal studies, vnl. beschrijvend van aard, 
gepubliceerd, die hieronder zijn samengevat. In de samenvatting is alleen het eindpunt 
"revisiepercentage" opgenomen. De eerste tabel bevat studies die zich hebben gericht op 
osteoarthritis (OA, Ned: coxarthrose), de tweede tabel betreft studies over de minder 
vaak voorkomende primaire aandoeningen (met evt. secundaire arthrose) waarvoor een 
heupprothese geïndiceerd kan zijn. 
 
Osteoarthritis, studies verschenen na 2002, betr. revisiepercentage 
 

Auteur, 
jaar 

methodologie  aantal heupen, gem. 
leeftijd,  
type prothese 

etiologie  %  revisie, 
duur follow-
up 

level of 
evidence 

Pollard 
2006 5 

retrospectief, 
vergelijkend met 
THR, matched 
controls 

N=54,  
gem. 49.8 jr. vs 50.4 jr, 
BHR vs THR 

vnl. OA  6 % vs 8 %, 
gem. 61 mnd 
(52-71) vs 80 
mnd (42-120). 

B 

Back  
2005 6 

prospectief, 
beschrijvend 

N = 230,  
gem. 52 jr, 
BHR 

vnl. OA  0.9 % 
gem. 3 jr (2-
4.4) 

C 

Treacy 
2005 7 

prospectief, 
beschrijvend 

N = 144, 
gem. 52.1 jr, 
BHR. 

vnl. OA 2%, 
minimaal 5 jr 

C 

Shimmi
n 
2005 8 

retrospectief, 
beschrijvend, survey 

N = 3497, 
56-62 jr, 
BHR 

NR 69 revisies 
= 2 % 
1-5 jr? 

C 

Siebel 
2006 9 

prospectief,  
beschrijvend 

N=300, 
gem. 56.8 jr, 
ASR, 
 

OA 2.8 %, gem. 
202 dagen 

C 

Daniel 
2004 10 

retrospectief, 
beschrijvend,  
vergeleken met 
Zweedse 
dataregister 

N=440, 
8% McMinn, 92 % BHR, 
gem. 48.3 jr 
vergeleken met moderne 
THR in jonge patiënten 

OA 0.02 %,  
gem. 3.3 jr (1-
8) 
ter vergelijk: 
THR 81% 
survival in 10 
jr, bij pts < 55 

C (B?) 

Amstut
z 
2007 11 

retrospectief, 
beschrijvend 
 

N=350, 
gem. 41.2 jr, 
Conserve+ 

OA 2.8 %, 
gem. 5.5 jr, 
(2-9) 

C 

Vail 
2006 12 

retrospectief,  
vergelijkend 

N=57, Conserve+, gem. 
47 jr. 
vs THR, N=93, gem. 57 jr. 

vnl. OA revisierate 
gelijk, 3.5%, 
4.3 % 
gem. 2.9 jr (2-
4) 

B/C 
(geen 
matched 
controls) 



 
Uitspraken www.cvz.nl – 27024808 (27052545) 
 

Mont 
2006 13 

prospectief, 
vergelijkend: 
matched controls 
met OA 

N=42, 
Conserve+, 
gem. 40 jr. 
OA: N=42, Conserve+, 
gem. 44 jr. 

OA en 
osteonec
rose 

5% in beide 
groepen, 
gem. 41 mnd 
(24-61); 
 

B 

Lilikaki
s 
2005 14 

retrospectief, 
beschrijvend 
 

N=70, 
23-72 jr,  
Cormet 

OA 2.9 %, 
gem. 37 mnd 
(24-38) 

C 

Wyness 
2004 3 

Systematische 
review, deels niet-
gepubliceerde data, 
observationeel 

N=±7000 
Diverse typen, 
gem. 36 – gem. 53.1 jr.  

NR 0 - 14.3% 
8.3 – 48 mnd  

C 

 
 
Andere etiologie, studies verschenen na 2002, betr. revisiepercentage 
Auteur, jaar methodologie  aantal 

heupen, gem. 
leeftijd,  
type prothese 

etiologie  %  revisie, 
duur follow-
up 

level of 
evidence 

Revell 
2006 15 

retrospectief, 
beschrijvend 

N=73,  
17-69 jr, 
55 x BHR 

osteonecrosis 7% 
gem. 6.1 jr 
(2-12) 

C 

Mont 
2006 13 

prospectief, 
vergelijkend: 
matched 
controls met 
OA 

N=42, 
Conserve+, 
gem. 40 jr. 
OA: N=42, 
Conserve+, 
gem. 44 jr. 
 

osteonecrose 5% in beide 
groepen, 
gem. 41 
mnd (24-
61); 
 

B 

Amstutz  
2005 16 

retrospectief, 
beschrijvend 

N=42, 
Conserve+, 
15-57jr 

Legg-Calvé-
Perthes 

8%,  
gem. 4.7 jr 
(2.7-8.1) 

C 

Amstutz 
2007 17 

retrospectief, 
beschrijvend 

N=59, 
gem. 43.7 jr, 
Conserve+ 

cong. dysplasie  6 revisies = 
10 % 
gem. 6 jr 
(4-9.5)  

C 

 
 
Uit dit overzicht van voornamelijk observationele data blijkt dat bij ± 5000 patiënten met 
osteoarthritis, met een gem. leeftijd van 40-±60 jaar, het revisiepercentage varieert van 
0 tot 6 % in een follow-up periode van 7 tot 60 maanden. 
 
Blootstelling aan metaaldeeltjes als gevolg van slijtage van een metal-on-metal 
prothese. 
MoM total hip protheses worden al gedurende tientallen jaren gebruikt, MoM resurfacing 
protheses sinds 1997. Al tientallen jaren wordt gerapporteerd over lokaal en systemisch 
vrijkomen van metaaldeeltjes na plaatsing van MoM total hip prothesen en is er onzeker-
heid over de klinische relevantie hiervan. Er zijn 2 lange termijn studies met klinische 
uitkomsten. In 2006 werd op basis van een vergelijking van de Finse prothese registratie 
met de algemene doodsoorzakenstatistieken gerapporteerd dat de algemene (‘all-site’) 
incidentie van kanker bij personen met een MoM (total) hip prothese in lijn was met die 
in de algemene populatie, tot een follow-up van 28 jaar. Kanker van de tractus digestivus 
kwam minder vaak voor, kanker van prostaat en huid (melanoom) daarentegen vaker.  
Er was overall geen significante toename van kanker in target-organen zoals lever, nier 
of tractus hemopoieticus. Echter in enkele follow-up periodes en enkele cohorten werd 
een stijging in hematopoietische maligniteiten gezien. Deze bevinding wordt nog nader 
geanalyseerd. 18 In 1995 werd een cohort Zweedse patiënten met een MoM total hip 
prothese vergeleken met de algemene bevolking. Follow-up varieerde van 1 - > 10 jaar.  
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De “standardized mortality ratio ” was 0.96, d.w.z. het overall risico op kanker was 
mogelijk iets lager dan in de algemene bevolking. Opvallend was dat in het eerste jaar 
van follow-up het kankerrisico iets verhoogd was, en in latere jaren verlaagd. Dit is 
wellicht een gevolg van preoperatieve screening, of het al aanwezig zijn van een tumor 
ten tijde van de heupoperatie. 19  
De MoM total hip prothese wordt al tientallen jaren gebruikt, ondanks het mogelijke 
carcinogene effect van metaaldeeltjes. Wellicht heeft men zich hier geen zorgen om 
gemaakt omdat het voornamelijk oudere patiënten betrof. De MoM resurfacing 
arthroplastiek wordt voornamelijk in jongere patiënten gebruikt, zodat er waarschijnlijk 
gedurende langere tijd blootstelling zal zijn dan bij oudere patiënten. 
Op basis van bovenstaande lijkt de klinische relevantie van de eventuele carcinogeniciteit 
van circulerende metaaldeeltjes beperkt. Het is echter wel degelijk een additionele reden 
voor het opzetten van een databestand waarin alle prothesen worden opgeslagen en 
langdurig vervolgd. 
 
Kosten-effectiviteitsrapportages  
McKenzie et al voerden een kosten-utiliteitsanalyse uit in 2003. De MoM resurfacing 
procedure domineerde ‘watchful waiting’, gevolgd door total hip replacement, maar door 
ontbreken van lange-termijn-data kon een definitieve conclusie niet worden getrokken. 20 

 
Gegevens uit prothese registraties 
1. Australië. Uit de National Joint Replacement Registry van de Australian Orthopaedic 
Association (2006) blijkt dat de diagnose bij primaire MoM HRA ingrepen in 93.3 % van 
de gevallen osteoarthritis is. Van 1999 t/m 2005 werden 7205 van dergelijke ingrepen 
verricht en 84.872 total hip replacements. De gemiddelde leeftijd van de patiënten die 
een HRA kregen was 53.4 ± 9.3 jr, van de patiënten die een THR kregen 68.1 ± 11.3 jr. 
De revisie percentages voor de verschillende HRA's varieerden van 2.2 tot 4.2 (geen 
follow-up duur genoemd, echter percentage revisies per 100 "observed component 
years" varieerde van 0.9 tot 4).21 

2. Zweden, Noorwegen, Denemarken en Finland hebben prothesenregistraties die op het 
internet ter inzage zijn. Hierin vond ik echter geen relevante informatie over resurfacing 
arthroplastieken.2 
 
Verzekerde zorg in het buitenland 
1. Engeland.  
De NICE (National Institute of Clinical Health and Excellence, UK) heeft in 2002 zijn 
standpunt over MoM HRA gepubliceerd. De NICE vindt de procedure een goede optie 
voor patiënten die in aanmerking komen voor een heupprothese, en doet de volgende 
aanbevelingen: 
- overweeg een MoM HRA te plaatsen bij patiënten die naar alle waarschijnlijkheid een 
conventionele heupprothese (THR) zullen overleven; 
- houd rekening met het activiteitsniveau van de patiënt die een heupoperatie moet 
ondergaan; 
- houd rekening met het feit dat data over effectiviteit en kosten-effectiviteit 
voornamelijk patiënten jonger dan 65 jaar betreffen; 
- continueer de registratie van data betreffende prothesen, zodat lange-termijn-gegevens 
beschikbaar kunnen komen.  
- houd rekening met het feit dat de NICE guidance betreffende total hip prothesen het 
wenselijk acht dat het "benchmark" revisiepercentage hoogstens 10% na 10 jaar is, of, 
als een minimum gegeven, een 3-jaars revisiepercentage dat consistent is met een 10-
jaars percentage van ten hoogste 10 %.  
De NICE kondigde aan de guidance in 2005 te zullen updaten, maar dat is tot op heden 
niet gebeurd. 22 

2. Canada. 
De OHTAC (Ontario Health Technology Advisory Committee) heeft in 2006 de volgende 
aanbeveling gedaan:  
Gebaseerd op 7 cohortstudies (literatuur tot oktober 2005) zijn de korte- en 
middellange-termijn-gegevens van de MoM resurfacing arthroplastieken bevredigend en 
vergelijkbaar met THR. de OHTAC concludeert dat het revisiepercentage voor een 
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gemiddelde follow-up periode van 2.8 tot 3.5 jaar 1,5 % is, en dat MoM HRA een 
belangrijk effect heeft op pijnklachten en functie van de heup. De duur van de follow-up 
is onvoldoende om een definitieve conclusie te trekken. 23 
3. Verenigde Staten. 
De FDA heeft in mei 2006 de MoM resurfacing heupprothese tot de markt toegelaten. 
Voor verlenging (na 5 jaar) van de approval dient een aantal "post-approval studies" te 
worden gedaan. 24 

a) AETNA (2006): MoM HRA is een medisch noodzakelijk alternatief voor THR voor 
actieve verzekerden met osteoarthritis of osteonecrose van de heup. Er is een aantal 
contra-indicaties, waarvan de belangrijkste zijn: vrouwen met kinderwens, 
nierinsufficientie, immunosuppressie, ernstig overgewicht, metaalallergie. 25 

b) CIGNA (2007): MoM HRA is een medisch noodzakelijke behandeling voor 
osteonecrose van de femurkop, wanneer conservatieve behandeling heeft gefaald.  
 
MoM HRA is een goed alternatief voor THR bij patiënten die jonger zijn dan 65 jaar, én 
degeneratieve of inflammatoire osteoarthritis hebben, én bij wie conservatieve 
behandeling heeft gefaald. Daarnaast wordt een aantal contra-indicaties genoemd, 
overwegend dezelfde als genoemd door AETNA. 26 

 
Overwegingen en conclusies 
De MoM resurfacing heup arthroplastiek wordt sinds ± 10 jaar gebruikt als alternatief 
voor totale heup prothese bij jongere mensen met een actieve levensstijl en een goede 
levensverwachting. De HRA is botsparend in vergelijking met de THR, zodat uiteindelijke 
revisie naar een THR goed mogelijk is. Bovendien maakt de HRA een betere beweeglijk-
heid van de heup mogelijk dan THR en is er door de grotere femurkop minder risico op 
dislocatie en een groter dragend oppervlak. 
Vanwege het ontbreken van lange-termijn-gegevens oordeelde het CVZ in 2005 dat de 
MoM HRA nog niet beschouwd kon worden als gebruikelijke zorg. Inmiddels zijn meer 
data, waaronder van de middellange termijn, gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de MoM 
HRA bij jongere patiënten (< 65 jaar) tot betere resultaten leidt dan de THR. De MoM 
HRA is bij oudere patiënten niet of nauwelijks onderzocht. Gezien de goede resultaten 
van de THR in deze patiëntencategorie is er ook geen reden om naar een alternatief te 
zoeken. 
Als benchmark voor een heupprothese is door de NICE een revisiepercentage < 10 % na 
10 jaar genoemd. Deze norm wordt wat betreft de THR wel gehaald bij de oudere 
patiënt, niet bij de jongere, actieve patiënt, bij wie het revisiepercentage van THR kan 
oplopen tot 30 % na 15 jaar. Voor deze laatste patiëntencategorie is de MoM HRA dus 
een te verkiezen alternatief. Uit de nu bekende middellange termijngegevens van de 
Mom HRA valt te verwachten dat op de lange termijn (10 jaar en langer) het revisie -
percentage lager zal zijn dan van de THR. 
Nog afgezien van het gunstiger revisiepercentage van de MoM HRA bij jongere 
patiënten, zijn er de volgende voordelen: 
De THR is een "one way street": de operatie neemt zoveel van het femurbot weg, dat een 
revisie moeizaam is, met slechtere resultaten dan met primaire operatie.  
 
Gezien de leeftijdsgroep (<65 jaar) is de kans groot dat een deel van de patiënten op 
termijn voor revisie in aanmerking zal komen. 
MoM HRA is een goed alternatief voor ‘watchful waiting’, en leidt tot een betere kwaliteit 
van leven. Bovendien zijn er aanwijzingen dat het kosten-effectiviteitsprofiel gunstig is 
t.o.v. ‘watchful waiting’. 
 
De beschikbare evidence is niet van het hoogste niveau (er zijn geen randomized 
controlled trials (RCT’s) gedaan, er is één systematische review van observationele 
studies van wat oudere datum), maar er zijn ruim voldoende gegevens over de 
effectiviteit (klinische effectiviteit: revisiepercentage) op de middellange termijn van HRA 
bij jongere, actieve patiënten. 5, 7, 11  Bovendien zijn er 4 vergelijkende studies naar de 
klinische effectiviteit op de korte tot middellange termijn. 5, 10, 12, 13 Uit alle studies blijkt 
dat HRA bij deze patiëntengroep even effectief als en mogelijk zelfs effectiever is dan 
THR. 
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Uitvoeren van een RCT is niet meer aan de orde: in het licht van de gegevens is 
randomisatie niet te verdedigen en patiënten zullen er naar alle waarschijnlijkheid niet 
aan willen meewerken. 
Bovenstaande geldt voor de belangrijkste indicatie, osteoarthritis. Voor andere heup-
pathologie, m.n. osteonecrose en congenitale afwijkingen, wordt de resurfacing techniek 
ook op grote schaal gebruikt en is er ook in ruime mate evidence aanwezig (zie 2de 
tabel). De resultaten bij deze indicaties lijken wat minder goed te zijn dan bij de primaire 
osteoarthritis, maar dit geldt in dezelfde mate voor THR bij deze indicaties. In 2005 
werd de HRA bij osteonecrose uitgebreid gereviewed. 27  
 
De belangrijkste publicatie over de effectiviteit op middellange termijn is die van 
Amstutz et al., gepubliceerd op 15 februari 2007. Deze beschrijft  een groot cohort (350 
heupen) en een lange follow-up (gem. > 5 jaar). 11  

 
Conclusies 
• Om bovengenoemde redenen is de conclusie dat de MoM HRA zorg conform de 

stand van de wetenschap en praktijk is voor patiënten die voldoen aan de volgende 
criteria: 
1. primaire of secundaire coxarthrose (= osteoarthritis) waarbij conservatieve 
behandeling heeft gefaald; 
2. leeftijd < 65 jaar en met een voldoende activiteitenniveau om HRA te 
rechtvaardigen i.p.v. THR. 

• Het omslagpunt voor deze conclusie is de publicatie van Amstutz et al., gepubliceerd 
op 15 februari 2007. 

 
Juridische beoordeling 
De vraag of verzoeker aanspraak heeft op vergoeding van de door hem ingediende 
nota’s met betrekking tot de plaatsing van een MoM HRA in het Jan Palfijnziekenhuis te 
Gent, België , moet in zijn geval ontkennend beantwoord worden. 
In artikel 2.4 van de Beter Af Polis is bepaald dat de aanspraak op zorg of vergoeding 
van kosten van zorg als in de zorgpolis omschreven, mede naar inhoud en omvang 
wordt bepaald door de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanig 
maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebeid geldt als verantwoorde en adequate 
zorg en diensten. Dit komt overeen met hetgeen daarover bij en krachtens de 
Zorgverzekeringswet is bepaald.  
Zoals blijkt uit de conclusies van de medisch adviseur van het College, was de operatie 
in zijn geval om twee redenen niet conform de stand van de wetenschap en praktijk  
 
1. De MoM HRA is blijkens het advies van de medisch adviseur vanaf 15 februari 2007 

te beschouwen als conform de stand van de wetenschap en praktijk. Verzoeker heeft 
zijn operatie ondergaan op 23 mei 2006, toen de MoM HRA nog niet tot de stand van 
de wetenschap en praktijk behoorde. Hierbij zij opgemerkt dat in het 
schadeverzekeringsrecht het moment waarop de schade ontstaat bepalend is. Dit 
was in casu het moment waarop de operatie plaatsvond. 
 

2. Verzoeker was op die datum 67 jaar (geboortedatum 02-07-1938) en behoorde 
dientengevolge al niet meer tot de leeftijdscategorie van patiënten voor wie de MoM 
HRA thans conform de stand van de wetenschap en praktijk wordt beschouwd, te 
weten patiënten jonger dan 65 jaar. 

 
Wat betreft het argument van verzoekers advocaat dat de weigering van de gevraagde 
vergoeding is geschied op basis van het “gebruikelijkheidscriterium”, zoals dat op grond 
van de Ziekenfondswet is aangeduid, hetgeen volgens hem niet identiek is aan het 
criterium in het Besluit Zorgverzekeringen, te weten dat de behandeling moet behoren 
tot de stand van de wetenschap en praktijk, deelt het College het volgende mee: 
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Het gebruikelijkheidscriterium zoals dat gold onder de Ziekenfondswet en aanverwante 
regelgeving (oud) is bij de invoering van de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 
geactualiseerd. De inhoud en omvang van de betreffende zorgvorm wordt niet alleen 
bepaald door de woorden ‘die plegen te bieden’  in artikel 2.4, eerste lid Besluit Zv, maar 
ook door artikel 2.1, tweede lid Besluit Zv. Het geactualiseerde gebruikelijkheids-
criterium slaat niet zozeer op de frequentie waarin een verrichting of behandelingswijze 
toepassing vindt, maar verklaart die zorg tot dat deel van het pakket, welke de 
betrokken beroepsgroep tot het aanvaarde arsenaal van medische onderzoeks- en 
behandelingsmogelijkheden rekent. Daarbij zijn zowel de stand van de medische 
wetenschap als de mate van acceptatie in de medische praktijk belangrijke graadmeters. 
In die zin heeft het criterium veel gemeen met de rechtspraak welke het gebruikelijk zijn 
afmeet aan de houding in de kringen van de medische wetenschap en praktijkuit-
oefening. Hierbij kan worden vastgehouden aan hetgeen het Hof van justitie van de 
Europese Gemeenschappen in de zaken Peerbooms  en Smits (C-157/99) heeft bepaald, 
namelijk dat de prestatie die in geding is door de internationale medische wetenschap 
voldoende beproefd en deugdelijk moet zijn bevonden. Bovenstaande is in andere 
bewoordingen ook opgenomen in de memorie van toelichting op het Besluit Zv. (pag. 
369 van de Zorgverzekeringswet, uitgave Schuurman & Jordens) 
 
Het College onderkent dat verweerder in zijn afwijzende beslissing niet de formulering 
heeft gebruikt die thans in het kader van de Zorgverzekeringswet geldt voor hetzelfde 
begrip, namelijk dat de behandeling voldoende beproefd en deugdelijk moet zijn 
bevonden wil zij onder de dekking van de zorgverzekering vallen. Dit verkeerde 
woordgebruik doet echter niet af aan het feit dat de operatie in kwestie op basis van de 
polis niet behoorde tot de verzekerde prestaties en kan redelijkerwijs ook niet tot 
misverstanden hebben geleid. 
 
Advies van het College 
Op grond van het vorenstaande is het College het met verweerder eens dat verzoeker 
niet in aanmerking komt  voor de gevraagde vergoeding. 
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Samenvatting 
 
 Er bestaat twijfel over de (kosten)effectiviteit van het plaatsen 

van trommelvliesbuisjes bij otitis media met effusie (OME). Het 
CVZ heeft onderzocht of het mogelijk is de indicaties voor 
trommelvliesbuisjes aan te scherpen. Het CVZ concludeert dat 
er onvoldoende wetenschappelijke literatuur is hiervoor en dat 
er nu geen redenen zijn om van de NHG-standaard rond OME 
af te wijken. 

 
 

1. Trommelvliesbuisjes: wanneer geïndiceerd? 

 In februari 2007 heeft het CVZ zijn Pakketagenda 2007-2008 
gepubliceerd. De Pakketagenda bundelt signalen over de aard, 
inhoud en omvang van het verzekerde pakket. Deze agenda is 
onder andere gebaseerd op drie pilots waarin het CVZ het 
werken met een signaleringscyclus uitprobeerde: het 
verzamelen van signalen via gesprekken met wetenschap-
pelijke- en beroepsverenigingen, met patiënten- en consumen-
tenverenigingen en met adviserend geneeskundigen bij 
zorgverzekeraars. Daarnaast kan het CVZ signalen ontlenen 
aan literatuuronderzoek. 

Eén van de signalen die naar voren kwamen, betrof het 
indicatiegebied voor trommelvliesbuisjes. Uit de literatuur en 
gesprekken met zorgverzekeraars bleek dat er twijfels bestaan 
over de (kosten)effectiviteit van trommelvliesbuisjes. Het 
ontbreken van effectiviteit bij een interventie betekent in het 
licht van de Zorgverzekeringswet dat een interventie niet 
voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. 
Behandelingen die hieraan niet voldoen, maken geen deel uit 
van de te verzekeren prestaties onder de Zvw . Het kan ook zijn 
dat een interventie alleen bij een specifieke indicatie effectief 
is. Dit indicatiegebied moet dan nauwkeurig gespecificeerd 
worden, omdat alleen voor die indicatie de behandeling tot de 
te verzekeren prestaties behoort. 

Naar aanleiding van de geregistreerde signalen heeft het  CVZ 
onderzocht of, vanwege het ontbreken van effectiviteit, de 
plaatsing van trommelvliesbuisjes beperkt moet worden tot 
een specifiek indicatiegebied. De bevindingen leest u in het 
volgende hoofdstuk. 

 
 
2. Inleiding 

 Trommelvliesbuisjes worden geplaatst bij kinderen met otitis 
media met effusie (OME, glue ear) of bij recidiverende otitis 
media acuta (OMA). Er is veel discussie over de precieze 
indicaties (bijvoorbeeld wat OME betreft, de duur van OME en 
de mate van gehoorsverlies) en over de effectiviteit op de 
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lange termijn.  
 
 

 
Schilder AGM et al, ref. 1 

 Er blijken internationaal gezien aanzienlijke verschillen te 
bestaan in de frequentie van de plaatsing van buisjes. 1 In 
Nederland werden in de negentiger jaren bij 20/1000 kinderen 
trommelvliesbuisjes geplaatst. Dit is 10 x zoveel als in de UK, 
en 2 x zoveel als in de VS en Canada. Daar staat tegenover dat 
in Nederland terughoudender met antibiotica wordt 
omgegaan. 1 Toch ligt het voor de hand te concluderen dat de 
indicatiestelling voor het plaatsen van trommelvlies-buisjes in 
Nederland liberaler gebeurt dan elders.  
 
In 2005 werd een Cochrane review gepubliceerd over 
trommelvliesbuisjes 2 en in 2007 een studie over de 
effectiviteit op lange termijn van het plaatsen van deze 
buisjes. 3 Dit heeft geleid tot de vraag van de kant van 
zorgverzekeraars over zin en onzin van het plaatsen van 
trommelvliesbuisjes bij kinderen. Met andere woorden, in 
termen van het pakketbeheer: voldoet het plaatsen van 
trommelvliesbuisjes bij otitis media met effusie nog aan de 
stand van de wetenschap en praktijk, is het nog wel onderdeel 
van de te verzekeren zorg?  
(De effectiviteitsvraag geldt meestal voor kinderen met otitis 
media met effusie, minder vaak recidiverende otitis media 
acuta). 
  
Hierna komt over otitis media met effusie het volgende aan de 
orde: 
§ achtergrond: epidemiologie en natuurlijk beloop; 
§ behandeling: bespreking van de meest relevante literatuur 

aan de hand van reviews en richtlijnen; 
§ conclusie CVZ over de indicaties voor het plaatsen van 

trommelvliesbuisjes. 
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3. Otitis media met effusie (OME) 

 Achtergrond 
OME is gedefinieerd als de aanwezigheid van vocht in het 
middenoor zonder tekenen van acute ontsteking. Meestal volgt 
OME op een al of niet herkende acute otitis media.  
 
OME komt frequent voor. Uit Nederlands onderzoek blijkt dat 
bij screening met 3-maandelijkse intervallen van het 2de tot 
het 4de levensjaar bij 9,3% van de oren OME bij = 4 metingen 
aanwezig was (dat wil zeggen ofwel OME > 1 jaar bestaand 
ofwel frequent recidiverend), en bij 23,4% van de oren bij 2 of 
3 metingen (dat wil zeggen OME > 3 maanden). 4 Bij elkaar 
opgeteld betekent dit dus dat bij screening 32,7% van de 
kinderen bij minstens 2 metingen (i.e. > 3 mnd) OME heeft. Uit 
andere studies zijn soortgelijke prevalenties bekend:  
tot 80% van alle 4-jarige kinderen heeft op enig moment OME 
doorgemaakt . 2 De kans op spontaan herstel was 50% na 
steeds 3 maanden. 4 De piekincidentie is rond het eerste 
levensjaar, na het 6de jaar neemt de prevalentie af. 5 

 
OME kan (geleidings)gehoorverlies tot gevolg hebben, 
variërend van 0 tot 50 dB. Het mediane gehoorsverlies is 25 
dB. De kans op relevant gehoorverlies neemt toe bij bilaterale 
OME en langdurig bestaande OME. Andere mogelijke gevolgen 
van OME zijn duizeligheid, cholesteatoom en 
tympanosclerosis, maar deze komen zelden voor. Spontaan 
herstel komt frequent voor: steeds is bij 50% na 3 maanden de 
OME verdwenen. Maar ook recidieven komen vaak voor. Het is 
uit de screeningsgegevens dus niet goed op te maken of er 
vooral sprake is van persisterende OME of van frequent 
recidiverende OME. In beide gevallen is er op jonge leeftijd 
vaak langdurig, mogelijk intermitterend, gehoorverlies. Het 
gehoorverlies op zich kan leiden tot problemen in het gezin of 
op (pre)school. Rapportage van ‘slecht horen’ door ouders is 
overigens niet geschikt om gehoorsverlies vast te stellen: een 
audiologisch onderzoek is altijd nodig. 5 

 
Op langere termijn zou OME geassocieerd gehoorsverlies 
leiden tot stoornissen in de spraakontwikkeling en cognitieve 
vaardigheden, maar hierover bestaat discussie. Een AHRQ 
Evidence Report/Technology Assessment (2003) gebaseerd op 
een uitputtende systematische literatuur review en meta-
analyse concludeert dat er onvoldoende redenen zijn om aan 
te nemen dat OME in de eerste levensjaren een nadelig effect 
heeft op taal/spraak- en cognitieve ontwikkeling. 6 Kinderen 
met andere medische problemen (zoals schisis, immuun-
deficiënties, of pre-existente ontwikkelingsstoornissen) werden 
van deze meta-analyse uitgesloten. Variabelen die mogelijk 
een rol spelen, zoals de werkelijke duur van de OME, de 
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sociaal-economische klasse, opleidingsniveau van de ouders, 
zijn veelal onbekend of niet in de beoordelingen betrokken. 
Daarom is er wel een voorbehoud te maken bij bovenstaande 
conclusie.  
 
Samenvattend:  
§ OME komt zeer frequent voor bij jonge kinderen, recidiveert 

vaak en gaat meestal spontaan weer over. 
§ OME kán mild tot matig gehoorsverlies tot gevolg hebben. 

De indruk van ouders hierbij is niet betrouwbaar, het 
gehoorverlies moet objectief worden vastgesteld.  

§ Er zijn geen aanwijzingen dat OME op de lange termijn tot 
taal/spraak- of cognitieve ontwikkelingsstoornissen leidt bij 
kinderen, zonder andere problemen die tot ontwikkelings-
stoornissen kunnen leiden.    

 
Behandeling 
Meestal is bij OME geen behandeling nodig en kan het 
spontane beloop worden afgewacht. Er zijn diverse 
conservatieve behandelingen in zwang, die geen van alle 
bewezen effectief zijn. 2 Dit betreft bijvoorbeeld 
antihistaminica, antibiotica, decongestiva, corticosteroïden. 
Auto-inflatie is wel zinvol. 7 Chirurgische opties zijn 
trommelvliesbuisjes en myringotomie (‘doorprikken’) met of 
zonder adenoidectomie (neusamandelen verwijderen).  
 
In een recente Cochrane review wordt de effectiviteit van 
trommelvliesbuisjes vergeleken met myringotomie of 
conservatieve behandeling. 2 Het betreft in dit geval een 
patiëntenpopulatie van kinderen tussen 1 tot 12 jaar met OME 
(NB: de duur van de OME is wisselend, van onbekend tot 4-6 
maanden).  
 
De gehanteerde uitkomstmaten zijn het gehoor, duur van de 
OME, Quality of life (QOL) en de preventie van ontwikkelings-
stoornissen ten gevolge van langdurig gehoorverlies. De 
volgende uitkomsten worden gerapporteerd: 
 
1. Gehoor  
Verbetering met gemiddeld 9 dB na 6 maanden, met 
gemiddeld 4 dB na 2 jaar. Toevoeging van adenoidectomie aan 
TV buisjes had minder gehoorsverbetering tot gevolg. Deze 
resultaten zijn afkomstig uit studies waarin een behandeld oor 
werd vergeleken met een onbehandeld oor.  
 
2. Duur OME 
Het plaatsen van trommelvliesbuisjes resulteerde in 32% 
minder tijd met OME in het jaar volgend op de plaatsing. 3. 
Ontwikkeling 
Er werd geen, of slechts een marginaal effect gezien van het 
plaatsen van trommelvliesbuisjes op de ontwikkeling van het 
kind (taal, spraak, cognitief). Andere factoren zoals sociaal-
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economische status, schoolopleiding van de moeder en 
dergelijke zijn veel belangrijkere risicofactoren dan de duur 
van OME.  
 
4. QOL.  
Geen effect van TV buisjes. 
 
5. Complicaties ten gevolge van het plaatsen van 

trommelvliesbuisjes.  
Eén (Nederlandse) studie vond in kinderen bij wie trommel-
vliesbuisjes geplaatst waren, na lange follow -up, meer 
afwijkingen aan het trommelvlies en iets meer gehoorschade 
(2 - 7dB) dan bij kinderen met OME zonder buisjes. 8 In andere 
studies werd weliswaar meer tympanosclerose, maar geen 
effect op het gehoor gevonden.  
 
De conclusie van de Cochrane reviewers luidt als volgt. De 
voordelen van trommelvliesbuisjes bij OME zijn gering, 
namelijk: enige, niet blijvende, verbetering van het gehoor op 
de korte termijn, geen effecten op de ontwikkeling op lange 
termijn. Indien er echter ook andere risicofactoren aanwezig 
zijn voor ontwikkelingsstoornissen, kan op dit punt geen 
conclusie worden getrokken. Daarvoor zijn er te weinig data 
beschikbaar. Hierbij moet wel worden aangetekend dat in deze 
review ook studies zijn meegenomen waarbij er niet eerst werd 
afgewacht. Bij een analyse van patiënten waarbij eerst watchful 
waiting is gedaan, zouden de resultaten wellicht anders zijn.  
 
In aanvulling op deze Cochrane review heeft het CVZ op 31 
augustus 2007 gezocht naar relevante literatuur verschenen in 
de afgelopen 3 jaar. Deze search is verricht in Medline met de 
volgende zoektermen:  
otitis media effusion, limits: laatste 3 jaar, clinical trial, meta-
analysis, randomized controlled trial.  
 
Dit leverde 2 (prospectieve cohort)studies op die beide geen 
relatie vonden tussen OME/gehoorverlies op jonge leeftijd en 
schoolprestaties of audiologische karakteristieken op 7/8 
jarige leeftijd. 9, 10 Er zijn geen nieuwe studies over 
trommelvliesbuisjes versus andere behandelingen 
gepubliceerd. De conclusie van de Cochrane review houdt dus 
stand.     
 
In een recent gepubliceerde studie werd het effect van 
prompte versus late plaatsing van trommelvliesbuisjes op de 
latere ontwikkeling bekeken. 11 6350 Kinderen werden vanaf 
de geboorte gescreend voor OME, hiervan werden 329 
kinderen met OME gerandomiseerd voor, óf onmiddellijke 
plaatsing van trommelvliesbuisjes, óf, na 9 maanden watchful 
waiting. Na 6 tot 8 jaar vond beoordeling van de ontwikkeling 
van deze kinderen plaats. Er werden geen verschillen 
gevonden. De conclusie luidde: in gezonde kinderen met OME 
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heeft prompte plaatsing van trommelvliesbuisjes geen effect 
op de ontwikkeling op de leeftijd van 9 tot 11 jaar. Het advies 
van de auteurs luidde dan ook als volgt : 
bij bilaterale OME 6 maanden wachten, bij unilaterale OME 9 
maanden wachten. Dit advies geldt alleen als er geen andere 
risicofactoren voor een gestoorde ontwikkeling zijn.  
 
Samenvattend : 
§ OME herstelt vaak spontaan (50 % na 3 maanden), het 

meest relevante symptoom is gehoorverlies. 
§ Auto-inflatie is nuttig (Cochrane review 2006), maar zal 

waarschijnlijk niet lukken bij heel jonge kinderen. 
§ Overige conservatieve behandelingen zijn niet zinvol. 
§ Chirurgische behandeling van eerste keus zijn trommel-

vliesbuisjes, echter, het gunstige effect op het gehoor is 
beperkt en van tijdelijke aard. 

§ Er zijn geen aanwijzingen dat gehoorsverlies ten gevolge 
van OME in de algemeen pediatrische populatie tot 
stoornissen in de taal/spraak- of cognitieve ontwikkeling op 
de basisschoolleeftijd leidt.  

 
Er blijven echter veel vragen over: 
§ Hoe lang is watchful waiting verantwoord? 
§ Welke mate van gehoorverlies is relevant en vraagt om 

chirurgisch ingrijpen? 
§ Is er verschil tussen persisterende OME en recidiverende 

OME wat betreft gehoorsverlies en noodzaak tot 
behandeling?      

§ Bij welke risicofactoren (medisch/sociaal/economisch) 
geeft gehoorverlies ten gevolge van OME wel (kans op) 
taal/spraak- of cognitieve ontwikkelingsstoornissen?    

 
Vigerende richtlijnen 
In Nederland geeft de NHG-standaard een richtlijn voor 
diagnostiek en behandeling van otitis media met effusie. 12  De 
KNO-artsen hebben geen eigen richtlijn, maar deze is wel in 
voorbereiding. In de VS wordt een multidisciplinaire richtlijn 
gehanteerd, van huisartsen, KNO-artsen en kinderartsen. 13 

 
Hierna bespreken we kort de inhoud van de NHG-richtlijn en 
de Amerikaanse richtlijn. 
 
De NHG-standaard doet de volgende aanbevelingen voor 
kinderen met OME. 
 
1. Jonge kinderen met otitis media met effusie met klachten. 
Terug laten komen bij toename van de klachten of bij 
problemen in het functioneren. Objectiveer de diagnose met 
pneumatische otoscopie of tympanometrie. Overleg met de 
ouders over afwachten van spontaan herstel of plaatsen van 
trommelvliesbuisjes. Verwijs kinderen uit risicogroepen naar 
KNO-arts. 
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2. Otitis media met effusie bij patiënten ouder dan 6 jaar met 
 klachten. 
De incidentie neemt af met de leeftijd. Doe eventueel 
gehooronderzoek, wacht spontaan beloop af. 
 
3. Otitis media met effusie bij een afwijkende uitslag bij 
 gehooronderzoek/screening . 
Bij OME langer bestaand dan 6 maanden:  
overweeg diagnostische (en eventueel therapeutische) 
verwijzing naar de KNO-arts, met als belangrijkste vraag hoe 
groot het gehoorverlies is. Bij gehoorverlies >30 dB bepaalt de 
KNO-arts het verdere beleid.  
 
Geen otitis media met effusie meer of geen klachten:  
bij goede gehoorfunctie geen verdere controle.  
 
Kinderen met een afwijkende uitslag bij de neonatale 
gehoorscreening: verwijs bij voorkeur naar audiologisch 
centrum.  
 
4. Verwijs patiënten met otitis media met effusie naar KNO-
 arts of audiologisch centrum 
Deze aanbeveling geldt bij: 
§ aanwezigheid van syndroom van Down, palatoschisis, 

overige aangeboren KNO-afwijkingen, operaties in KNO-
gebied in het verleden of een gecompromitteerd 
immuunsysteem; 

§ klachten door persisterende otitis media met effusie 
(gehoorverlies >30 dB, duidelijke spraak- en 
taalachterstand of forse gedragsstoornissen) met een 
nadelige invloed op het functioneren en de ontwikkeling 
van het kind;  

§ volwassenen met otitis media met effusie en vermoeden 
van nasofarynxcarcinoom. 

 
De reactie van de KNO-heelkunde hierop luidde als volgt 14 

§ een gehoorverlies van > 20 dB zou al tot verwijzing naar 
specialisme KNO moeten leiden; 

§ naast gehoorverlies zouden ook sp raak- en taal-
achterstand en evenwichtstoornissen moeten leiden tot 
verwijzing; 

§ de veronderstelling dat de spraak- en taalontwikkelings-
stoornis zich op lange termijn wel weer herstelt hoeft 
geen reden te zijn om niet tot behandeling over te gaan, 
ook tijdelijke nadelige gevolgen (sociaal, schoolpres-
taties) kunnen nopen tot behandeling. De ouders dienen 
hier naar het inzicht van de KNO-artsen een belangrijke 
rol te spelen.   

§  
De in de VS vigerende richtlijn luidt als volgt. 13 

(Het betreft een gezamenlijke richtlijn van de huisartsen, KNO-
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artsen, kinderartsen. Deze richtlijn is evidence-based, op basis 
van search tot april 2003. De kwaliteit van onderstaande 
richtlijn is van niveau B: RCT's met minor limitations.)  
 
Kinderen zijn kandidaat voor chirurgisch ingrijpen (eerste 
keus: trommelvliesbuisjes) indien er sprake is van: 
§ OME gedurende minstens 4 maanden én persisterend 

gehoorsverlies of andere symptomatologie.  
§ recidiverende of persisterende OME in risicogroepen 

onafhankelijk van de aanwezigheid van gehoorverlies 
structurele schade aan het trommelvlies.  

 
Trommelvliesbuisjes vormen eerste keus omdat hiermee: 
§ gemiddeld 62 % daling van de OME-prevalentie wordt 

bereikt, oftewel een absolute daling van het aantal dagen 
met OME van 128 (dagen) in het jaar volgend op chirurgie 
(trommelvliesbuisjes ventileren het oor gedurende een 
gemiddelde van 12 tot 14 maanden).  

§ het gehoorverlies afneemt met 6 tot 12dB. 
 
De voordelen zijn groter dan de nadelen. De voordelen 
betreffen:  
§ verbeterd gehoor; 
§ afname prevalentie OME; 
§ afname incidentie OMA; 
§ minder noodzaak tot latere buisjes plaatsing gelijktijdig 

met adenoidectomie.  
Er wordt geen uitspraak gedaan over eventuele voordelen op 
de lange termijn (zie hiervoor : onder). Waar wordt hiernaar 
verwezen? 
 
Bij 20 tot 50% van de kinderen treedt na plaatsing 
trommelvliesbuisjes een recidief op (nadat buisjes zijn 
"uitgevallen"). Bij recidief met noodzaak tot hernieuwde 
chirurgie, is adenoidectomie (verwijderen ‘neusamandelen’) 
eerste keus.  
 
Indeling van mate van gehoorsverlies: 
§ = 40 dB: moderate hearing loss, indien permanent, is dit 

geassocieerd met spraak-taalstoornissen en 
schoolprestaties; 

§ 21-39 dB: mild gehoorsverlies, indien permanent, mogelijk 
geassocieerd met spraak-taalstoornissen en 
schoolprestaties; 

§ < 20 dB: geen relevant gehoorsverlies.  
 
Risicogroepen voor ontwikkelingsstoornissen zijn:  
§ permanent gehoorverlies onafhankelijk van OME; 
§ taal-spraakstoornis 
§ autisme of daaraan verwante stoornis; 
§ diverse syndromen (Down, craniofaciaal) die gepaard gaan 

met taal-spraak en cognitieve ontwikkelings-stoornissen; 
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§ visusstoornissen; 
§ schisis; 
§ ontwikkelingsachterstand.  

 
 

4. Conclusie CVZ 

 Het is duidelijk dat een zorgvuldige selectie van die kinderen 
met OME die een relevant voordeel zullen hebben van 
trommelvliesbuisjes, belangrijk is. In de eerste plaats is het 
nodig om additionele risicofactoren te identificeren, die het 
risico op ontwikkelingsstoornissen vergroten. In de tweede 
plaats is de mate van gehoorsverlies van belang, en wellicht 
ook de kwestie of het recidiverende of persisterende OME 
betreft. (Zie ook ref.  5). 
 
Uit de literatuur wordt duidelijk dat het verantwoord is bij 
overigens gezonde kinderen met OME en zonder ernstige 
symptomatologie, 6 maanden af te wachten (watchful waiting). 
Het merendeel herstelt immers in die periode spontaan.  
Uit de literatuur wordt niet duidelijk bij welke mate van 
gehoorverlies verwijzing en/of ingrijpen gewenst is. De NHG- 
richtlijn houdt het op 30 dB, de Nederlandse KNO-artsen- 
vereniging op 20 dB. De multidisciplinaire richtlijn uit de VS 
doet geen duidelijke uitspraak over een grenswaarde. Het 
meest realistisch is om geen absolute grens vast te stellen, 
maar de mate van gehoorsverlies te waarderen in samenhang 
met andere risicofactoren voor een ontwikkelingsstoornis (dr. 
M. Rovers, persoonlijke mededeling 2007). 
 
Daar komt nog bij dat de mate van gehoorsverlies kan 
fluctueren. Niet duidelijk is of fluctuatie in gehoorsverlies 
dezelfde effecten heeft op de latere ontwikkeling als 
permanent gehoorverlies. 
 
De KNO-artsen hebben kanttekeningen geplaatst bij de NHG 
standaard en bereiden thans een richtlijn voor over het 
plaatsen van trommelvliesbuisjes. Het CVZ concludeert dat er, 
totdat deze richtlijn gereed is, geen redenen zijn, om van de in 
2006 vastgestelde NHG-richtlijn af te wijken. De publicatie van 
Paradise et al. (2007) onderschrijft dat het verantwoord is om 
6 maanden af te wachten, alvorens het plaatsen van trommel-
vliesbuisjes te overwegen, althans bij overigens gezonde 
kinderen en zonder ernstige symptomatologie. De aanwezig-
heid van risicofactoren voor een gestoorde taal/spraak- of 
cognitieve ontwikkeling is naar de mening van het CVZ de 
belangrijkste reden om tot chirurgische interventie over te 
gaan. De mate van gehoorsverlies is in absolute zin van 
minder belang, maar is pas betekenisvol in het licht van 
aanwezige risicofactoren of klachten.  
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Samenvatting 
 
 Het CVZ verduidelijkt het onderscheid tussen verpleging als te 

verzekeren prestatie in de Zvw en als aanspraak in de AWBZ. 
 

 Er zijn vier categorieën te onderscheiden: 
 

 1. de complexe verpleging (d.w.z. die verpleging die in 
opdracht van de medisch specialist plaatsvindt en waarop 
hij toezicht houdt, waarbij deze direct beschikbaar is voor 
tussenkomst en waarover hij terugkoppeling vraagt), 
behoort tot de Zvw. In die gevallen is niet van belang of de 
verzekerde de verpleegkundige zorg in het ziekenhuis of 
thuis ontvangt. 

 
 2. de minder complexe verpleging die een direct verband 

heeft met de medisch-specialistische zorg en die de 
verzekerde redelijkerwijs kan verkrijgen in het ziekenhuis 
(klinisch/poliklinisch) behoort eveneens tot de Zwv. 

 
 3. de minder complexe verpleging, waarbij de specialist 

weliswaar opdracht geeft, maar waarvoor toezicht en 
tussenkomst niet direct nodig zijn, behoort tot de AWBZ, 
als van de verzekerde redelijkerwijs niet kan worden 
verwacht dat hij die zorg in het ziekenhuis verkrijgt. 
Hiervoor is een indicatiebesluit nodig. 

 
 4. de verpleging die in opdracht van de huisarts plaatsvindt, 

maakt in beginsel onderdeel uit van zorg, zolas huisartsen 
die plegen te bieden en behoort tot de Zvw. Als van de 
verzekerde redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij 
de zorg in de huisartsenpraktijk verkrijgt, behoort die 
verpleegkundige zorg tot de AWBZ. Hiervoor is dan een 
indicatiebesluit nodig. 

 
 
 
1. Onderscheid verpleging AWBZ en verpleging Zvw 

 In toenemende mate is het mogelijk dat verzekerden medisch-
specialistische zorg thuis ontvangen in plaats van in het 
ziekenhuis. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) 
signaleert dat er in de praktijk problemen zijn rond de 
verpleging die, buiten het ziekenhuis, noodzakelijk is in 
verband met de medisch-specialistische zorg.  
 

 De functie verpleging komt zowel in de Zvw als in de AWBZ 
voor. Verpleging in verband met verblijf is in beginsel 
gekoppeld aan het verblijf. Bij verpleging zonder verblijf blijkt 
in de praktijk een nadere uitleg nodig. 
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 In de AWBZ is de functie verpleging omschreven in artikel 5 
Besluit zorgaanspraken AWBZ (Bza), als verpleging in verband 
met een somatische, psychogeriatrische of psychiatrische 
aandiening of beperkingen of een lichamelijke handicap, 
gericht op herstel of voorkoming van verergering  van de 
aandoening, beperking of handicap.  
 

 In de Zvw is de functie verpleging omschreven in artikel  2.11 
Besluit zorgverzekering (Bzv) als verpleging zoals 
verpleegkundigen die plegen te bieden, zonder dat die zorg 
gepaard gaat met verblijf, en die noodzakelijk is in verband 
met medisch specialistische zorg. 
 

 Deze omschrijvingen overlappen elkaar voor een deel.  
Artikel 2 eerste lid van het Besluit Zorgaanspraken AWBZ 
bepaalt, dat er aanspraak op AWBZ-zorg bestaat behoudens 
voor zover het zorg betreft die kan worden bekostigd op 
grond van een andere wettelijke regeling. Hieruit volgt, dat de 
Zvw voorrang heeft op de AWBZ. 
 

 Het CVZ heeft de bewindspersonen van VWS geadviseerd om 
de verpleging in verband met thuisbeademing en in verband 
met palliatief terminale zorg onder te brengen in de AWBZ, 
ook voor het deel dat noodzakelijk is in verband met medisch-
specialistische zorg. Het belangrijkste argument daarvoor is 
dat de verwevenheid tussen AWBZ-zorg die in die situaties 
nodig is, en de verpleging in het kader van de medisch-
specialistische zorg zo groot is, dat het niet wenselijk is een 
scheiding in de financiering van de zorg aan te brengen.  
 

 In de praktijk is al de situatie gegroeid dat de verpleging voor 
thuisbeademing en palliatief terminale zorg ten laste van de 
AWBZ komt, zodat de budgettaire consequenties minimaal 
zijn. 
 

 Het CVZ meent met dit advies de bewindspersonen voldoende 
mogelijkheden te bieden de problemen rond deze twee 
groepen verzekerden in de toekomst goed te regelen.  
Op dit moment geldt echter dat alle verpleegkundige zorg die 
noodzakelijk is in verband met medisch specialistische zorg 
onder de Zvw valt. 
 

 Bij de beoordeling spelen een aantal factoren een rol: de ernst 
van de aandoening/ingreep (levensbedreigend/risicovol), de 
complexiteit van de situatie (stabiel/onstabiel, 
voorspelbaar/onvoorspelbaar) en de mate van bemoeienis van 
de medisch specialist (aanwijzingen, toezicht, tussenkomst, 
controle).  
 

 
 
 
 



 

27090045 113

2. Standpunt 

 Het CVZ onderscheidt vier categorieën: 
 

                             1. de complexe verpleging (d.w.z. die verpleging die in 
opdracht van de medisch specialist plaatsvindt en waarop 
hij toezicht houdt, waarbij deze direct beschikbaar is voor 
tussenkomst en waarover hij terugkoppeling vraagt), 
behoort tot de Zvw. In die gevallen is niet van belang of 
de verzekerde de verpleegkundige zorg in het ziekenhuis 
of thuis ontvangt. 

 
                             2. de minder complexe verpleging die een direct verband 

heeft met de medisch-specialistische zorg en die de 
verzekerde redelijkerwijs kan verkrijgen in het ziekenhuis 
(klinisch/poliklinisch) behoort eveneens tot de Zwv. 

 
                             3. de minder complexe verpleging, waarbij de specialist 

weliswaar opdracht geeft, maar waarv oor toezicht en 
tussenkomst niet direct nodig zijn, behoort tot de AWBZ, 
als van de verzekerde redelijkerwijs niet kan worden 
verwacht dat hij die zorg in het ziekenhuis verkrijgt. 
Hiervoor is een indicatiebesluit nodig. 

 
                           4. de verpleging die in opdracht van de huisarts plaatsvindt, 

maakt in beginsel onderdeel uit van zorg, zolas 
huisartsen die plegen te bieden en behoort tot de Zvw. 
Als van de verzekerde redelijkerwijs niet kan worden 
verwacht dat hij de zorg in de huisartsenpraktijk 
verkrijgt, behoort die verpleegkundige zorg tot de AWBZ. 
Hiervoor is dan een indicatiebesluit nodig. 

 
 
 
3. Consequenties 

 Dit standpunt draagt bij aan een scherper onderscheid tussen 
verpleging in het kader van de Zvw en verpleging in het kader 
van de AWBZ. 

 
 
4. Motivering 

4.a. Wet- en regelgeving 
 Artikel 5 Besluit zorgaanspraken AWBZ (Bza) luidt: 

Verpleging omvat verpleging in verband met een somatische, 
psychogeriatrische of psychiatrische aandiening of een 
beperking of een lichamelijke handicap, gericht op herstel of 
voorkoming van verergering  van de aandoening, beperking of 
handicap.  
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 Artikel 2.11 Besluit zorgverzekering (Bzv) luidt: 
Naast de in artikel 2.10  bedoelde verpleging omvat verpleging 
tevens zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, 
zonder dat die zorg gepaard gaat met verblijf, en die 
noodzakelijk is in verband met medisch specialistische zorg. 
 

 Artikel 2 eerste lid van het Bza bepaalt, dat er aanspraak op 
AWBZ-zorg bestaat behoudens voor zover het zorg betreft die 
kan worden bekost igd op grond van een andere wettelijke 
regeling. 
 

4.b. Beoordeling (medisch en juridisch) 
 De omschrijvingen  van artikel 5 Bza en artikel 2.11 Bzv 

overlappen elkaar voor een deel. Op grond van artikel 2 eerste 
lid van het Bza is er geen aanspraak op de AWBZ als de 
verpleging kan worden bekostigd op grond van de Zvw.  
 

 In de praktijk is er onduidelijkheid over de vraag wanneer 
verpleegkundige zorg die in opdracht van de medisch 
specialist wordt geleverd, ten laste van de Zvw komt, en 
wanneer ten laste van de AWBZ.  

 Bij de beoordeling of verpleging valt onder de te verzekeren 
prestatie verpleging van artikel 2.11 Bzv of onder de 
aanspraak van artikel 5 Bza spelen een aantal factoren een rol: 
de ernst van de aandoening/ingreep 
(levensbedreigend/risicovol), de complexiteit van de situatie 
(stabiel/onstabiel, voorspelbaar/onvoorspelbaar) en de mate 
van bemoeienis van de medisch specialist (aanwijzingen, 
toezicht, tussenkomst, controle).  
 

 Op grond van die factoren komt het CVZ tot de hierboven 
genoemde vier categoriën. 
 

 Daarbij sluit het CVZ gegroeide praktijk. Daarbij komt 
verpleging die de verzekerde onder directe 
verantwoordelijkheid en toezicht van de medisch specialist 
ontvangt  ten laste van de Zvw. Voor niet-complexe 
verpleegkundige zorg in opdracht van de specialist is 
bepalend of de verzekerde die zorg redelijkerwijs in het 
ziekenhuis kan ontvangen. Daarbij zijn frequentie van de zorg 
en de mobiliteit van de verzekerde belangrijke factoren.  
Verpleging in opdracht van de huisarts is, voor zover het geen 
onderdeel is van de huisartsenzorg, altijd AWBZ-zorg. 

 
 
5. Auteur 

Auteur drs. A.M. Hopman 
 

Datum 8 augustus 2007 
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Samenvatting 
 
 De HIV Vereniging Nederland heeft het CVZ de  vraag 

voorgelegd of de behandeling met lipofillers van faciale 
lipoatrofie bij HIV -geïnfecteerden tot de te verzekeren 
prestaties behoort. Het CVZ heeft geconcludeerd dat het 
middel New fill/Sculptra voldoet aan de stand van de 
wetenschap en praktijk en dat de behandeling met dit middel 
daarmee kan behoren tot de te verzekeren prestaties op basis 
van de Zvw . Voorwaarde is dat de ernst van de aandoening 
overeenkomt met ‘verminking’, de uitzonderingsgrond die 
geldt bij een behandeling van plastisch-chirurgische aard.  

 
 

1. Faciale lipofilling bij hiv -geïnfecteerde patiënten 

 HIV-geïnfecteerden die behandeld worden met combinaties 
van anti-retrovirale geneesmiddelen, kunnen als bijwerking 
lipoatrofie ontwikkelen. Het betreft dan vooral langdurige 
gebruikers van nucleoside reverse transcriptase remmers. 
Lipoatrofie betekent dat onderhuids gelegen, structureel vet- 
en bindweefsel verdwijnt. Het verschijnsel kan over het hele 
lichaam optreden, maar vooral in het gezicht heeft het een 
tekenend effect dat het leven ernstig kan beïnvloeden. 
 
Er bestaan middelen om deze tekenende effecten te 
corrigeren: injecteerbare vullers. Injecteerbare vullers zijn 
opvullende stoffen die rimpels kunnen corrigeren of subcutane 
defecten door bijvoorbeeld fysiologische veroudering. Zij 
worden tegenwoordig steeds meer gebruikt voor een plastisch 
chirurgische behandeling van littekens of andere huid- en 
onderliggende bindweefselafwijkingen, zoals bij ernstige 
lipoatrofie. Er zijn kortwerkende vullers die door het lichaam 
afgebroken worden en er zijn langwerkende (permanente) 
vullers die in het lichaam aanwezig blijven.  
 
De vraag is nu of een behandeling met vullers tot de te 
verzekeren prestaties onder de Zorgverzekeringswet behoort. 
In deze beoordeling beantwoorden wij deze vraag voor de 
permanente vullers.  
 
Bij een behandeling van lipoatrofie met vullers, zijn de 
bepalingen over de behandeling van plastisch-chirurgische 
aard van toepassing. Het gaat immers om vorm- of 
aspectveranderende ingrepen van het uiterlijk. Dit betekent 
dat in deze beoordeling twee vragen aan de orde zijn: 
§ voldoet de behandeling, in dit geval de toepassing van 

permanente vullers, aan de stand van de wetenschap en 
praktijk? 

§ is lipoatrofie te kwalificeren als ‘verminking’ in de zin van 
de toepasselijke regelgeving? Behandelingen van 
plastisch-chirurgische aard zijn namelijk uitgesloten van 
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de basisverzekering, tenzij de behandeling strekt ‘tot 
correctie van verminkingen die het gevolg zijn van een 
ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting’ (art. 2.4 lid 
1, sub b Besluit zorgverzekering). 

 
In het volgende hoofdstuk leest u het standpunt van het CVZ 
over deze vragen. In hoofdstuk 3 geven wij de medisch-
inhoudelijke en juridische onderbouwing hiervoor. 

 
 
2. Standpunt 

 De medische beoordeling van de permanente vullers 
concludeert dat New fill/Sculptra (poly-L-lactic acid) voldoet 
aan de eisen van de stand van de wetenschap en praktijk. De 
overige beoordeelde middelen (Bio-alcamid/poly-alkyl-imide; 
Dermalive/hyaluronzuur & acrylgydrogel; Aquamid/polyacryl-
amide; PMS-PMS350-Biopolymer/siliconenolie) voldoen niet aan 
de eisen van de stand van de wetenschap en praktijk. 
 
Een plastisch chirurgische behandeling met New fill/Sculptra 
van HIV -geïnfecteerde patiënten met faciale lipoatrofie behoort 
tot de te verzekeren prestaties onder de Zvw als de 
aandoening als verminking in de zin van de toepasselijke 
regelgeving bestempeld kan worden.  
 
Van ‘verminking’ kan inderdaad soms sprake zijn omdat 
faciale lipoatrofie een ernstige deformiteit vormt van een in 
het oog springend gedeelte van het lichaam. De deformiteit is 
dusdanig, dat zij schrikreacties kan oproepen bij de omgeving. 
De aandoening kan de patiënt stigmatiseren als HIV -patiënt. 
Faciale lipoatrofie kan zodoende de kwaliteit van leven van de 
patiënt zeer nadelig beïnvloeden.   
 
Bij HIV -geïnfecteerde patiënten met faciale lipoatrofie is 
overigens niet in alle gevallen sprake van ‘verminking’. De 
lipoatrofie kan zich immers voordoen in verschillende 
gradaties. Om de mate van ernst te beschrijven bestaan 
verschillende classificeringssystemen. Een internationaal  
systeem is beschreven door  J. James et al. (2002). Het 
onderscheidt vier gradaties en van ‘verminking’ is alleen 
sprake bij de graden 3 en 4. In Nederland wordt vaak met de 
‘Prinsengrachtscore’ gewerkt. In dit model moet de faciale 
lipoatrofie voldoen aan de ernst van graad 3, wil er sprake zijn 
van ‘verminking’. De graden 3 en 4 van het internationale 
systeem en graad 3 van het ‘Prinsengrachtmodel’ stemmen 
met elkaar overeen.  
 
Het standpunt van het CVZ komt samengevat op  het volgende 
neer.  
De behandeling van faciale lipoatrofie bij HIV-geïnfecteerde 
patiënten met New fill/Sculptra behoort tot de te verzekeren 
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prestaties onder de Zvw, als de ernst van de faciale lipoatrofie 
valt onder gradatie 3 of 4 van het internationale systeem 
(J.James et al., 2002) of graad 3 van het ‘Prinsengrachtmodel’. 
 
(In 2004 heeft het CVZ ook al een beoordeling gedaan van 
permanente vullers. Toentertijd is het middel Artecoll 
gekwalificeerd als ‘gebruikelijk’. Een ‘gebruikelijke 
behandeling’ was de terminologie onder de Ziekenfondswet, 
om aan te geven dat de behandeling tot de verstrekkingen 
onder de Zfw behoorde. Er waren nu geen redenen om het 
middel opnieuw te beoordelen, dat wil zeggen dat ook een 
behandeling met Artecoll tot de te verzekeren prestaties onder 
de Zvw behoort, als het toegepast wordt bij een HIV -
geïnfecteerde met faciale lipoatrofie die qua ernst voldoet aan 
de criteria voor ‘verminking’ in de zin van de regelgeving.) 

 
 
3. Consequenties 

3.a. Financiële consequenties 
 De kosten van lipofilling van faciale lipoatrofie bij HIV -

geïnfecteerden raamt het CVZ op ca. € 700.000 per jaar.  
 
Deze schatting baseert het CVZ op de volgende cijfers.1 De 
populatie at risk heeft een omvang van ca. 9.000. Hiervan zal 
ca. 5%, dus ca. 450 patiënten, faciale lipoatrofie ontwikkelen in 
een mate die behandeling vereist. De DBC voor de behandeling 
bedraagt € 1.325,- (declaratiecode 140109 - exclusief 
sluittarief). De behandeling zal ongetwijfeld ook in ZBC’s en 
privéklinieken plaatsvinden. Deze kennen geen sluittarief. 
 
Op basis van deze overwegingen raamt het CVZ de jaarlijkse 
kosten op het hiervoor genoemde bedrag € 700.000,-.  Een 
dergelijk bedrag heeft geen consequenties voor de risico-
verevening tussen zorgverzekeraars. 
 
Overigens mag men ervan uitgaan dat het probleem van 
ernstige lipoatrofie procentueel een steeds kleiner deel van de 
medicamenteus behandelden zal treffen. De keuzemogelijk-
heden in medicatie nemen nog steeds toe en het probleem is, 
zoals wij in hoofdstuk 1 al aangaven, vooral geassocieerd met 
het langdurig gebruik van de nucleoside reverse transcriptase-
remmers. Deze gaan langzaam een beperktere rol spelen bij de  
behandeling.  
 
Betrokken beroepsbeoefenaren lieten weten dat inderdaad de 
indruk bestaat dat de incidentie sterk is afgenomen, omdat de 
nucleoside reverse transcriptase remmers stavudine vrijwel niet 
meer wordt voorgeschreven. Ook de prevalentie daalt, omdat 

                                                 
1 De cijfers zijn ontleend aan het Geneesmiddelen Informatie Project (GIP) van het CVZ uit 2006. 
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een deel van de milde lipoatrofie na een wijziging in de 
medicatie in regressie is en een deel van de ernstige lipoatrofie 
al behandeld is met fillers. 

 

3.b. Administratieve belasting 

 De zorgverzekeraars hanteren voor een plastisch chirurgische 
behandeling over het algemeen een toestemmingsprocedure. 
Deze behandeling past binnen de gebruikelijke procedures, 
dus ook voor de uitvoering zijn er geen ingrijpende 
consequenties te verwachten. 

 
4. Motivering 

4.a. Wet- en regelgeving 
 In artikel 10, onder a, Zvw is bepaald dat het op basis van de 

zorgverzekering te verzekeren risico de behoefte aan 
geneeskundige zorg inhoudt. De zorgverzekeraars moeten dit 
in hun polissen vertalen naar verzekerde prestaties. 
 
Artikel 11, derde lid, Zvw, geeft aan dat bij algemene 
maatregel van bestuur de inhoud en omvang van de te 
verzekeren prestaties nader kunnen worden geregeld. Deze 
algemene maatregel van bestuur vindt zijn uitwerking in het 
Besluit zorgverzekering (Bzv). 
Voor alle zorgvormen die als te verzekeren prestaties in de wet 
zijn genoemd, geldt het gestelde in artikel 2.1, lid 2, Bzv. 
Daarin is bepaald dat de inhoud en omvang van de 
zorgvormen mede bepaald worden door de stand der 
wetenschap en praktijk en, bij het ontbreken van een zodanige 
maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als 
verantwoorde en adequate zorg en diensten. Het CVZ volgt, ter 
bepaling van wat tot de stand van de wetenschap en praktijk 
gerekend dient te worden, de principes van evidence based 
medicine (EBM).  
 
De methode van EBM integreert de medische praktijk en 
wetenschappelijk inzichten. De methode houdt rekening met 
internationale literatuur, wetenschappelijke onderzoeken en 
gepubliceerde expert-opinies. 
 
Evidence-based wil niet zeggen dat er voor alle geneeskundige 
interventies sprake moet zijn van harde bewijzen of harde 
eindpunten, maar wel dat de beschikbare bewijzen 
systematisch zijn geselecteerd en op gestructureerde wijze 
zijn gewogen en gebruikt. Bij de beoordeling worden ook 
zachte eindpunten zoals bijvoorbeeld kwaliteit van leven en 
patiënttevredenheid betrokken. 
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Kern van de methode is dat aan de medisch-wetenschappelijke 
informatie die is geselecteerd een niveau van bewijskracht 
wordt toegekend (het toekennen van "levels of evidence"), 
waardoor een hiërarchie in bewijs ontstaat. Kardinaal 
uitgangspunt bij EBM is verder dat sterk bewijs in principe 
zw akker bewijs verdringt. 
 
Uiteindelijk neemt het CVZ een standpunt in over de vraag of 
een prestatie al dan niet voldoet aan de stand van de 
wetenschap en praktijk. Hierbij geldt als uitgangspunt dat er 
voor een positieve beoordeling medisch-wetenschappelijke 
gegevens voorhanden zijn met een zo hoog mogelijke 
bewijskracht. Het CVZ kan van dit vereiste afwijken, maar 
motiveert in dat geval waarom genoegen wordt genomen met 
bewijs van een lager niveau. 
 
De prestatie wordt alleen beoordeeld als een prestatie die 
voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk als de 
prestatie gelijkwaardig is aan, of een meerwaarde heeft ten 
opzichte van de standaardbehandeling of gebruikelijke 
behandeling. 
 
Voor een uitvoerige beschrijving van de wijze waarop het CVZ 
beoordeelt of een prestatie voldoet aan de stand van 
wetenschap en de praktijk, verwijst het CVZ naar zijn rapport 
van 5 november 2007 “Beoordeling stand van de wetenschap 
en praktijk. 
 
http://www.cvz.nl/resources/rpt0711_stand-wetenschap-en-
praktijk_tcm28-25006.pdf 
 
Geneeskundige zorg omvat onder meer zorg zoals medisch-
specialisten die plegen te bieden (zie artikel 2.4, lid 1, Bzv). 
 
Behandelingen van plastisch chirurgische aard zijn uitgesloten 
van de basisverzekering, tenzij er sprake is van één van de 
wettelijk omschreven uitzonderingsgronden. Het Besluit 
zorgverzekering art. 2.4 lid b omschrijft dit als volgt : 
(…) behandeling van plastisch chirurgische  aard valt slechts 
onder de zorg indien die strekt tot correctie van : 
1. (..) 
2. verminkingen die het gevolg zijn van een ziekte, ongeval of 
 geneeskundige verrichting;  
(…) 
 
Artikel 2.1, derde lid, Bzv bepaalt dat een verzekerde slechts 
recht heeft op een vorm van zorg of een dienst voor zover hij 
daarop naar inhoud en omvang redelijkerwijs is aangewezen. 
Dit betekent dat gekeken moet worden naar de individuele 
omstandigheden van het geval. Heeft de verzekerde in het 
concrete geval een indicatie op grond waarvan hij 
redelijkerwijs op de gevraagde zorg is aangewezen?  
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Hierna gaan wij eerst in op de vraag naar de stand van de 
wetenschap en praktijk. Dit is immers een algemeen geldende 
voorwaarde om een behandeling te kwalificeren als een te 
verzekeren prestatie. V ervolgens bespreken we de vraag of 
faciale lipoatrofie is aan te merken als ‘verminking’ in de zin 
van het Bzv, omdat dit een voorwaarde is die verband houdt 
met de specifieke behandeling (in casu van plastisch-
chirurgische aard).  
 

4.b. Medische beoordeling 
 Het CVZ heeft de categorie permanente vullers beoordeeld. 

Om te bepalen welke vullers de kwalificatie ‘permanent’ 
verdienen, is aangesloten bij de opsomming die het RIVM 
hiervan geeft in zijn rapport van 2006.2 Deze categorie omvat 
de volgende middelen: 
§ Artecoll; 
§ Dermalive; 
§ New fill/Sculptra; 
§ Bio-alcamid; 
§ Aquamid; 
§ PMS/PMS-350;PMS/Adatosil;Biopolymer/Silikon1000 
Het middel New fill/Sculptra is eigenlijk een semi-permanente 
vuller, maar omdat het product minstens 2-10 jaar in het 
lichaam blijft, is het bij de permanente vullers ingedeeld. 
 
Het CVZ heeft al eerder (semi-)permanente vullers beoordeeld, 
namelijk New fill (2002), Artecoll (2004) en Aquamid (2005). 
Het middel Artecoll is toentertijd als enige middel als 
gebruikelijk in de kring der beroepsgenoten beoordeeld. Er 
waren geen redenen om het middel nu opnieuw te beoordelen.  
 
Samengevat komt de medische beoordeling neer op het 
volgende. Volgens de medische beoordeling voldoet New 
fill/Sculptra aan de eisen van de stand van de wetenschap en 
praktijk. Deze conclusie is getrokken op basis van de 
beschikbare wetenschappelijke evidence. In par. 3a beschreven 
we dat het CVZ beslissingen bij voorkeur op basis van  
onderzoek met het hoogste niveau van wetenschappelijk 
bewijs neemt (de randomised clinical trial – RCT). Bij New 
fill/Sculptra was dit niveau van wetenschappelijk bewijs niet 
beschikbaar. Niettemin heeft het CVZ toch geconcludeerd dat 
het middel voldoet aan de stand van de wetenschap en 
praktijk op basis van de volgende overwegingen : 
§ vergelijking met een (gouden) standaard is niet aan de 

orde, want er is geen behandeling; 
§ de uitkomstmaten TCT en effect op QOL bij HIV -patiënten 

zijn consequent gerapporteerd; 
§ de follow up periode is > 1 jaar. Deze voorwaarde is 

                                                 
2 Geertsma RE, de Bruijn ACP, van Drongelen AW, et al., Mate van voorkomen en ernst van 
complicaties bij het gebruik van permanente vullers bij rimpelbehandelingen, 7 september 2006.  
RIVM-briefrapport 078/2006 VGC/AH/RG/ccc 
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gesteld analoog aan het gegeven dat bij litteken-resecties 
en dergelijke ook altijd gewacht moet worden tot het 
litteken > 1 jaar is. 

Voor de overige middelen is evenmin wetenschappelijk bewijs 
van het hoogste niveau beschikbaar. Daarnaast schieten zij 
tekort op de hiervoor genoemde punten over het consequent 
rapporteren van de uitkomstmaten en de follow up-periode. 
Derhalve heeft het CVZ geconcludeerd dat zij niet voldoen aan 
de stand van de wetenschap en praktijk. Zij behoren dus niet 
tot de te verzekeren prestaties onder de Zvw.  
 
Rest nog de vraag per welke datum New fill/Sculptra voldoet 
aan de stand van de wetenschap en praktijk. 
Uit alle studies blijkt dat New fill/Sculptra bij de HIV - patiën-
tengroep effectief en veilig is op een termijn van een jaar. De 
aanwezige evidence hiervoor is consistent en actueel. Van 
belang voor de omslag in het oordeel is in dit geval een 
cumulatie van evidence. Met het verschijnen van de publicatie 
van Mest et al. in november 2006 is er voldoende consistente 
en actuele evidence. De conclusie is dan ook dat de 
behandeling met New fill)/Sculptra bij lipoatrofie zorg conform 
de stand van de wetenschap en praktijk is per november 2006. 

 
De volledige medische beoordeling van alle genoemde 
middelen vindt u in bijlage 1. 
 

4.c. Juridische beoordeling : het begrip 
verminking 

4.c.1. Verminking in het Besluit zorgverzekering en 
jurisprudentie 
 

 Bij de behandeling van lipoatrofie met permanente vullers gaat 
het om een behandeling van plastisch chirurgische aard. Het 
gaat immers om vorm- of aspectveranderende ingrepen van 
het uiterlijk. Behandelingen van plastisch chirurgische aard 
zijn uitgesloten van de basisverzekering, tenzij er sprake is  
van één van de wettelijk omschreven uitzonderingsgronden. 
Het Besluit zorgverzekering art. 2.4 lid b omschrijft dit als 
volgt : 
(…) behandeling van plastisch chirurgische aard valt slechts 
onder de zorg indien die strekt tot correctie van : 
1. (..) 
2. verminkingen die het gevolg zijn van een ziekte, ongeval of 
 geneeskundige verrichting; 
(…) 
 
In de toelichting bij de Ziekenfondswet is aangegeven dat met 
het begrip verminking gedoeld wordt op verworven 
aandoeningen zoals misvormingen van de handen door 
reumatoïde arthritis, misvormingen door verlammingen van de 
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aangezichtszenuw, misvormingen door brandwonden, 
replantatie van ledematen, reconstructie van geamputeerde 
ledematen of geamputeerde mammae. Deze toelichting is 
overgenomen in de Zvw.  
In de professionele richtlijn van de adviserende genees-
kundigen is het begrip verminking verder gedefinieerd. Het 
moet gaan om een ernstige deformiteit, al of niet met 
weefseldefecten gepaard gaande, die direct in het oog springt 
en die de kwaliteit van leven zeer nadelig beïnvloedt. 
Het element ‘ernstige deformiteit’ sluit aan bij een uitspraak 
van de Centrale Raad van Beroep uit 1999.3 Hierin stelt de 
Raad, dat het enkele feit dat er sprake is van een zichtbare 
verandering in (een deel van) het lichaam ten gevolge van een 
ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting, niet voldoende 
is om van verminking in de zin van de regelgeving te spreken. 
Van verminking is niet eerder sprake dan ingeval van een 
ernstige misvorming van een lichaamsdeel. 

4.c.2. Valt faciale lipoatrofie onder ernstige misvorming en kan 
het daarmee aangemerkt worden als verminking? 

 Er is een aantal voorbeelden van aandoeningen die 
vergelijkbaar zijn met faciale lipoatrofie en die volgens de 
Werkwijzer plastische chirurgie onder het begrip verminking 
geschaard kunnen worden4: 
§ hypertrofische littekens  (rood, verheven): er is sprake van 

een verminking in het gelaat als het litteken (dat reeds 
een jaar bestaat) meer dan 1 cm breed is en opvallend van 
kleur of aspect is (bv. fors ingetrokken); 

§ keloid : er is sprake van een verminking in het gelaat 
indien deze meer dan 1 cm breed en opvallend van kleur 
of aspect is; 

§ vitiligo: een ontsierende huidaandoening met een 
chronisch karakter. Het is voorstelbaar, en ook 
beschreven in de literatuur, dat vitiligo op zichtbare  
plaatsen (gelaat, hals, handen, polsen) leidt tot gevoelens 
van schaamte. Dit beïnvloedt de kwaliteit van leven 
nadelig. Vitiligo op die plaatsen van het lichaam wordt als 
‘verminking’ beschouwd. 

 
In deze voorbeelden is sprake van een opvallende deformiteit,  
op een zichtbare plaats. Deze opvallendheid en de mogelijke 
reactie daarop door de omgeving, beïnvloedt de kwaliteit van 
leven voor de patiënt nadelig. Deze factoren gezamenlijk 
leiden tot de conclusie dat er in deze gevallen sprake is van 
‘verminking’ in de zin van de regelgeving. 

                                                 
3  RZA 1999, 188 CRvB, 09-10-1999 
4  Werkwijzer plastische chirurgie opgesteld door VAGZ, ZN en CVZ, gepubliceerd in Pakketadvies 

2007, CVZ, publ.nr. 248, 27 maart 2007. Deze werkwijzer is samengesteld door het CVZ in 
samenwerking met de wetenschappelijke vereniging van adviserend geneeskundigen en 
Zorgverzekeraars Nederland, na raadpleging van de betrokken beroepsgroepen. De werkwijzer 
heeft  als uitgangspunt de medische beoordeling in samenhang met de meest recente 
jurisprudentie rond het begrip verminking. 
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Ook faciale lipoatrafie kan leiden tot een zeer opvallende, 
blijvende misvorming van het gelaat. Deze misvorming kan 
leiden tot een schrikeffect bij de omgeving. Patiënten zijn door 
de misvorming van het gelaat ook gemakkelijk herkenbaar als 
HIV -geïnfecteerde. Het ontsierende uiterlijk, de reactie daarop 
door de omgeving en het stigmatiserende effect dat ervan 
uitgaat, kan de kwaliteit van leven van de patiënten nadelig 
beïnvloeden. In die zin kan ook bij faciale lipoatrofie sprake 
zijn van ‘verminking’. 
 
Van belang is verder nog dat faciale lipoatrofie in ernst kan 
verschillen. Bij welke gradatie van lipoatrofie is er sprake van 
‘verminking’ als bedoeld in de toepasselijke regelgeving ? 
 
In de internationale literatuur wordt in de goed opgezette 
studies de ernst van faciale lipoatrofie aangegeven met een 
graderingsschaal van 1 tot en met 4. Deze graderingsschaal is 
afkomstig van J. James (et al., 2005).5 
 
De indeling van het internationale systeem is als volgt : 
§ Graad 1 :  

milde en gelokaliseerde faciale lipoatrofie, het uiterlijk is 
bijna normaal. 

§ Graad 2 :  
diepere en langere centrale-wangatrofie met een 
beginnend zichtbaar worden van de faciale spieren (vooral 
de zygomaticus major). 

§ Graad 3 :  
faciale lipoatrofie, het atrofische deel is nog dieper en 
breder met nu duidelijk zichtbare spieren. 

§ Graad 4 :  
de atrofie omvat een groot gebied met uitbreiding tot de 
orbita. De faciale huid ligt direct op de spieren over een 
breed gebied. Duidelijke tekening van de spieren. 

 
Graad 3 en 4 zijn duidelijk abnormaal. De omschrijving van 
deze categorieën voldoet aan de typering ‘ernstige deformiteit’ 
zoals hierboven beschreven. De kwaliteit van leven van deze 
patiënten is door de ernstige, blijvende misvorming van het 
gelaat lager dan die van andere mensen.  
 
In Nederland wordt vaak met de ‘Prinsengracht’-score gewerkt. 
Deze systematiek kent drie gradaties. 
 
De indeling van de ‘Prinsengracht’-score is als volgt : 
§ Graad 1 : 

licht ingevallen wang, normale contouren van de 
temporaalstreek. Geen duidelijke contouren van de 
aangezichtsmusculatuur of abnormale tekening van 
ossale structuren zichtbaar. 

                                                                                                                                 
5  James J, Carruthers A, Carruthers J. HIV-associated facial lipoatrophy. Dermatol Surg 2002; 28: 
 979-86 
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§ Graad 2 : 
delle ter plaatse van de wang, voorrand van de masseter 
musculatuur zichtbaar. Echter, M. zygomaticus en M. 
depressor anguli oris nog niet duidelijk zichtbaar. Delle 
boven de arcus zygomaticus. 

§ Graad 3 : 
Diepe delle ter plaatse van de wang die nu in tweeën 
wordt gedeeld door de scherpe contour van de M. 
zygomaticus major. Duidelijke tekening van de 
begrenzingen van de M. orbicularis oris, de M. depressor 
en levator anguli oris en de voor- en achterrand van de 
masseter musculatuur. Delle boven en onder de arcus 
zygomaticus. ‘Holle ogen’. 

 
Graad 1 en graad 2 ‘Prinsengracht’-score zijn identiek aan de 
internationale graad 1 en 2. Graad 3 ‘Prinsengracht’-score 
omvat graad 3 en 4 internationaal. 
 
Een vergelijking van beide systematieken leidt tot de volgende 
conclusie : 
§ bij faciale lipoatrofie graad 1 en 2 is geen sprake van 

‘verminking’, noch in het internationale systeem noch in de 
‘Prinsengracht’-score; 

§ bij faciale lipoatrofie graad 3 en 4 in het internationale 
systeem en graad 3 ‘Prinsengracht’-score is er sprake van 
een ernstige deformiteit die voldoet aan de omschrijving 
van ‘verminking’ in de jurisprudentie. 

 
Dit betekent dat een HIV -patiënt met faciale lipoatrofie die qua 
ernst overeenkomt met graad 3 of 4 in het internationale 
systeem of graad 3 ‘ Prinsengracht’-score, voldoet aan het 
indicatievereiste van artikel 2.1, derde lid, Bzv. Deze patiënt 
komt voor behandeling met een permanente vuller die voldoet 
aan de stand van de wetenschap en de praktijk, in aanmer-
king. 
 
De overgang van graad 2 naar 3 is onvermijdelijk een 
glijdende schaal. De ernst van de aandoening vergt daarom 
een individuele beoordeling. Zorgverzekeraars kennen voor 
een behandeling van plastisch chirurgische aard in hun 
polissen over het algemeen een toestemmingsprocedure. In 
deze procedure is plaats voor deze individuele beoordeling, 
waarin de ernst van de misvorming beoordeeld kan worden in 
samenhang met andere factoren, zoals de mate van progressie 
van de lipoatrofie.  

4.c.3. Overige opmerkingen 

 De behandeling van faciale lipoatrofie met permanente vullers 
zou bij voorkeur door een arts met een specialisatie in 
plastische en/of reconstructieve chirurgie moeten geschieden. 
Alleen dan is gewaarborgd dat het product op een juiste 
manier wordt toegediend. Het RIVM-rapport en het standpunt 
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van de NVPC vermelden beide deze randvoorwaarde. Een 
dergelijke voorwaarde kan door de zorgverzekeraar in de 
zorgpolis worden opgenomen. 
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27071305 
FACIALE LIPOFILLING BIJ HIV GEÏNFECTEERDE PATIËNTEN DIE BEHANDELD WORDEN 
MET ANTIRETROVIRALE GENEESMIDDELEN 
 
De HIV -vereniging Nederland heeft het CVZ gevraagd of de permanente vullers  behoren tot 
de te verzekeren zorg. 
 
Vraagstelling 
1. Is een behandeling met permanente vullers van faciale lipoatrofie veroorzaakt door 

anti-retrovirale geneesmiddelen bij HIV- geïnfecteerde patiënten conform de stand van 
de wetenschap en praktijk? 

2. Is bij faciale lipoatrofie sprake van een verminking? 
 
 

Behandeling met permanente vullers van faciale lipoatrofie veroorzaakt door anti-
retrovirale geneesmiddelen bij HIV-geïnfecteerde patiënten: stand van de wetenschap 
en praktijk. 
 
1. Achtergrondinformatie 
 
Lipoatrofie is een bijwerking die HIV-patiënten kunnen ontwikkelen die behandeld worden 
met combinaties van anti-retrovirale geneesmiddelen. Het betreft hierbij met name 
langdurige gebruikers van nucleoside reverse-transcriptase remmers. Deze bijwerking 
betreft het verdwijnen van onderhuids gelegen structureel vet- en bindweefsel op 
specifieke plaatsen van het lichaam. Het gelaat is een van de plaatsen waar deze 
bijwerking zich kan voordoen.  
Injecteerbare vullers zijn opvullende stoffen die gebruikt worden voor het corrigeren van 
rimpels of subcutane defecten door bijvoorbeeld fysiologische veroudering. 
Deze injecteerbare vullers worden tegenwoordig steeds meer gebruikt voor de plastisch-
chirurgische behandeling van littekens of andere huid en onderliggende bindweefsel 
afwijkingen, zoals bij HIV-patiënten met ernstige lipoatrofie. 
 
Op basis van de werkingsduur worden onderscheiden; 
§ resorbeerbare of kortwerkende vullers die door het lichaam worden afgebroken en na 

ongeveer 1 tot 5 maanden uit het lichaam verdwenen zijn; 
§ semi-permante of middellange werkende vullers die ook afbreekbaar zijn maar na 

ongeveer 6-12 maanden; 
§ permanente of langwerkende vullers die niet worden afgebroken en permanent 

aanwezig blijven. 
 
De werking van permanente vullers berust op het induceren van een ontstekingsreactie; 
een normale afweerreactie van het lichaam die uiteindelijk resulteert in inkapseling van het 
geïnjecteerd materiaal. Het vuller materiaal en het gevormde bindweefsel zorgen samen 
voor opvulling van de rimpels of het defect. 
 
Complicaties bij het gebruik van permanente vullers zijn korte-, middellange- en lange- 
termijnreacties: 
§ De korte-termijnreactie treedt binnen enkele dagen op en verdwijnt meestal na 1 tot 2 

weken. Het gaat hierbij vooral om niet specifieke bijwerkingen van de injecties. 
§ De middellange- en lange-termijnreacties na 2-12 maanden zijn over het algemeen wel 

specifiek voor injecteerbare permanente vullers , granuloom, fistulatie en ulceratie. 
§ De lange-termijncomplicaties na 1 of meer jaren kunnen zijn chronische cellulitis of 

infecties, granuloomvorming, excessieve kapselvorming rond de geïnjecteerde stof en 
migratie hiervan. 

Dergelijke complicaties kunnen wel in het gunstige geval chirurgisch worden verwijderd 
maar er kunnen ook ernstige blijvende misvormingen ontstaan. 
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2. Eerdere medische beoordelingen van permanente vullers 
 
Het CVZ heeft tot nu toe drie permanente of als permanente vuller beschouwde vullers  
afzonderlijk beoordeeld , namelijk New fill in 2002, Artecoll in 2004 en Aquamid in 2005. 
 
In 2002 en 2005 was het standpunt van het CVZ dat respectievelijk de behandelingen met 
de vullers New fill en Aquamid bij lipoatrofie nog niet als gebruikelijke behandelingen in 
de internationale kring van de beroepsgenoten konden worden aangemerkt. Er waren 
onvoldoende gegevens over de lange termijn wat betreft de werkzaamheid, effectiviteit en 
bijwerkingen. 
 
Artecoll is in 2004 wel als een gebruikelijke behandeling aangemerkt. 
 
Over deze categorie permanente vullers zal in deze medische beoordeling een standpunt 
over het behoren tot de stand van wetenschap en praktijk worden ingenomen. De 
behandeling met Artecoll is al als gebruikelijk bestempeld en zal dus niet opnieuw worden 
beoordeeld. 
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3. Literatuuronderzoek 
 
3a.  Aanpak 
De verschillende permanente vullers worden afzonderlijk beoordeeld. Daarom wordt in de 
search breed gezocht naar behandeling van lipoatrofie en is de zoekstrategie niet verder 
beperkt. 
Per product wordt vervolgens gezocht naar relevante studies. 
Op 3-07-2007 is een literatuursearch verricht in Medline (Pubmed) met zoekte rmen: 
"hiv"[MeSH Terms] OR HIV[Text Word] OR "hiv seropositivity"[MeSH Terms] OR "hiv 
infections"[MeSH Terms] OR "acquired immunodeficiency syndrome"[TIAB] OR "acquired 
immunodeficiency syndrome"[MeSH Terms]) 
AND 
Face[All Fields] OR facial[All Fields] 
AND 
lipoatrophy[All Fields] 
 
Algemene reviews over mogelijke achterliggende oorzaken/risicofactoren van lipoatrofie, 
over semi-permanente of resorbeerbare vullers, andere behandelingen dan het gebruik 
van vullers (implantaten, alleen autoloog vet), het effect van veranderen van medicatie, 
plaats van echo of CT ter vaststelling van lipoatrofie zijn niet nader bekeken. 
Resultaat; 20 artikelen 1-20 over poly-L-lactic acid (New fill/Sculptra), 2 over polyalkylimide 
21-22(Bio -Alcamid), 2 polyacrylamide (Aquamid)23-24 , 3 siliconen 25-27 en 2 artikelen die een 
vergelijking tussen verschillende vullers verrichten.28-29. 
 
Verder is gezocht in de Cochrane database en naar opvattingen/standpunten van 
zorgorganisaties en/of verzekeraars in het buitenland.  
 
Er wordt eerst een algemene beschouwing weergegeven over permanente vullers, omdat 
binnen- en buitenlandse opvattingen en/of standpunten de nadruk vooral ook op de 
algemene aspecten leggen. 
De specifieke productbeoordeling (zo die verricht is) wordt vervolgens meegenomen bij de  
bespreking van de afzonderlijke producten.  
 
3b. Cochrane 
Deze search heeft 6 studies opgeleverd, waarvan 4 klinische studies. Hiervan gaan 3 over 
poly-L-lactic acid, 1 studie betreft een vergelijking van drie verschillende interventies en 2 
hebben een andere vraagstelling. Deze 4 klinische zijn ook al in Medline gevonden dus die 
worden bij de bespreking van poy-L-lactic acid besproken. 
 
3c. RIVM algemeen 
Op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is door het RIVM een 
literatuurstudie verricht naar complicaties gerelateerd aan injecteerbare permanente 
rimpelvullers voor cosmetische doeleinden. 
 
Aangegeven wordt dat deze studie niet bedoeld of geschikt is , om uitspraken te doen over 
de kwaliteit van de behandelingen met injecteerbare permanente rimpelvullers in 
Nederland. 
 
Het RIVM geeft aan dat er weinig goed opgezette klinische studies met grote groepen 
patiënten gepubliceerd zijn en vooral niet met de langdurige follow-up die men zou 
verwachten voor producten die permanent in het lichaam blijven. 
 
De algemene conclusie van het RIVM;  
De gepubliceerde klinische data over permanente vullers zijn onvoldoende om een 
conclusie te trekken over de veiligheid op lange termijn. 
 
Voorzover beschreven, betreffen complicaties veelal casestudies of retrospectieve data 
waarbij niet altijd kan worden vastgesteld of de oorzaak productgerelateerd is of te wijten 
is aan onbekwame toepassing. 
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Aanbevolen wordt dat elk product met bijbehorende wijze van toediening wordt 
geëvalueerd in prospectieve klinische studies met een langdurige follow-up. 
Er is onderzoek verricht naar afzonderlijke producten, dit wordt bij de bespreking van de 
verschillende producten meegenomen 
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4. Permanente vullers naar Karim en Hage 2005 (overgenomen uit het RIVM- 

rapport *) 
 
 
 
 

TYPE VULLER PRODUCT 
 
Suspensie van inerte polymeer 
fragmenten/ microsferen in een 
resorbeerbare vloeistof 

 
Artecoll 

Dermalive 

 
Suspensie van langzaam degradeerbare 
microsferen in een resorbeerbare 
vloeistof 

 
New fill/Sculptra** 

 
Gelen; waterige polymeero plossing 

 
Bio-alcamid 

Aquamid 

 
 
Siliconenolie 

 
PMS/PMS-350 
PMS/AdatoSil 

Biopolymer/Silikon1000 

 
 
 
 
* Geertsma RE, de Bruijn ACP, van Drongelen AW, et al, Mate van voorkomen en ernst van compli-caties 

bij het gebruik van permanente vullers bij rimpelbehandelingen. 7 september 2006. RIVM-briefrapport 
078/2006 VGC/AH/RG/ccc 

 
** New fill/Sculptra is eigenlijk een semi-permanente vuller, maar omdat het product tenminste 2-10 jaar 

in het lichaam blijft is het bij de permanente vullers ingedeeld. 
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5. Standpunten over de toepassing van (permanente) fillers 
5a.  Algemeen standpunt Nederlandse Vereniging voor Plastische C hirurgie (NVPC), 

november 2005  
 
In deze publicatie wordt over het gebruik van resorbeerbare, niet resorbeerbare of 
gedeeltelijk niet resorbeerbare, dermaal of subdermale injecteerbare vulmiddelen 
geconcludeerd: 
 
1.  dat er nog onvoldoende adequate klinische data zijn die de claims en beloften door 

producenten inzake deze fillers ondersteunen; 
2.  dat er nog onvoldoende duidelijkheid bestaat over de mogelijke complicaties op de 

lange termijn na injectie van deze fillers in het menselijk lichaam; 
3.  dat bekende complicaties van al langer toegepaste fillers (bijvoorbeeld siliconenolie, 

polymethylacrylaat en bovine collageen) eveneens reden vormen tot terughoudendheid 
hieraangaande; 

4.  dat in geval van optreden van een complicatie van fillers, conservatieve behandeling 
vaak onvoldoende blijkt te zijn; 

5.  dat in geval van optreden van een complicatie van fillers, zelfs een chirurgische 
interventie ontoereikend kan blijken; 

6.  dat plastisch-chirurgen bij uitstek toegerust zijn om niet alleen het hele scala aan 
alternatieve behandelingen van rimpels en aangeboren of verworven defecten te 
overzien, maar ook het hele scala aan mogelijke behandelingen van de complicaties van 
fillers. 

 
Bovenstaand overziend adviseert de NVPC het gebruik van fillers en de registratie en 
behandeling van complicaties ervan, nader aan te scherpen. Hiervoor werden de 
navolgende principes geformuleerd: 
 
1.  De NVPC acht terughoudendheid bij het gebruik van fillers geïndiceerd. De NVPC acht 

gebruik van fillers voor specifieke esthetische of reconstructieve indicaties slechts 
onder strikte voorwaarden verantwoord. Zulke voorwaarden zullen zelfs strikter dienen 
te zijn in geval van gebruik van (semi-) permanente fillers voor puur esthetische 
indicaties. 

 
2.  Indien desondanks tot het gebruik van fillers wordt overgegaan, acht de NVPC dat dit 

slechts dient te geschieden binnen strikte voorwaarden die beschreven zijn in een door 
de NVPC en de lokale medisch-ethische commissie goedgekeurd protocol. 

 
3.  De NVPC acht registratie, binnen een protocol, van alle geïnjecteerde fillers, 

traceerbaarheid van de geïnjecteerde filler op basis van patiëntengegevens en 
traceerbaarheid van de geïnjecteerde patiënt op basis van filler gegevens noodzakelijk. 

 
4.  De NVPC acht registratie, binnen een protocol, van alle complicaties van geïnjecteerde 

fillers noodzakelijk. Hierbij dient eveneens zorg gedragen te worden voor 
traceerbaarheid van de geïnjecteerde filler en patiënt gegevens op basis van patiënt- en 
fillergegevens. 

 
5.  De NVPC meent dat de eindverantwoordelijkheid voor elke toepassing van een filler ten 

behoeve van de correctie van rimpels of aangeboren of verworven defecten, danwel 
hieraan gerelateerde toepassingen, hoort te berusten bij een plastisch chirurg, die 
immers bij uitstek toegerust is om het hele scala aan alternatieve behandelingen van 
rimpels en defecten te overzien, alsmede het hele scala aan mogelijke behandelingen 
van de complicaties van fillers.  
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5b. Zwitserland : das Bundesamt für Gesundheit 
Het Zwitserse Bundesamt für Gesundheit, de Zwitserse vereniging voor dermatologie en 
venereologie en de Zwitserse vereniging voor esthetische geneeskunde hebben de niet-
resorbeerbare injecteerbare vullers voor cosmetische doeleinden “in de ban gedaan”.30 
 
 
5c. British HIV Association guidelines for the treatment of HIV -infected adults with 

antiretroviral therapy, 2005 
Algemeen: er is momenteel geen behandeling voorhanden om vetverlies te stoppen of om 
de groei van nieuwe vetcellen te stimuleren. 
Elke vuller heeft zijn tekortkomingen en er is beperkt wetenschappelijke data om het 
gebruik te ondersteunen.  
Er is bezorgdheid over permanente vullers omdat als de lipoatrofie verergert, de randen 
van de vuller zichtbaar worden. Mocht de vetmassa toenemen door verandering van 
medicatie dan kan het zo zijn dat de permanente vuller het origineel defect over- 
corrigeert en duidelijk zichtbaar wordt. Dit geldt vooral voor patiënten met een mild tot 
matig vetverlies. Daarom wordt geadviseerd om bij  de groep met een milde lipoatrofie 
eerst een switch van de medicatie te proberen voordat gekozen wordt voor een 
behandeling met een lipovuller. In de groep met matig vetverlies of indien medicatie 
switch niet mogelijk is wordt poly-L-lactic acid (PLA) als keuze aanbevolen.  
Bij ernstige lipoatrofie is het niet altijd waarschijnlijk dat PLA het defect volledig of 
langdurig kan corrigeren dan kan Bio_alcamid te prefereren zijn. 
Lange-termijndata zijn belangrijk, maar het ontbreken hiervan kan geen obstakel zijn voor 
patiënten die behandeling nodig hebben. 
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6. Bespreking artikelen en standpunten specifieke producten 
 
6a.  Poly -L-lactic acid (New fill/Sculptra) 
Van de 20 gevonden artikelen zijn er 9 klinische studies, 4 samenvattende reviews van de 
klinische studies die bij de bespreking van de 9 klinische studies al afzonderlijk worden 
besproken en beoordeeld en de rest algemene beschouwingen over New fill//Sculptra.  
 
Valantin et al, (VEGA studie), 200320 
Inclusie criteria: ernstige lipoatrofie . Gemiddeld faciale vetdikte ±0, range van 0-2,1mm, 
gemiddeld TCT (=Total cutaneous thickness) 2.9 mm, range 2,0-5,5mm. 
50 patiënten werden behandeld. Follow-up 96 weken, uitval 8 patiënten. 
De TCT nam significant toe bij 6 wk 5,1 mm, 24 wk, 6,4  mm, wk 48, 7,2mm wk 72 6,8 mm 
wk 96, 6,8mm. 
Het percentage patiënten met TCT > 10mm was 19% in week 6, 41% in week 24, 61% in 
week 48, 52% in week 72 en 43% in week 96. 
Kwaliteit van leven; toename VAS-score van 0,3 -0,8. 
Geen ernstige bijwerkingen of reacties. Wat lokaal oedeem en roodheid dat spontaan 
verbeterde. Bij 22 patiënten niet zichtbare subcutane knobbels waarvan een spontaan 
verdwijnen bij 6 patiënten bij week 96. (Level C) 
 
Moyle et al (Chelsea & Westminster studie), 2004 18 
In deze studie worden in totaal dertig patiënten gerandomiseerd 15 voor een directe 
toediening (0, 2, 4) en 15 voor een vertraagde toediening (12, 14, 16). 
De studieduur is 24 weken. 
Er werd gekeken naar toename dermale dikte en foto’s werden voorgelegd aan artsen en 
assistenten die niet bij de studie betrokken waren, VAS-scores en HAD- scores 
(depressie/agitatie toestand). 
Gemiddelde dermale toename van 4-5mm bij week 12, week 24 geen verschil. 
Bij week 12  had de directe behandelgroep een betere VAS -score 7 vs. 1, en HAD-score 6 
vs. 9, Bij week 24 geen verschil meer in beide scores. 
Bijwerkingen bij één patiënt cellulitis en bij één bruising, leidend tot een week uitstel van 
behandeling bij de patiënt met cellulitis. 
 
Burgess et al, 200513 
61 patiënten gedurende 5 maanden behandeld. Behandeling geëvalueerd op een vier 
puntsschaal. Van punt 4 (geen verandering) tot punt 1 excellent (90-100% verbetering). Bij 
6 maanden controle patiënt en arts overeenstemming op punt 1, excellente verbetering.  
(Level C) 
 
Lafaurie et al, 200515 
Primaire uitkomst verbetering op de VAS-score van 3,4/10 tot 6,8/10 naar 7/10 bij de 
laatste follow-up. Kwaliteit van leven SF 36 vragenlijst geen verschil met begin 
behandeling of laatste follow-up. 
Follow-up 12 maanden. 
98 patiënten geïnclu deerd, uiteindelijk begonnen 94 aan de behandeling uitval 7. 
2 ernstige bijwerkingen( anafylactische shock en een Bels paralyse). 
Rapportage van 49 patiënten was een gemiddelde toename van de dermale dikte van 1,9 
mm na behandeling en deze was op de laatste follow-up 2,3 mm. 
(Level C) 
 
Moyle et al, 2006 9 
Deze studie is een vervolgrapportage op die van Moyle 2004 en rapporteert resultaten 18 
maanden na de behandeling. 
Follow-up 27 patiënten waarvan 13 in de directe behandelgroep en 14 in de vertraagde 
behandelgroep. 
Effectiviteit bij follow-up van 18 maanden VAS en HAD-scores hielden aan. 
Bijwerking palpabele knobbelvorming bij 9 patiënten, bij 2 zichtbaar. Geen ernstige 
bijwerkingen verder gerapporteerd.  
(Level C) 
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Mest et al, 2006 8 
Deze studie is een artikel met de eindresultaten van een van de twee studie die in de VS 
zijn verricht ter ondersteuning van de FDA approval die gebaseerd was op twee Europese 
studies (Chelsea en Vega studie). 
97 patiënten werden geïncludeerd, variërend van lichte tot zeer ernstige lipoatrofie.  
Na follow-up van 12 maanden werden 75 patiënten gezien en 12 telefonisch gesproken 
die hun tevredenheid aangaven. 
Van de geanalyseerde patiënten was er op het einde van de studie gemiddeld een 
huiddikte toename van 65,1%, na 6 mnd follow-up 68,8% en na een jaar 73%. 
Patiënt tevredenheid op een schaal van 1(niet tevreden) tot 5 (zeer tevreden), gemiddelde 
tevredenheid met de overal correctie 4,5 op het einde van de behandeling, 4,7 na 6 
maanden en 4,8 na 12maanden follow-up. 
Geen ernstige bijwerkingen, niet ernstige, niet zichtbare knobbelvorming. 
(Level C) 
 
Cattelan et al, 2006 5 
50 consecutieve patiënten met milde tot ernstige lipoatrofie werden behandeld. 
Lipoatrofie werd ingedeeld op een schaal van 0-10, patiënten met een score van = 6 
werden geïncludeerd. 
De ernstige lipoatrofie patiënten kregen 2 extra sessies. 
Een significante verbetering was zichtbaar na de behandeling en hield aan bij de follow- 
up. 
Een TCT toename  van 4, 3mm(re) en 4,4(li) bij 2 mnd follow-up, bij 12 mnd follow-up 3,4 
(re) en 3,3 (li). Geen ernstige bijwerkingen. 
(Level C) 
 
Bodokh et al, 2006 (Frans artikel, abstract Engels) 4 
83 patiënten werden behandeld. 45 vervolgd TCT toename 3-7 mm. 
Ernstige bijwerkingen 2 patiënten chirurgische correctie nodig. 
(Level C) 
 
Hanke, 2007 1 
In totaal 65 patiënten werden behandeld, 27 HIV positief en 38 HIV negatief. 
Ernst van de lipoatrofie werd gegradeerd op een 1 tot 5 schaal. 
De HIV-patiënten waren gemiddeld 10 jaar jonger, werden vaker behandeld en hadden 
meer PLLA en tijd ter herstel nodig.  
De gemiddelde lipoatrofie -score vooraf bij de HIV-patiënt was ernstiger dan bij de niet- 
HIV-groep 4 versus 2,1. De HIV-groep had een significant betere herstelscore na 
behandeling en score van 1,6. 
Patiënttevredenheid 935 bij HIV -groep en 90% bij HIV-neg groep. 
Geen verschil in complicaties tussen beide groep. 
(Level C) 
 
RIVM New fill/Sculptra 
Het onderzoek van het RIVM heeft zoals eerder is aangegeven een andere vraagstelling. 
Echter, bij de studies naar bijwerkingen worden studies beschreven die specifiek zijn 
uitgevoerd bij HIV-patiënten die behandeld zijn met deze vuller (New fill-Sculptra) ter 
correctie van lipoatrofie.   
Dit zijn dezelfde studie s die hierboven zijn beschreven. 
Met de hier beschreven klinische studies, vooral uitgevoerd bij blanke mannen, is 
aangetoond dat door de behandeling de huiddikte significant toeneemt en dat effecten 
tenminste 2 jaar na het inspuiten van de vuller kunnen bestaan (Valantin et al, 2003, 
Moyle et al, 2004). 
De FDA heeft als voorwaarde voor de markttoelating gesteld dat de fabrikant een 
aanvullende studie uitvoert, om de lange-termijnveiligheid (5 jaar) van het product te 
evalueren waarin tenminste 30 vrouwen en 30 personen met een donker huidtype zijn 
opgenomen. Voorzover bekend zijn de resultaten hiervan nog niet gepubliceerd. 
De meest voorkomende bijwerking op middellange termijn is de knobbelvorming. 
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Bij de studies die zijn gebruikt voor de markttoelating voor behandeling van lipoatrofie bij 
HIV patiënten in de VS wordt deze onzichtbare knobbelvorming over het algemeen niet als 
hinderlijk ervaren. 
Meer ernstige complicaties zoals zichtbare knobbels en de vorming van ernstige fistels 
worden in casestudies beschreven waarbij het product is toegepast als rimpelvuller. 
 
Conclusie  RIVM 
Na aanpassing van de bereidingswijze en injectietechniek lijkt New fill/Sculptra nu op 
basis van enkele kleine studies een vuller te zijn met weinig ernstige bijwerkingen op de 
middellange termijn. 
Wel ontbreken gedegen studies die effecten bij andere doelgroepen dan bij HIV-patiënten 
beschrijven. 
Er zijn tevens te weinig lange-termijndata om uitspraken te doen over effecten van de 
vuller die kunnen optreden meer dan 1 jaar na de behandeling. 
 
Algemeen British HIV Association guidelines for the treatme nt of HIV -infected adults with 
antiretroviral therapy, 2005 
Over poly-L-lactic acid (New- Fill/Sculptra)  
Poly-L-lactic acid (New- Fill/Sculptra) is goedgekeurd in veel landen in erkenning van een 
probleem waar nog geen oplossing voor is.  
Dit ondanks het ontbreken van grote vergelijkende studies met lange termijn follow-up. 
Er zijn weinig data over het lange-termijneffect van New fill, specifiek over het gebruik bij 
vrouwen en donkere mensen. Bijwerkingen zijn mild. De relatief lage kosten, relatief lage 
toxiciteit en de hoge impact op de kwaliteit van leven maken dat PLA is goedgekeurd door 
sommige zorgverzekeraars. 
   
Aetna  
Clinical Policy Bulletin: Cosmetic Surgery 2007/05 
Aetna vergoedt geen cosmetische chirurgie die medisch gezien niet noodzakelijk is, wel 
vergoeding waneer de cosmetische chirurgie nodig is om functioneel herstel te verkrijgen 
of anders gezien medisch noodzakelijk is ondanks dat dan ook het uiterlijk kan 
veranderen of verbeteren. 
http://www.aetna.com/cpb/medical/data/1_99/0031.html 

“The following procedures are considered cosmetic in nature”: 
- Poly-L-lactic acid injection (Sculptra) for HIV lipoatrophy, wordt niet vergoed. 

 
Op basis van de uitkomst van vier klinische studies maar wel in het bijzonder de VEGA en 
Chelsea studie werd poly-L-lactic acid (Sculptra) veilig en effectief bevonden voor herstel 
en correctie  van lipoatrofie bij  patiënten die  worden behandeld voor het HIV-virus.  
Voorwaarde voor toelating; een aanvullende studie  bij HIV-patiënten met resultaten over 5 
jaar, inclusief 30 vrouwen en 30 patiënten met een donker huidtype. 
 
 
6b. Poly -alkyl-imide/Bio-alcamid 
 
Resultaat search twee studies: 
Loufty et al, 200721 
31 patiënten werden gerandomiseerd voor een directe (0 en 6 wk)  of vertraagde 
behandeling (12 en 18 wk) gem leeftijd 48 jaar, 97% mannen. 
Uitkomstmaat; ernst lipoatrofie scores (0-5), bijwerkingen, foto’s, kwaliteit van leven (MOS-
HIV, HADS en sDQlS) 
Bij week 12 had de directe behandelgroep signific ant verbetering van ernst scores, 
verbetering kwaliteit van leven en minder stress. Follow-up 48 weken voor geheel cohort 
ernst score 0-1, geen significant verschil tussen beide groepen meer. Geen ernstige 
bijwerkingen. 
 (Level C) 
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Ramon et al, 200722 
13 patiënten behandeld. Lipoatrofie ernst score van -4.  
Hoeveel patiënten? Uitkomst; arts- en patiënttevredenheid. 
Goed resultaat, in twee gevallen touch–up nodig. Geen ernstige complicaties. 
(Level C). 
 
RIVM 
De artikelen over Bio -alcamid gaan vooral over bijwerkingen bij andere indicaties 
(ingevallen borstbeen, aangeboren afwijkingen borst en onderarm, en gewone 
cosmetische indicaties). 
Geen ernstige bijwerkingen. 
Er is één studie die handelt over behandeling bij HIV-patiënten, Protopapa et al.31 
73 patiënten werden behandeld, follow–up 2 jaar, 5 patiënten werden na 3 jaar nog 
gezien. Ernst lipoatrofie? 
Uitkomstmaten; patiënt- en arts-tevredenheid. Geen verdere uitwerking hiervan. 
Geen ernstige bijwerkingen. 
 
Overige cosmetische indicaties 
Pacini et al, 200232 
2000 patiënten behandeld waarvan niet bekend hoeveel werden behandeld  in het gelaat. 
Complicaties bij 2 patiënten bij wie de nasolabiale sulcus werd behandeld. En één 
complicatie bij een patiënt die een opvulling in het gelaat kreeg. Behandeling van de 
bijwerkingen met antibiotica, alle implantaten werden verwijderd. 
 
Lafarge et al, 2004 33 

50 patiënten met een zogenaamd smal volume van het gelaat werden behandeld , milde 
bijwerking bij 2 patiënten. 
 
Conclusie RIVM 
De meeste publicaties zijn geschreven door onderzoekers die verbonden zijn met de 
fabrikant (zo ook Protopapa). 
Geen resultaten van ander onafhankelijk onderzoek. 
Lange termijn prospectief onderzoek hetgeen noodzakelijk wordt geacht is niet 
gepubliceerd. Een definitieve conclusie over de veiligheid is daarom nog niet mogelijk. 
 
 Vanwege de geringe opbrengst van studies die zijn uitgevoerd bij HIV-patiënten 
behandeld met Bio -alcamid, is naar studies gezocht bij patiënten zonder HIV behandeld 
met Bio -alcamid vanwege cosmetische indicaties. 
De search strategie  is beperkt tot na mei 2006, omdat de RIVM search bij de “gewone” 
cosmetische indicaties al studies tot mei 2006 heeft geïncludeerd.  
 
Zoektermen: bio alcamid. Inclusiecriteria; behandeling in gelaat, klinische studie. 
Exclusiecriteria: behandeling elders lichaam. 
Er werden nog 5 artikelen gevonden, waarbij ook Loufty et al  en Ramon et al. 
De overige drie zijn een Spaans artikel;  
 
Engels abstract, Gomez- de la Fuente, et al, 2007, een case report over complicaties na het 
gebruik van bioalcamid; bij een vrouw met littekens na acne. 34 
 
Lahiri et al, 2006 35 

15 patiënten met faciale lipoatrofie, een met een lipdefect, een met een litteken in het 
gelaat. Algemene opmerking: resultaten goed te noemen. 
 
Karim et al, 2006 36 

Bij 18 patiënten die werden behandeld traden variërend tussen 1 maand en 3 jaar 
complicaties op. 
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Algemeen British HIV Association guidelines for the treatment of HIV-infected adults with 
antiretroviral therapy 2005 over Bio -alcamid 
Bio-alcamid is een permanente vuller die lipoatrofie kan corrigeren zonder significante 
bijwerkingen. 
Er is onvoldoende wetenschappelijke informatie over Bio -alcamid zodat er geen advies 
over kan worden gegeven 
 
 
6c. Hyaluronzuur & acrylhydrogel/Dermalive 
 
Resultaat search 0 artikelen 
  
RIVM 
Geen artikelen die Dermalive beschrijven bij HIV patiënten. 
Er zijn meerdere case reports waarin middellange- en lange-termijncomplicaties 
beschreven worden. 
Er is slechts één studie beschreven met een grote onderzoekspopulatie. Deze studie is niet 
duidelijk in de frequentie van bijwerkingen en complicaties. Daarnaast lijkt het subjectief 
te zijn opgeschreven. 
Er kunnen uit de gepubliceerde literatuur geen duidelijke conclusies getrokken worden 
over de mogelijke complicaties op lange termijn, maar deze zijn gezien de case reports 
niet uit te sluiten. 
 
Vanwege het ontbreken van studies die zijn uitgevoerd bij HIV-patiënten behandeld met 
Dermalive, is naar studies gezocht bij patiënten zonder HIV vanwege cosmetische 
indicaties behandeld met Dermalive. 
De search strategie is beperkt tot na mei 2006, omdat de RIVM search bij de “gewone” 
cosmetische indicaties al studies tot mei 2006 heeft geïncludeerd 
Aanvullende search na RIVM (mei 2006) bij cosmetische indicaties. 
Zoekterm; dermalive. Inclusiecriteria ; behandeling in gelaat, klinische studie. 
Exclusiecriteria; behandeling elders lichaam. 
Resultaat twee studies; Angus et al, nov 2006 37, beschrijving granuloomvorming bij twee 
patiënten na toediening van Dermalive en Wolfram et al, 2006 38  beschrijving van een goed 
gelukte chirurgische correctie van bijwerkingen van o.a. Dermalive.  
 
 
 
6d.  Polyacrylamide (Aquamid)  
In 2005 is Aquamid beoordeeld als niet gebruikelijk. 
De search beperkt zich daarom tot artikelen/standpunten vanaf 2005. 
De beoordeling betrekt ook de ook eerdere relevante artikelen waarbij behandeling 
plaatsvindt in het gelaat om cosmetische redenen ( de Cássia Noves et al, 2003 en Breiting 
et al, 2004 ).39-40 
 
De Cássia Noves et al, 2003 
In totaal werden 59 patiënten behandeld; 56 gevallen om cosme tische redenen 
voornamelijk lipvergroting (72%), jukbeenvergroting (13%), de rest verhelpen van 
nasolabiale rimpels/plooien, en overige rimpels. De follow-up was 9 maanden. De 
conclusie is, dat hoewel veelbelovend, er meer studies nodig zijn met kritische analyse 
van resultaten over langere termijn voordat definitieve conclusies kunnen worden 
getrokken. 
 
Breiting et al, 2004 
Beschrijft retrospectief patiënten die in Rusland Aquamid ingespoten hebben gekregen. 
Aquamid wordt in de Oekraïne gedurende jaren gebruikt als een vuller bij cosmetische 
chirurgie en bij borstvergroting. Een groep Deens-Zweedse onderzoekers doet 
retrospectief een beschrijving van uiteindelijk 96 patiënten. De inspuiting betrof vooral 
correcties van voorhoofdsplooien, lipvergroting, neuslabiale rimpels. Het onderzoek 
betrof het tijdperk na de inspuiting van een paar maanden tot negen jaar na inspuiting. 



27071305  141 

Verder wordt vermeld dat het grootste deel van de vrouwen een follow-up had van 1,5 
jaar. De resultaten worden als veelbelovend beschreven. Hoeveel patiënten wanneer en 
precies na de inspuiting werden gevolgd wordt verder niet duidelijk.  
 
Mole, 2007 (Frans artikel, abstract Engels) 23 
Een onderzoek bij 90 consecutieve patiënten met HIV waarvan 11 een implantaat, 68 een  
injectie met polyacrylamide en 11 een combinatie van implantaat en injectie kregen. 
Gemiddelde follow-up 17 maanden? (Level C) 
 
Carbonelle, et al 2005 24 
81 patiënten werden behandeld. Uitkomstmaat dermale dikte toename verdubbeld, geen 
ernstige bijwerkingen. Follow-up 6 maanden. 
(Level C) 
 
RIVM 
Geen studies die  het middel bij HIV patiënten onderzochten. 
Genoemd worden de artikelen die bij de beoordeling van 2005 al zijn betrokken. 
Daarnaast wordt nog een studie  vermeld , Von Buelow et al, 2005 41, een prospectieve 
studie onder 228 patiënten die het middel kregen ingespoten. Follow-up een jaar, 
bijwerkingen in 37 gevallen niet ernstig. De auteur pleit voor lange-termijnstudies waarin 
de waarnemingen van het eerste jaar geverifieerd kunnen worden. 
 
Conclusie  RIVM 
Retrospectieve onderzoeken en één prospectief onderzoek gedurende een jaar geven de 
indruk dat Aquamid goed wordt verdragen. 
Lange-termijnprospectief onderzoek is echter nog niet uitgevoerd. 
  
Aanvullende search beperkt na RIVM (mei 2006) bij de “gewone” cosmetische indicaties. 
Zoekterm; aquamid. Inclusie criteria; klinische studie, behandeling in gelaat. 
Resultaat drie studies; Von Buelow et al, 2006 42  en Kawamura et al, 2006.43 
Von Buelow, Pallua et al, 2006, is een vervolg studie op von Buelow 2005. 
Van de 251 patiënten werden in het tweede jaar nog 101 patiënten gezien. 
86 patiënten zijn tevreden of zeer tevreden, artsen tevreden bij 93 patiënten, geen 
ernstige bijwerkingen. 
Opmerking; de studiegroep kan “gebiased” zijn, daar patiënten met slechte resultaten niet 
hebben meegedaan aan de verdere follow-up. 
 
Kawamura et al, 2006 
Case report van vreemd-lichaamreactie. 
 
 
6 e. Siliconenolie 
Er zijn veel typen siliconen olie op de markt. 
In de search ziin twee artikelen (Jones et al, Orentreich et al) 26-27 over 1000-cSt (Silikon 
1000) bij HIV faciale lipoatrofie en een algemeen artikel 25 over siliconen gevonden. 
 
Jones et al, 2004 26 
Pilot studie. Analyse van 77 HIV-patiënten om te onderzoeken; het aantal behandelingen, 
hoeveelheid siliconen en tijd nodig om herstel te verkrijgen. 
Resultaat; hoeveelheid, aantal behandelingen en tijd nodig voor herstel is gerelateerd aan 
de ernst van de lipoatrofie. Geen ernstige bijwerkingen tot heden. 
38 patiënten hadden al een eerdere behandeling met een andere tijdelijke vuller 
ondergaan. 
 
Orentreich et al, 2004 27 

Een case report, verbetering van lipoatrofie , geen ernstige bijwerkingen. 
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RIVM 
Silikon 1000 en Adatosil zijn in de VS goedgekeurd voor gebruik in bepaalde 
oogheelkundige toepassingen, maar niet voor de toepassing als permanente vuller. 
Bovengenoemde producten zijn in Europa niet op de markt.  
Wel op de markt in Europa is PMS-350. 
Biopolymer Alcon labs volgens Karim en Hage 2005 is niet op de website te vinden. 
Studies naar bijwerkingen; er bestaan vele voor- en tegenstanders van het gebruik van 
siliconen. Voorstanders claimen dat complicaties altijd te wijten zijn aan het gebruik van 
onzuivere siliconen toepassing op de verkeerde plaats, of van te grote hoeveelheden op 
een plaats, of toediening door een verkeerde injectie techniek.  
Tegenstanders wijzen op vele gedocumenteerde gevallen waarbij complicaties zoals 
knobbels, granuloom-vorming, cellulitis en migratie  zijn gerapporteerd. 
 
Conclusie  RIVM 
Er is veel literatuur waarbij wordt beargumenteerd dat het gebruik veilig is mits gebruik 
wordt gemaakt van zuiver steriele  producten en de toediening door bekwame artsen 
gebeurt met behulp van de microdroplet techniek. 
Verder is er een aantal publicaties die waarschuwen voor ernstige complicaties.  
Dit is gebaseerd op case reports. Mogelijk worden de complicaties veroorzaakt door het 
niet voldoen aan de professionele eisen, maar het is niet uitgesloten dat ook bij 
toepassing van dit product volgens de regelen der kunst complicaties op lange termijn 
optreden. 
Er zijn vooralsnog geen goed opgezette prospectieve klinische studies gepubliceerd 
waarin het gebruik van siliconenolie als permanente vuller goed is onderzocht met een 
langdurige follow-up. 
 
Aanvullende search na RIVM (mei 2006) zoektermen; silicone and injectable and filler. 
Inclusiecriteria; klinische studie, behandeling in gelaat. 
Resultaat; geen relevante artikelen. 
 
British HIV Association guidelines for the treatment of HIV -infected adults with 
antiretroviral therapy 2005 
Bij siliconen kan migratie van het middel optreden en dit kan niet verwijderd worden, 
daarom moet het niet gebruikt worden. 
 
Vergelijkende studies 
Guaraldi et al, 2005 29 

Vergelijkende studie over behandeling van HIV patiënten met autoloog vet, poly-L-lactic 
acid (PLA)/New fill/Sculptra en polyacrylamide hydrogel (PAAG)/ Aquamid. 
Consecutieve patiënten met rest subcutaan vet kregen autoloog vet (24 pat), de overigen 
werden blind ondergebracht in de PLA (20 pat) - of PAAG groep (15 pat). 
De faciale lipoatrofie werd gedefinieerd als mild of ernstig. 
Uitkomstmaat; TCT en lichaam image evaluatie (ABCD-score) en patiënttevredenheid (VAS-
score) en foto’s. 
Follow-up 24 weken; gem. TCT niet significant verschillend, de ABCD- score was slechter 
in de groep die met autoloog vet werd behandeld. 
Conclusie; alle drie behandelingen zijn effectief in het bewerkstelligen van patiënt-
tevredenheid. Ernstige bijwerkingen 4 in de autoloog vet behandelgroep. 
Langere follow-up is nodig om de meest duurzame en beste behandeling vast te stellen. 
Level C. 
 
Negredo et al, 2006 30 

Vergelijkende prospectieve studie. 
138 patiënten totaal; 8 in de autologe vetgroep, 25 in de PLA (New fill) groep en 115 in de 
PAAG (aquamid) groep. Na de eerste interventie uitval 1 inde PLA groep en 10 in de PAAG 
groep. 
Ernst faciale lipoatrofie 0-4. 
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In de met autologe vet behandelgroep was aanvankelijke een verbetering te zien, echter 
bij de follow-up na 48 weken was er op een patiënt na sprake van een terugval naar het 
niveau van voor de behandeling. 
Bij aanvang 50% patiënten graad 3-4 atrofie, bij follow-up slechts 7,5%. Graad 3-4, in de 
PAAG groep 0%. Aanvankelijk 51%. Geen ernstige bijwerkingen. 
Level C. 
 
Lopende trial. ClinicalTrials.gov 
Gestart in oktober 2006 (Frankrijk)een gerandomiseerde vergelijkende multicenter patiënt-
geblindeerde trial bij die HIV lipoatrofie die de effectiviteit en veiligheid van 
polyacrylamide en poly-lactic acid onderzoekt. 
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7. Tabel korte samenvatting belangrijkste studies 
 
 
 

 
Poly-L-lactic acid New fill/Scupltra 

 

Referentie 
eerste 
auteur, 

jaar 

Onderzoeksopzet/aantal 
patiënten/karakteristiek 

 
 

Uitkomstmaat 
follow-up en 

aantal 
patiënten 

Resultaat  bij 
follow-up 

Level of 
evidence 

Opmerkingen 

Valantin 
2003 

Prospectief beschrijvend 
N=50 HIV patiënten met 
lipoatrofie  

TCT 
VAS-score  
96wk/ N=47 

TCT gem 
toename7,0mm 
TCT > 10mm 
bij 43% 
VAS-score  gem 
wekelijkse 
toename . 

C  

Moyle 2004 
 
 
 
 
 
 
Moyle 2006 
 

Prospectief beschrijvend 
N=30 
 
 
 
 
 
 
Prospectief beschrijvend 
N=30 HIV patiënten met 
lipoatrofie  
 

TCT,  
VAS-Score, 
HADS Score  
24 wk/ N=30 
 
 
 
 
Idem 
18maanden/ 
N=27 

TCT gem 4-6 
mm toename  
HADS Score  8-
9- naar 8-6 
VAS-score 6 
naar 2-3 
 
 
VAS-Score en 
HADS Score 
verbeter trend 
hield aan 

C  
 
 
 
 
 
 
 
Bijwerkingen 
mild 

Burgess, 
2005  

Prospectief beschrijvend 
N=61 HIV patiënten met 
lipoatrofie  
 

Vierpunts 
verbeterschaal 
 6 mnd ? 

Van punt 4 
naar punt 1. 

C 11 patiënten bij 
inclusie waren 
al eerder 
behandeld 

Lafaurie 
2005 

Prospectief beschrijvend 
N=94 HIV patiënten met 
lipoatrofie  
 

TCT,  
VAS-score, SF-36 
12 maanden/ 
N=87 voor VAS 
en SF-36 en 49 
voor TCT 

TCT toename 
2,3 mm 
VAS-score van 
3,4 naar 7. 
SF-36 geen 
verschil 

C  

Mest 2006 Prospectief beschrijvend 
N=97 HIV patiënten met 
lipoatrofie  
 

TCT 
Patiënt 
tevredenheid 
12 maanden, 75 
patiënten 

TCT Gem 
Toename 75% 

C  

Cattelan 
2006 

Prospectief beschrijvend 
N=50 HIV patiënten met 
lipoatrofie  

TCT 
QOL 
12 maanden 

TCT toename 
4,4-4,6 mm 
QOL 
significante 
toename  

C  

Bodokh 
2006 

Retrospectief beschrijvend 
N=83 HIV patiënten met 
lipoatrofie  

TCT TCT toename 
3-7mm 

C  

Hanke  
2007 

Prospectief vergelijkend HIV 
patiënten en niet HIV 
patiënten,  
N=65 (27 Hiv pos, 38 HIV 
neg 

Verbetering 
lipoatrofie score  
QOl 
2 jaar 

Score van gem 
4 naar 1,6 bij 
HIV groep, bij 
niet HIV van 
2,1 naar 0,94 
QOL 
verbetering 

C  
QOL 
verbetering? 
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Poly-alkyl-imide/Bio-alcamid 

 

Referentie 
eerste 

auteur, jaar 

Onderzoeksopzet/aantal 
patiënten/karakteristiek 

Uitkomstmaat  
follow-up en 

aantal 
patiënten over 

Resultaat  Level of 
evidence 

Opmerkingen 

Loufty  
2007 

Prospectief beschrijvend 
N=31HIV patiënten met 
lipoatrofie  

Verbetering 
lipoatrofie score  
(FLSS) 
QoL 
48weken 

Van 
baseline 
(FLSS) -2 
tot 0. 
Qol van 0-
75 

C  

Ramon 
2007 

Prospectief beschrijvend 
N= 13 HIV patiënten met 
lipoatrofie  

 Patiënt en arts 
tevredenheid 
score van 1 -5 
Follow-up? 

Patiënten 
38,5 % 
score 5 
Arts 46,1% 
score 5 

 Geen uitwerking 
scores 

Protopapa 
2003 

Retrospectief 
N=73 HIV patiënten met 
lipoatrofie  

Patiënt en arts  
Tevredenheid 
Follow-up 2 jaar? 

Goed? C Uitkomstmaat 
en resultaat niet 
een objecti-
veerbare maat. 
Niet bekend 
hoeveel 
patiënten na 
twee jaar werden 
vervolg . 
Vermelding 5 
worden na 3 jaar 
nog gezien. 

Pacini  
2002 
 
 
 

2000 patiënten cosmetische 
indicatie, gelaat: hoeveel 
onbekend 

Tevredenheid 
? 

?  Niet uitgewerkte 
uitkomstmaat en 
resultaat. 

Gomez- de la 
Fuente  
2007 

Case report over complicatie      

Lahiri  
2006 

N= 34, 15 met faciale 
lipoatrofie, overig geen 
aandoening van gelaat.  

? 
Follow-up 
gemiddeld 7,5 
mnd? 

Arts 
tevreden? 

 Niet bekend wie 
vervolgd 
werden. 
Geen objecti-
veerbare 
uitkomstmaat en 
resultaat. 

 Karim  
2006 

N= 18 ,verslag van 
bijwerkingen 

N.v.t    

Lafarge  
2004 

N= 50, smal gelaat? ? ?   
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Aquamid 

 

Referentie 
eerste 
auteur, 

jaar 

Onderzoeksopzet/aantal 
patiënten/karakteristiek 

Uitkomstmaat  
follow-up en 

aantal 
patiënten 

over 

Resultaat  Level of 
evidence 

Opmerkingen 

Mole 
2007 

Prospectief beschrijvend 
N= 90 HIV patiënten met 
lipoatrofie  

? 
Follow-up 17 
maanden? 

Goed?  Geen objecti-
veerbare uit-
komstmaat en 
resultaat, niet 
uitgewerkt. 

Carbonell 
2005 

Prospectief beschrijvend 
N=81 HIV patiënten met 
lipoatrofie  

TCT 
Patiënt 
Tevredenheid 
Follow-up 6 
maanden 

TCT 
verdubbeling 
?? 

C  

de Cassia- 
Noves  
2003 

Prospectief beschrijvend 
N=59, lipvergroting (72%), 
Jukbeen vergroting(13%), 
overig 
rimpel/plooiencorrectie  

Patiënten 
tevredenheid? 
Follow-up 9 
maanden 

Tevreden?  Geen objecti-
veerbare uit-
komstmaat of 
resultaat. 

Breiting  
2004 

Retrospectief beschrijvend 
N= 97, cosmetische indicaties 
lipvergroting, rimpels 

Patiënt en arts 
tevredenheid? 
Follow-up wisselt 

Tevreden?  Geen objecti-
veerbare uit-
komstmaat of 
resultaat. 
Geen 
specificatie van 
hoeveel 
patiënten voor 
welke 
cosmetische 
indicaties 
behandeld 
werden kregen, 
en wie precies 
hoe lang 
vervolgd werden 

Von Buelow 
2005 

Prospectief beschrijvend 
N=251 patiënten ? 
cosmetische indicaties gelaat, 
vooral nasolabiale  plooien 
(48%) en lippen (25%)> 

Patiënt en arts 
tevredenheid? 
Follow-up 1 jaar 
van 228 
patiënten 

Goed? C Geen objecti-
veerbare uit-
komstmaat of 
resultaat 
Geen uitwerking 
Zie onder 

Vervolg 
studie Von 
Buelow 
2006 

N=228 Patiënt en arts 
tevredenheid? 
Follow-up 2 jaar, 
101 patiënten 
over 

Goed of erg 
goed? 

 Veel uitval, 
grote kans op 
bias 

Kawamura 
2006 

Case report van bijwerking     
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8. Samenvatt ing permanente vullers 
 
Bruikbare literatuur voor de beoordeling van lipovullers bij HIV-patiënten moet aan de 
volgende criteria voldoen:  
1.  vergelijking met een (gouden) standaard behandeling is niet aan de orde want er is 

geen behandeling; 
2.  bij HIV-patiënten moeten de uitkomstmaten TCT en effect op QOL consequent zijn 

gerapporteerd; 
3.  de follow-up periode > 1 jaar. Analoog aan het gegeven dat bij littekenresecties e.d. 

ook altijd gewacht moet worden tot het litteken > 1 jaar is. 
 
Als we deze criteria hanteren blijkt:   
 
Poly -L-lactic acid (New fill/Sculptra 
Van poly-L-lactic acid (New fill/Sculptra) zijn 9 klinische studie uitgevoerd bij meerdere 
honderden HIV-patiënten met lipoatrofie, de follow-up is in vrijwel alle studies > 1 jaar. 
De behandeling met New fill blijkt consistent zeer effectief en veilig.  
De uitkomstmaten zijn de TCT en de kwaliteit van leven en deze zijn consequent 
gerapporteerd. 
 
De FDA heeft New fill op basis van vier klinische studies in 2004 toegelaten 
 
 
Bio-alcamid 
Van Bio -alcamid zijn er 3 studies uitgevoerd bij HIV-patiënten met lipoatrofie, de follow-up 
is of < 1 jaar of de uitkomstmaten zijn niet consequent gerapporteerd.  
De studies die zijn uitgevoerd bij cosmetische indicaties zijn óf met kleine groepen 
patiënten óf er wordt niet gerapporteerd over de behandelingen in het gelaat óf de follow-
up is kort of wordt niet vermeld óf de uitkomstmaten zijn niet gerapporteerd. 
 
 
Dermalive 
Van Dermalive zijn er geen studies die behandeling beschrijven bij HIV-patiënten met 
lipoatrofie. De studies uit gevoerd vanwege cosmetische indicaties zijn vooral case reports 
en beschrijven (middel)lange-termijn-complicaties na de behandeling.  
 
 
Aquamid 
Van Aquamid zijn er twee Franse studies (alleen een Engels abstract) die Aquamid bij HIV-
patiënten onderzochten waarvan óf de follow-up slechts zes maanden bedraagt óf er geen 
uitkomstmaten vermeld worden. 
Van behandeling met Aquamid vanwege cosmetische indicaties in het gelaat is er slechts 
een beschrijvende studie met een follow-up van een jaar.  
In de vervolgstudie (2006) zijn er 101 patië nten over en wordt als uitkomstmaat patiënt- 
en artstevredenheid gerapporteerd. 
 
 
Siliconen 
Over de behandeling met siliconen zijn er twee studies die de behandeling beschrijven bij 
HIV-patiënten over siliconen die in Europa niet op de markt zijn. 
Er zijn geen goed opgezette klinische studies bij cosmetische indicaties bij niet HIV- 
patiënten die het middel goed onderzoeken niet duidelijk wordt welk middel is gebruikt, 
veelal betreft het casereports. Verder zijn er veel casereports die ernstige complicaties 
beschrijven. 
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9. Conclusie 

 
§ Voor poly-L-lactic acid (New fill/Sculptra) geldt dat de evidence niet van het hoogste 

niveau is. Er zijn geen RCT’s, die kunnen in casu echter niet vereist worden. Uit alle 
studies blijkt dat poly -L-lactic acid (New- Fill/Sculptra) bij de HIV- patiëntengroep 
effectief en veilig is op de termijn van een jaar. De aanwezige evidence is consistent 
en actueel. Van belang voor de omslag in het oordeel is hier een cumulatie van 
evidence. De datum van ingang dat poly-L-lactic acid (New fill/ Sculptra) een 
behandeling is conform stand van de wetenschap en praktijk, is november 2006. Met 
het verschijnen van de publicatie van Mest et al, november 2006 is er voldoende 
consistente en actuele  evidence. De conclusie is dan ook dat de behandeling met poly-
L-Lactica acid (New fill)/Sculptra bij lipoatrofie zorg is conform de stand van de 
wetenschap en praktijk per november 2006. 

§ De overige middelen (poly-alkyl-imide/Bio -alcamid, hyaluronzuur+acry lhydrogel/ 
Dermalive, polyacrylamide/Aquamid en siliconenolie/ PMS/PMS 350/ Biopolymer) zijn 
niet conform de stand van de wetenschap en praktijk. 

§ Artecoll is in 2004 beoordeeld en toentertijd als een gebruikelijke behandeling 
bestempeld. Het middel is in deze beoordeling vanzelfsprekend niet nog eens 
beoordeeld. 
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10.  Faciale lipoatrofie en verminking 
 
Bij de behandeling van faciale lipoatrofie met vullers zijn de bepalingen betreffende 
behandeling van plastisch-chirurgische aard van toepassing. Onder behandelingen van 
plastisch chirurgische aard wordt verstaan: vorm- of aspectveranderende ingrepen van het 
uiterlijk. Deze ingrepen zijn niet beperkt tot het specialisme plastische chirurgie. 
Behandelingen van plastisch-chirurgische aard zijn uitgesloten van de basisverzekering 
tenzij er sprake is van één van de wettelijk omschreven uitzonderingsgronden.  
In dit geval is de uitzonderingsgrond verminking relevant. Indien de behandeling strekt tot 
correctie van verminkingen die het gevolg zijn van een ziekte, ongeval of geneeskundige 
verrichting is er sprake van een te verzekeren prestatie. 
 
In art. 2.4 lid 1, sub b Besluit zorgverzekering formuleert dit als volgt :   
 
Een behandeling van plastisch chirurgische aard valt slechts onder de zorg indien die 
strekt tot correctie van verminkingen die het gevolg zijn van een ziekte, ongeval of 
geneeskundige verrichting. 
 
De toelichting bij de Regeling medisch specialistische zorg Ziekenfondswet wordt 
overgenomen in de ZVW. In deze toelichting is aangegeven dat met het begrip verminking 
gedoeld wordt op verworven aandoeningen, zoals mis vormingen 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.  
 
Van een verminking is sprake in geval van een ernstige misvorming.  
 
Is bij faciale lipoatrofie sprake van een ernstige misvorming? 
Voorbeelden van aandoeningen die eerder als verminking zijn aangemerkt1:  
§ Hypertrofische littekens  (rood, verheven), er is van een verminking in het gelaat sprake 

als het litteken (dat reeds een jaar bestaat) meer dan 1cm breed en opvallend van 
kleur of aspect is (bv. fors ingetrokken). 

§ Keloid, er is sprake van een verminking in het gelaat indien meer dan 1 cm breed en 
opvallend van kleur of aspect. 

§ Vitiligo  is een ontsierende huidaandoening met een chronisch karakter. Het is 
voorstelbaar, en ook beschreven in de literatuur, dat vitiligo op zichtbare plaatsen 
(gelaat, hals, handen, polsen) leidt tot gevoelens van schaamte, en de kwaliteit van 
leven nadelig beinvloedt. De depigmentatie op die locaties dient dan ook als 
verminking beschouwd te worden. 

 
Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat een aandoening op een zichtbare plaats 
met een bepaalde grootte/breedte, kleur of aspect die de kwaliteit van leven nadelig 
beïnvloedt als een verminking moet worden gezien. 
 
Lipoatrofie kan leiden tot een zeer kenmerkende blijvende misvorming van het gelaat. 
Patiënten met deze afwijking zijn daardoor ook duidelijk gestigmatiseerd (schrikeffect, 
herkenbaar als HIV-besmet). 
 
Lipoatrofie kan zich in verschillende gradaties voordoen, bij welke gradatie is sprake van 
een verminking? 
In de internationale literatuur wordt in de goed opgezette studies de ernst van lipoatrofie 
in het gezicht/gelaat aangegeven met een graderingschaal van 1 tot 4. 
Deze graderingschaal van de mate/ernst van de lipoatrofie is afkomstig van James J. et al, 
2002.1 

 

                                                 
1 Werkwijzer plastische chirurgie opgesteld door VAGZ, ZN en CVZ, gepubliceerd in Pakketadvies 2007, CVZ, 
 publ.nr. 248, 27 maart 2007 
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Faciale lipoatrofie kan zich in verschillende gradaties presenteren en het is nodig voor een 
gedegen behandeling om de ernst te classificeren. 
§ Graad 1 : milde en gelokaliseerde faciale lipoatrofie, het uiterlijk is bijna normaal. 
§ Graad 2 : diepere en langere centrale wang atrofie met een beginnend zichtbaar 

worden van de faciale spieren (vooral de zygomaticus major). 
§ Graad 3 : faciale lipoatrofie, het atrofische deel is nog dieper en breder met nu 

duidelijk zichtbare spieren. 
§ Graad 4 : de atrofie omvat een groot gebied met uitbreiding tot de orbita. De faciale 

huid ligt direct op de spieren over een breed gebied. Duidelijke tekening van de 
spieren. 

 
Graad 3 en 4 zijn duidelijk abnormaal en de kwaliteit van leven van deze patiënten is lager 
dan die van andere mensen.2 

 
In Nederland wordt vaak met de Prinsengracht-score gewerkt. 

Deze score deelt de lipoatrofie in in graad 1 tot en met 3. 
 
Lipoatrofie gelaat: indeling naar Prinsengrachtmodel 
§ Graad 1 :  

milde en gelokaliseerde faciale lipoatrofie, het uiterlijk is bijna normaal. 
§ Graad 2 :  

diepere en langere centrale -wangatrofie  met een beginnend zichtbaar worden van de 
faciale spieren (vooral de zygomaticus major). 

§ Graad 3 :  
faciale lipoatrofie, het atrofische deel is nog dieper en breder met nu duidelijk 
zichtbare spieren. 

§ Graad 4 :  
de atrofie omvat een groot gebied met uitbreiding tot de orbita. De faciale huid ligt 
direct op de spieren over een breed gebied. Duidelijke tekening van de spieren. 

 
Graad 1 en Graad 2 Prinsengracht-score zijn identiek aan de internationale graad 1 en 2.  
 
Graad 3 Prinsengracht-score omvat graad 3 en 4 internationaal. 
 
Conclusie 
§ Bij faciale lipoatrofie graad 1 en 2 is er geen sprake van een verminking, noch bij de 

internationale indeling, noch binnen het Prinsengracht-model. 
§ Bij faciale lipoatrofie graad 3 en 4 is sprake van een zichtbare aandoening van een 

bepaalde breedte/grootte met een opvallend ingetrokken aspect, welke stigmatiseert 
en de kwaliteit van leven zeer nadelig beïnvloedt. 

§ Bij faciale lipoatrofie  graad 3 en 4 (internationale indeling), graad 3 Prinsengracht- 
score is sprake van een verminking. 

 
 

 
Nadere voorwaarden 
De behandeling van faciale lipoatrofie met permanente vullers zou bij voorkeur door een 
arts met een specialisatie  in plastische en/of reconstructieve chirurgie moeten geschieden. 
Alleen dan is gewaarborgd dat het product op een juiste manier wordt toegediend. Het 
RIVM-rapport en het standpunt van de NVPC vermelden beide deze randvoorwaarde. Een 
dergelijke voorwaarde kan door de zorgverzekeraar in de zorgpolis worden opgenomen. 

                                                 
2  James J, Carruthers A, Carruthers J. HIV-Associated facial lipoatrophy. Dermatol Surg 2002; 28: 979-86. 
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Samenvatting 
 
Standpunt  De medisch-seksuologische zorg geboden door de medisch-

seksuologische centra valt onder de geneeskundige zorg zoals 
huisartsen, medisch specialisten en klinisch psychologen die 
plegen te bieden met uitzondering van collectieve voorlich-
tings- en preventieactiviteiten. 

 
 
1. Thema medisch-seksuologische zorg 

Aanleiding 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medisch-
seksuologische 
zorg aan verzeker-
den 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is medische 
hulpverlening 
 
 
 
 
Hulpvraag MH 
 
 
 
 

In de periode 2003 tot en met 2006 heeft het CVZ de ministe-
riële subsidie “Medische en Seksuologische hulpverlening” uit-
gevoerd ten behoeve van de in standhouding van de zorgvorm 
medisch-seksuologische zorg. Voortzetting van deze zorgvorm 
was gewenst, nadat de Rutgershuizen, die deze vorm van 
hulpverlening uitvoerden, eind 2001 werden opgeheven. Voor 
het jaar 2007 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport (VWS) de subsidie voortgezet op tijdelijke basis. 
Met ingang van 2008 zijn de voornemens uit de beleidsbrief 
Seksuele Gezondheid van 30 november 2006 ten aanzien van 
de medische-seksuologische hulpverlening operationeel ge-
maakt. 
 
De medisch-seksuologische zorg maakt deel uit van de zorg 
geleverd in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De 
vraag is in hoeverre de medisch-seksuologische zorg zoals ge-
boden door de gesubsidieerde medisch-seksuologische centra 
overeenkomt met de te verzekeren prestaties onder de Zvw. 
 
De medisch-seksuologische zorg omvat een breed pakket aan 
zorg, variërend van eenvoudige tot zeer complexe hulpvragen. 
Verzekerden kunnen zich met hun hulpvragen in eerste instan-
tie wenden tot hun huisarts, die of de behandeling op zich 
neemt dan w el verzekerde verwijst.  
 
De medisch-seksuologische hulpverlening is te onderscheiden 
in twee hoofdcomponenten: 
v medische hulpverlening (MH) 
v seksuologische hulpverlening (SH) 

 
MH is concrete zorg die veelal lichamelijk van aard is en zich 
kenmerkt door een eenvoudige hulpvraag van een verzekerde. 
In de praktijk omvat dit een beperkt aantal consulten, vaak 
eenmalig, waarbij de nadruk ligt op voorlichting, informatie, 
advies aan en behandeling van het individu. 
 
De belangrijkste hulpvragen van verzekerden zijn: 

• vragen over gebruik en werking van anticonceptie 
• vragen over morning-after middelen 
• vragen over zwangerschap en/of fertiliteit  
• vragen over seksueel overdraagbare aandoeningen, 
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Zorginterventies 
MH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat is seksuologi-
sche hulpverlening 
 
 
 
 
 
 
Hulpvraag SH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zorginterventies SH 
 
 
 

waaronder Aids 
• vragen op seksuologisch gebied 

o vragen over seksuologische problemen 
o seksueel geweld. 

 
De zorginterventie van de hulpverlener bestaat bij MH uit: 

• signaleren van de hulpvraag 
• het geven van informatie en advies 
• medicamenteuze behandeling (anticonceptie) 
• lichamelijk onderzoek 
• eenvoudige somatische of psychosociale diagnostiek 
• verwijzing voor behandeling complexe seksuologische 

problemen. 
 
Doorgaans zijn er slechts een gering aantal consulten nodig 
om de vraag te verhelderen en van antwoord te voorzien. Soms 
is nader lichamelijk en/of laboratoriumonderzoek nodig. Als 
de zorgvraag niet door de huisarts of de medisch-
seksuologische centra kan worden behandeld, kan de hulpver-
lener doorverwijzen binnen de eerstelijn dan wel naar de me-
disch specialistische zorg.  
 
SH is zorg aan een verzekerde op het gebied van seksualiteit. 
Het gaat om het verstrekken van informatie, advies en hulp 
aan individuen en paren met vragen over seksualiteit en/of 
seksuele problemen, al dan niet gekoppeld aan een seksuele 
stoornis. Deze zorg omvat herhaalde gesprekken, in individu-
eel of groepsverband, met een voorspelbare noodzaak tot  
diagnostiek en/of behandeling. 
 
De belangrijkste vragen rondom seksualiteit van verzekerden 
hebben betrekking op: 

• problemen met seksueel verlangen 
• problemen met seksuele opwinding 
• problemen met het orgasme 
• seksuele pijnproblemen 
• seksueel misbruik/geweld 
• seksuele ontevredenheid  
• problemen met de eigen seksuele oriëntatie (homo-

/biseksueel) 
• seksuele disfuncties (al dan niet in samenhang met 

somatische en psychiatrische problemen) 
• parafilie 
• genderidentiteitsproblemen. 

 
De zorginterventie van de hulpverlener bestaat bij SH uit: 

• signaleren van de hulpvraag 
• het geven van informatie en advies 
• educatief lichamelijk onderzoek 
• sekstherapie (al dan niet ondersteund met farmaco-

therapie en/of gebruik van hulpmiddelen) 
• bekkenfysiotherapie 
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• eventueel doorverwijzen naar de tweede of derde lijn.  
 

 Na de intakefase kan het medisch-seksuologische centrum in-
formatie en advies en/of een educatief lichamelijk onderzoek 
en/of kortdurende sekstherapie aanbieden. Kortdurende seks-
therapie is een gedragsmatig georiënteerde seksuologische 
behandeling van individuen, paren en groepen al dan niet on-
dersteund met medicatie en/of gebruik van hulpmiddelen. De-
ze behandeling bestrijkt tussen de één en tien zittingen. 
Wanneer er sprake is van complexe seksuologische problema-
tiek met voorspelbare noodzaak van extensieve diagnostiek 
en/of behandeling dan zal gerichte verwijzing naar de me-
disch-specialistische zorg plaatsvinden. 
 

 De vraag is nu of de hiervoor geschetste zorg, geboden door 
de medisch-seksuologische centra overeenkomt met de te ver-
zekeren zorg in het kader van de Zvw en om welke prestaties 
het dan gaat. 

 
 

2. Standpunt 

 De medisch-seksuologische zorg geboden door de medisch-
seksuologische centra valt onder de geneeskundige zorg zoals 
huisartsen, medisch specialisten en klinisch psychologen die 
plegen te bieden met uitzondering van collectieve voorlich-
tings- en preventieactiviteiten. 

 
 

3. Consequenties 

 De medisch-seksuologische centra kunnen zich wenden tot 
zorgverzekeraars voor het sluiten van een contract als één van 
de aanbieders van het leveren van medisch-seksuologische 
zorg. 

 
 

4. Motivering 

4.a. Wet- en regelgeving 
Te verzekeren 
prestaties  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zorgverzekeringswet  
Artikel 10, onder a Zvw, bepaalt dat de behoefte aan genees-
kundige zorg verzekerd moet worden. 
Artikel 11, derde lid Zvw bepaalt dat bij algemene maatregel 
van bestuur de inhoud en omvang van de te verzekeren pres-
taties nader worden geregeld. Deze algemene maatregel van 
bestuur is het Besluit zorgverzekering (Bzv). 
Artikel 2.4 Bzv omschrijft welke prestaties onder geneeskun-
dige zorg vallen. 
Artikel 2.1 , tweede lid Bzv bepaalt dat de inhoud en omvang 
van de vormen van zorg of diensten mede worden bepaald 
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Stand der weten-
schap & praktijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken 
van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken 
vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en dien-
sten. 
 
Het CVZ volgt voor de beoordeling of een prestatie voldoet aan 
de stand van wetenschap en praktijk de principes van Evidence 
Based Medicine (EBM). 
 
De methode van EBM integreert de medische praktijk en w e-
tenschappelijk inzichten. De methode houdt rekening met in-
ternationale literatuur, wetenschappelijke onderzoeken en ge-
publiceerde expert-opinies. 
 
Evidence-based wil niet zeggen dat er voor alle geneeskundige 
interventies sprake moet zijn van harde bewijzen of harde 
eindpunten, maar wel dat de beschikbare bewijzen systema-
tisch zijn geselecteerd en op gestructureerde wijze zijn gewo-
gen en gebruikt. Bij de beoordeling worden ook zachte eind-
punten zoals bijvoorbeeld kwaliteit van leven en patiënttevre-
denheid betrokken. 
 
Kern van de methode is dat aan de medisch-wetenschappelijke 
informatie die is geselecteerd een niveau van bewijskracht 
wordt toegekend (het toekennen van "levels of evidence"), 
waardoor een hiërarchie in bewijs ontstaat. Kardinaal uit-
gangspunt bij EBM is verder dat sterk bewijs in principe zwak-
ker bewijs verdringt. 
 
Uiteindelijk neemt het CVZ een standpunt in over de vraag of 
een prestatie al dan niet voldoet aan de stand van de weten-
schap en praktijk. Hierbij geldt als uitgangspunt dat er voor 
een positieve beoordeling medisch-wetenschappelijke gege-
vens voorhanden zijn met een zo hoog mogelijke bewij s-
kracht. Het CVZ kan van dit vereiste afwijken, maar motiveert 
in dat geval waarom genoegen wordt genomen met bewijs van 
een lager niveau. 
 
De prestatie wordt alleen beoordeeld als een prestatie die vol-
doet aan de stand van de wetenschap en praktijk als de presta-
tie gelijkwaardig is aan, of een meerwaarde heeft ten opzichte 
van de standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling. 
 
Voor een uitvoerige beschrijving van de wijze waarop het CVZ 
beoordeelt of een prestatie voldoet aan de stand van weten-
schap en de praktijk, verwijst het CVZ naar zijn rapport van 5 
november 2007 “Beoordeling stand van de wetenschap en 
praktijk. 
 
http://www.cvz.nl/resources/rpt0711_stand-wetenschap-en-
praktijk_tcm28-25006.pdf 
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4.b. Beoordeling (medisch en juridisch) 
Begripsbepaling 
MH & SH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medische hulpver-
lening 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seksuologische 
hulpverlening 
 
 
 
 
 
 
Standaarden & 
richtlijnen huisart-
sen 
 
 
 
Standaarden & 
richtlijnen medisch 
specialisten 
 
 
 
 
 
 
GGZ 
 
 
 
 

MH bestaat uit het geven van consulten aan cliënten in de 
vorm van voorlichting, begeleiding en hulp op het gebied van 
seksualiteit, waaronder anticonceptie, op het gebied van sek-
sueel overdraagbare aandoeningen en op het gebied van sek-
suele problemen. 
SH bestaat uit het in individuele gesprekken, relatiegesprekken 
dan wel in groepstherapie bieden van hulp, door een seksuo-
loog, aan cliënten bij seksuele problemen, seksuele disfuncties 
en seksuele identiteitsstoornissen. 
In de praktijk is het onderscheid tussen ‘medisch’ en ‘seksuo-
logisch’, als ware het een onderscheid tussen ‘somatisch’ en 
‘geestelijk’ in veel gevallen kunstmatig. 
 
Voor vragen en problemen op gebied van seksualiteit is de 
huisarts het eerste aanspreekpunt. Hulpverlening betreffende 
soa, anticonceptie en seksuele problemen is zorg die huisart-
sen plegen te bieden, en valt daarmee onder de Zorgverzeke-
ringswet.  
Daarnaast kunnen huisartsen zorgvragers indien nodig verwij-
zen naar medisch specialisten in de tweedelijn c.q. poliklinie-
ken seksuologie. Ook deze hulpverlening is geregeld in de 
Zvw, zijnde zorg die medisch-specialisten plegen te bieden.  
  
Ook voor psychische problemen op het gebied van seksualiteit 
en seksuele disfuncties (ook met een niet-somatische oorzaak) 
is de huisarts het aanspreekpunt. Voor zorgvragen die buiten 
het conto van de huisarts vallen kan de huisarts verwijzen, af-
hankelijk van de hulpvraag en complexiteit naar andere zorg-
verleners in de eerste of tweede lijn.  
  
Als algemene norm wordt gesteld dat op basis v an de Eind-
termen Huisartsenopleiding 2000 de huisarts in staat is medi-
sche – en seksuele problemen te herkennen en de belangrijk-
ste oorzaken ervan te benoemen, en zelfstandig dan wel via de 
gespec ialiseerde hulpverlening een adequaat diagnostisch en 
therapeutisch beleid uit te (doen) voeren. 
 
Voor de zorg die medisch specialisten plegen te bieden op het 
gebied van medische – en seksuele problemen geldt als norm 
de ‘stand van wetenschap en praktijk’. Voor een aantal me-
disch en seksuologische problemen zijn c onsensus dan wel 
evidenced based richtlijnen opgesteld door de Nederlandse 
Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), de Neder-
landse Vereniging voor Urologie (NVU) en de Nederlandse Ver-
eniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV). 
 
Bij geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gaat het 
om zorg, gericht op herstel of voorkoming van verergering van 
een psychische stoornis geclassificeerd met behulp van DSM 
IV. Onder de geneeskundige GGZ vallen psychische stoornis-
sen, waarvoor geneeskundige GGZ geboden kan worden. Veel 
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Uitgesloten zorg 
onder de Zvw 

hulpvragen die onder seksuologische hulpverlening vallen zijn 
te classificeren volgens de DSM IV . 
 
Met ingang van 1 januari 2008 is de geneeskundige GGZ op-
genomen in de Zvw. In de formulering van het Bzv ligt beslo-
ten dat zorg, zoals huisartsen, psychiaters/zenuwartsen en 
klinisch-psychologen die plegen te bieden, onder de Zvw valt. 
Op basis van de regelgeving omvat geneeskundige GGZ naast 
de tweedelijns GGZ ook de eerstelijns psychologische zorg, 
zoals is vermeld in het GGZ Kompas. Diagnostiek en behande-
ling van hulpvragen op gebied van seksualiteit kunnen, indien 
het aandoeningen betreffen die in de DSM IV / DSM IV -TR ge-
classificeerd zijn, op grond van de Zvw plaatsvinden. Eerste-
lijns psychologische zorg is beperkt tot maximaal acht zittin-
gen per kalenderjaar. Voor zowel de eerstelijns als de tweede-
lijns psychotherapie is er een eigen bijdrage verschuldigd. 
    
De volgende prestaties in het kader van medisch-
seksuologische zorg zijn uitgesloten onder de Zvw: 

• Extramurale bekkenfysiotherapie 
• Psychosociale hulp, gericht op verbeteren van de soci-

ale positie van de zorgvrager in onder andere maat-
schappelijk en emotioneel opzicht 

• Zorg geleverd op anonieme basis 
• Collectieve voorlichting en preventieactiviteiten. 

 
 
5. Auteur 

Auteur Mw. D.J. Visser en E. Koops 
 

Datum 14 april 2008 
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Samenvatting 
 Het ter hand stellen van geneesmiddelen in een 

patiëntspecifiek distributiesysteem per medicijn en/of per 
inname moment (dose-packing) valt onder de te verzekeren 
prestatie farmaceutische zorg zoals bedoeld in artikel 2.8. 
Besluit zorgverzekering (Bzv). 
 

 Het uitzetten van geneesmiddelen behoort daarom niet tot de 
aanspraken van de AWBZ. AWBZ-zorg kan alleen aanvullend op 
de Zvw zijn.  
 

 Voor het daadwerkelijk geven van medicijnen, kan AWBZ- zorg 
wél zijn aangewezen. Het gaat dan om het geven van de in het 
distributiesysteem uitgevulde geneesmiddelen, en het geven 
van geneesmiddelen waarvoor het niet mogelijk is die in een 
patiëntspecifiek distributiesysteem op een juiste wijze af te 
leveren.  
 

 
 
1. Aflevering van geneesmiddelen in een patiëntspecifiek 
distributiesysteem  

 
 Bij complex gebruik van geneesmiddelen1 en bij gebruik van 

geneesmiddelen door mensen met cognitieve beperkingen, 
kan het noodzakelijk zijn de geneesmiddelen conform het 
voorgeschreven volume ter hand te stellen in een 
patiëntspecifiek distributiesysteem.  
  

 Het vaststellen van de noodzaak om de geneesmiddelen zo af 
te leveren2, en of dit een doelmatiger oplossing is, kan 
overgelaten worden aan de huisarts en apotheker. De 
zorgverzekeraar kan ook toegangsvoorwaarden stellen. 
 

 Dat kan zijn een weekdoos, een tray, maar ook zakjes via een 
geautomatiseerd systeem (ook wel baxteren genoemd). Het 
doel is ervoor te zorgen dat de geneesmiddelen per individu 
en per inname-tijdstip worden verpakt in een eenheids-
verpakking (dose-packing). De verzekerde of zijn verzorger 
hoeft dan de geneesmiddelen niet zelf per innamemoment uit 
te zoeken.  
 

 Het is niet altijd mogelijk geneesmiddelen in een patiënt-
specifiek distributiesysteem af te leveren. Zo is dose-packing 
van geneesmiddelen goed mogelijk bij geneesmiddelen in 
vaste vorm met een kleine omvang (tabletten, dragees, 

                                                 
1Zoals bij patiënten die meerdere geneesmiddelen gebruiken, die zij via een ingewikkeld schema 
verspreid over de dag moeten innemen. Deze kunnen hier baat bij hebben. Het niet tijdig 
innemen van medicatie kan namelijk grote gevolgen met zich meebrenge n (falen van de 
behandeling, optreden van vermijdbare interactie, het ontwikkelen van resistentie).  
2 De officiële term is “het ter hand stellen van geneesmiddelen”. Voor de leesbaarheid is in de 
tekst vaak gekozen voor de eenvoudigere term afleveren. 
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capsules etc.). Heel soms kunnen ook vloeistoffen in een klein 
volume worden verpakt. Daarentegen kunnen middelen met 
een andere toedieningsvorm of volumineuze middelen3 niet op 
deze manier worden aangeleverd. Ook middelen die 
temperatuurgevoelig zijn (bewaren in de koelkast) lenen zich 
hier niet voor.  
 

 Middelen met het voorschrift “zo nodig gebruiken” zijn 
uiteraard ook niet goed van tevoren uit te vullen. Voorbeelden 
zijn sommige maagmiddelen en slaapmiddelen. Ook kan het 
voorkomen dat de dosering van de antistollingsmiddelen 
worden bijgesteld op geleide van de gemeten waarden. 
 

 Bij polyfarmacie kan het tijdelijk toevoegen van een nieuw 
geneesmiddel interactie geven met de bestaande medicatie 
waardoor aanpassing van de medicatie noodzakelijk is4.  
 

 
 
2. Standpunt 

 Het ter hand stellen van geneesmiddelen in een 
patiëntspecifiek distributiesysteem per medicijn en/of per 
inname moment (dose-packing) valt onder de te verzekeren 
prestatie farmaceutische zorg zoals bedoeld in artikel 2.8. 
Besluit zorgverzekering (Bzv). 
Het uitzetten van geneesmiddelen in een weekdoos behoort 
niet tot de aanspraken van de AWBZ.  
 

 Voor het geven van geneesmiddelen, kan AWBZ- zorg wél zijn 
aangewezen. Het kan dan gaan om het toedienen van de in het 
distributiesysteem uitgevulde geneesmiddelen, en het geven 
van geneesmiddelen waarvoor het niet mogelijk is die in een 
patiëntspecifiek distributiesysteem af te leveren. 

 
 
3. Consequenties 

 Op dit moment is er in de praktijk onduidelijkheid over de 
vraag tot welk compartiment het uitzetten van 
geneesmiddelen hoort. Er is sprake van een historisch 
gegroeide situatie, waarbij soms de apotheek de 
geneesmiddelen in een patiëntspecifiek distributiesysteem 
aflevert, en in andere gevallen de thuiszorg de 
geneesmiddelen in een weekdoos uitzet.  
 

 Het ter hand stellen van geneesmiddelen in een 
patiëntspecifiek distributiesysteem per medicijn en/of per 
inname moment (dose-packing) valt onder de te verzekeren 

                                                                                                                                 
3 Zoals vezels, grotere hoeveelheden vloeistof (dranken etc.), sprays, zetpillen, smeersels, crèmes, 
inhalatiemedicatie, injecties etc.  
4 Een voorbeeld is het aanpassen van de antistollingsmedicaties na een antibioticumkuur of het 
tijdelijk staken van de cholesterolverlager. 
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prestatie farmaceutische zorg in het kader van de Zvw.  
 

 De volgende consequenties zijn te voorzien: 
- De staatssecretaris van VWS moer de beleidsregels ten 

aanzien van de indicatiestelling AWBZ aanpassen. 
- Betrokkenen (apotheker, voorschrijver, 

zorgverzekeraar) moeten worden geïnformeerd over 
de inhoud van dit standpunt, afspraken hierover 
maken en hun praktijkvoering daarop inrichten. 

- Het is ter beoordeling van de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa) in hoeverre hier bij vaststellen van 
het modulaire tarief voor de apothekers rekening mee 
is gehouden. 

- Het is niet duidelijk wat op dit moment de omvang van 
het uitzetten van geneesmiddelen door 
thuiszorgorganisaties is. Het is de taak van de NZa de 
bekostiging eventueel aan te passen. 

 
 
 
4. Motivering 

4.a. Wet- en regelgeving 
 
 Voor de juridische beoordeling van standpunt zijn de volgende 

artikelen van de Zorgverzekeringswet (Zvw ), het Besluit 
zorgverzekering, het Besluit zorgaanspraken AWBZ, de 
Geneesmiddelenwet, en de Wet Beroepen Individuele 
Gezondheidszorg van belang. 
 

 Zorgverzekeringswet 
 Artikel 10, onder c Zorgverzekeringswet (Zvw). Hierin is 

omschreven dat het krachtens de zorgverzekering te 
verzekeren risico de behoefte aan farmaceutische zorg 
inhoudt. 
Artikel 11, derde lid Zvw bepaalt dat bij algemene maatregel 
van bestuur de inhoud en omvang van de te verzekeren 
risico’s nader kan worden geregeld. Deze algemene maatregel 
van bestuur vindt zijn uitwerking in het Besluit 
zorgverzekering (Bzv). 
 

 Besluit zorgverzekering (Bzv) 
 Artikel 2.8, eerste lid, onder a Bzv bepaalt dat farmaceutische 

zorg de terhandstelling omvat van de daar bedoelde 
geregistreerde en ongeregistreerde geneesmiddelen en 
dieetpreparaten.  
 

 Besluit zorgaanspraken AWBZ (Bza) 
 Op grond van artikel 2, eerste lid Bza bestaat geen aanspraak 

op zorg die op grond van andere wettelijke regelingen wordt 
of kán worden bekostigd.  
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 Artikel 4 Bza: Persoonlijke verzorging omvat het ondersteunen 

bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de 
persoonlijke verzorging in verband met een somatische, 
psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, 
een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap of een 
psychosociaal probleem, gericht op het opheffen van een 
tekort aan zelfredzaamheid, te verlenen door een instelling 
(artikel 4 Bza). 
 

 Artikel 5 Bza: Verpleging omvat verpleging in verband met een 
somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aandoening 
of beperking, of een lichamelijke handicap, gericht op herstel 
of voorkoming van verergering van de aandoening, beperking 
of handicap, te verlenen door een instelling (artikel 5 Bza). 
 

 Geneesmiddelenwet 
 In de Geneesmiddelenwet is over de apotheek het volgende 

bepaald: 
 

 Artikel 1, eerste lid, onder ll: 
 

 ter hand stellen: het rechtstreeks verstrekken of doen 
bezorgen v an een geneesmiddel aan de patiënt voor wie het 
geneesmiddel is bestemd, dan wel aan beroepsbeoefenaren 
als bedoeld in artikel 36, veertiende lid, onder a tot en met d, 
van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, 
mondhygiënisten of optometristen die geneesmiddelen onder 
zich hebben ten behoeve van toediening aan hun patiënten; 
 

 Artikel 1, eerste lid, onder oo: 
 

 apotheek: een lokaal of een samenhangend geheel van lokalen 
waarin geneesmiddelen worden bereid, ter hand gesteld en ten 
behoeve van terhandstelling worden opgeslagen, dan wel 
alleen ter hand worden gesteld en daartoe opgeslagen; 
 

 Artikel 1, eerste lid, onder pp: 
 

 recept: een door een met naam en werkadres aangeduide 
beroepsbeoefenaar als bedoeld in artikel 36, veertiende lid, 
van de onder ll genoemde wet, opgesteld document waarin 
aan een persoon of instantie als bedoeld in artikel 61, eerste 
lid, een voorschrift wordt gegeven om een met zijn stofnaam 
of merknaam aangeduid geneesmiddel in de aangegeven 
hoeveelheid, sterkte en wijze van gebruik ter hand te stellen 
aan een te identificeren patiënt, en dat is ondertekend door de 
desbetreffende beroepsbeoefenaar dan wel, zonder te zijn 
ondertekend, met een zodanige code is beveiligd dat een 
daartoe bevoegde persoon of instantie de authenticiteit ervan 
kan vaststellen; 
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 Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) 
 Artikel 23 Wet BIG luidt als volgt: 

 
 Tot het gebied van deskundigheid van de apotheker worden 

gerekend het bereiden van geneesmiddelen,  
het bewaren van geneesmiddelen onder de daarvoor volgens 
de stand van de wetenschap geschikte omstandigheden,  
het ter hand stellen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder ll, 
van de Geneesmiddelenwet,  
het geven van advies aan de patiënten aan wie 
geneesmiddelen ter hand worden gesteld over het gebruik 
daarvan,  
het bewaken van het gebruik van de aan patiënten ter hand 
gestelde geneesmiddelen. 

4.b. Beoordeling  
 De Zorgverzekeringswet bevat geen voorrangsbepaling zoals 

de Ziekenfondswet die in artikel 8 ZFW wel kende. Het Besluit 
zorgaanspraken AWBZ (Bza) bepaalt in artikel 2 lid 1 dat er 
geen aanspraak op AWBZ-zorg bestaat als de zorg kan worden 
bekostigd op grond van een andere wettelijke regeling. 
 

 Dit betekent dat de Zvw voorgaat op de AWBZ, en de 
zorgverzekeraar de betreffende te verzekeren prestatie moet 
leveren. In het kader van dit standpunt is het daarom van 
belang te bepalen in hoeverre het afleveren van genees-
middelen in deellevering in een patiëntspecifiek distributie-
systeem onderdeel is van de te verzekeren prestatie 
farmaceutische zorg. AWBZ-zorg kan alleen aanvullend op de 
Zvw zijn. 
 

 Alleen een apotheker mag een geneesmiddel dat uitsluitend 
op recept verkrijgbaar is, ter hand stellen. Op grond van de 
Geneesmiddelenwet in samenhang met artikel 23 Wet BIG, 
komt het CVZ tot de conclusie dat ook het geven van advies en 
het bewaken van het gebruik van de patiënten behoort tot het 
domein van de apotheker. Het hoort tot de verantwoordelijk-
heid van de apotheker om te signaleren dat geneesmiddelen 
met elkaar interacteren, en door voorlichting en de wijze van 
terhandstelling te bewaken dat de medicatie op de juiste 
manier wordt gebruikt. De terhandstelling van geneesmiddelen 
moet in een voor de verzekerde hanteerbare vorm gebeuren. 
Als het voor een juist gebruik noodzakelijk is de genees-
middelen in weekdosering af te leveren, hoort dat tot de te 
verzekeren prestatie farmaceutische zorg in het kader van de 
Zvw. Op grond van artikel 2, eerste lid AWBZ is er dan geen 
aanspraak op AWBZ-zorg. 
 

 De daadwerkelijke toediening van geneesmiddelen kan wél 
AWBZ-zorg zijn. Het kan daarbij gaan om geven van de in een 
distributiesysteem uitgevulde geneesmiddelen. Het kan ook 
gaan om geneesmiddelen die zich niet lenen voor aflevering in 



27069912 168

een patiëntspecifiek distributiesysteem, zoals vloeibare 
medicijnen. Tot slot gaat het om geneesmiddelen waarvan de 
dosering per inname niet tevoren is te bepalen. 
 

 De huidige regelgeving doet naar de mening van het CVZ ook 
recht aan kwaliteit van zorg en doelmatigheid: 
 

 Vanuit het oogpunt van kwaliteit van zorg verdient het de 
voorkeur dat het uitzetten van geneesmiddelen door de 
apotheek wordt verzorgd. De apotheek heeft bij uitstek de 
outillage en de vaardigheden om het foutenniveau bij het 
uitzetten van medicijnen te minimaliseren. Zeker bij 
polyfarmacie en geneesmiddelen met een complex 
innameschema is dat van groot belang.  
 

 Ook vanuit het oogpunt van (macro) doelmatigheid verdient 
het de voorkeur om het uitzetten van geneesmiddelen door de 
apotheek te laten verzorgen dan bij de verzekerde thuis. De 
apotheek heeft daarvoor de passende infrastructuur, en er is 
geen sprake van reistijd, zoals bij het uitzetten van 
geneesmiddelen door iemand van de thuiszorg bij de 
verzekerde thuis wél het geval is. 

 
 

5. Auteur 

Auteur drs. A.M. Hopman 
 

Datum 14 april 2008 
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Samenvatting 
 
 Op grond van de beschikbare wetenschappelijke literatuur 

voldoet toepassen van neurofeedback bij behandeling van 
ADHD, epilepsie niet aan de stand van wetenschap en praktijk 
zoals bedoeld in artikel 2.1. tweede lid Besluit zorgverzekering 
(Besluit zv). Hetzelfde geldt voor de toepassing bij 
angststoornissen, autisme/autistiforme stoornissen, tinnitus 
en andere psychische of fysieke problematiek. Neurofeedback 
behoort dus niet tot de te verzekeren prestaties in het kader 
van de Zorgverzekeringswet (Zvw). 
 

 
 

1. Neurofeedback 

 Neurofeedback, ook wel EEG-feedback genoemd, is een 
feedback methode waarbij gebruik wordt gemaakt van electro -
encefalografie (EEG) om de via EEG meetbare hersenactiviteit te 
beïnvloeden.  
 

 Deze terugkoppeling vindt plaats via een computer, door 
middel van het EEG naar de behandelaar en middels visuele 
en/of auditieve prikkels (zoals computerspel, film of muziek) 
naar de patiënt / cliënt. 
 

 Er bestaan verschillende vormen c.q. protocollen van 
neurofeedback. Zo zijn er verschillende mogelijke 
aangrijpingspunten (bijvoorbeeld het beïnvloeden van theta- 
en bèta ratio, training van slow cortical potentials (SCPs) en 
sensory motor rhythm (SMR) neurofeedback). Ook zijn er 
verschillende therapeutische settings mogelijk (qua duur, 
frequentie en aantal van de neurofeedback sessies, maar ook 
gebruikte soft- en hardware en de voor de patiënt / cliënt 
gebruikte terugkoppeling). 
 

 Neurofeedback kent volgens zorgaanbieders en literatuur vele 
toepassingen, waaronder ADHD, ADD, stoornissen in het 
autistisch spectrum, depressie, epilepsie, hersentraumata, 
migraine, tinnitus. Andere toepassingsgebieden zijn angst-
stoornissen, concentratieproblemen, dyslexie, leerstoornissen, 
slaapproblemen en verslaving. Tevens kan neurofeedback bij 
klachtenvrije personen worden ingezet voor onder andere het 
reduceren van stress of het optimaliseren van prestaties. 
 

 Behandeling met neurofeedback wordt in Nederland 
doorgaans uitgevoerd door, of onder supervisie van, een 
psycholoog (psycholoog, GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, 
neuropsycholoog). De therapeut is aanvullend opgeleid in 
neurofeedback. 
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2. Standpunt 

 Op grond van de beschikbare wetenschappelijke literatuur 
voldoet het toepassen van neurofeedback bij behandeling van 
ADHD, epilepsie niet aan de stand van wetenschap en praktijk 
zoals bedoeld in (Zvw). Hetzelfde geldt voor de toepassing bij 
angststoornissen, autisme/autistiforme stoornissen, tinnitus 
en andere psychische of fysieke problematiek. 
 

 Hoewel neurofeedback mogelijk een positief effect heeft op de 
symptomen behorend bij ADHD en op moeilijk (door medicatie 
of chirurgie) behandelbare epilepsie zijn de tot nu toe 
gepubliceerde onderzoeken van onvoldoende kwaliteit om te 
voldoen aan de hoogste bewijslast (A1 of A2, gerandomi-
seerde, dubbelblind gecontroleerde trials). 
Er zijn geen argumenten om met een lagere bewijslast te 
volstaan. De prevalentie van de ziektebeelden is hoog genoeg 
om een voldoende aantal patiënten te includeren, er zijn geen 
ethische bezwaren tegen randomisatie. 

 
 
3. Consequenties 

 Neurofeedback behoort niet tot de te verzekeren prestaties in 
het kader de Zvw omdat deze zorg niet voldoet aan de stand 
van de wetenschap en praktijk, zoals bedoeld in artikel 2.1. 
tweede lid Besluit zv.  

 
 
4. Motivering 

4.a. Wet - en regelgeving 

 Het Besluit zorgverzekering (Bzv) beschrijft welke zorg tot de 
te verzekeren prestaties in het kader van de Zvw behoort. 
 

 Voorzover in dit kader relevant bepaalt artikel 2.4 Bzv :  
“Geneeskundige zorg is zorg zoals……., klinisch 
psychologen….die plegen te bieden. 
 

 Artikel 2.1, tweede lid, Bzv bepaalt dat de inhoud en omvang 
van de vormen van zorg of diensten “mede worden bepaald 
door de stand der wetenschap en praktijk en, bij het 
ontbreken van zodanige maatstaf, door hetgeen in het 
betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg 
en diensten”. 
 

4.b. Beoordeling (medisch en juridisch) 

4.b.1. Juridisch kader 

 Neurofeedback is een nieuwe zorgvorm, die valt onder de zorg 
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die klinisch psychologen die plegen te bieden. Door de 
overheveling van de geneeskundige GGZ van de AWBZ naar de 
Zorgverzekeringswet valt die zorg vanaf 1 januari 2008 onder  
geneeskundige zorg zoals beschreven in artikel 2.4. Zvw. 
 

 Om tot de te verzekeren prestaties in het kader van de Zvw te 
behoren, moet een zorgvorm, op grond van artikel 2.1 lid 2 
Bzv, voldoen aan de stand der wetenschap en praktijk. 

4.b.2. Medische beoordeling 

 Bij de beoordeling of neurofeedback een behandeling is die 
voldoet aan de in de Zorgverzekeringswet bedoelde stand van 
wetenschap en praktijk is uitgegaan van de bij het CVZ 
gebruikelijke methodiek.1  
 

 Driemaal is een literatuur search uitgevoerd naar 
neurofeedback c.q. EEG-biofeedback. 
Gebruikte bronnen zijn Medline (Pubmed), PsycInfo 
(Silverplatter), Cochrane, Clinical Evidence, INAHTA.  
 

 Neurofeedback wordt toegepast bij uiteenlopende 
aandoeningen. De gevonden literatuur betreft grotendeels 
publicaties over de behandeling door middel van 
neurofeedback van een specifieke aandoening of (een groep 
van) specifieke aandoeningen. Over ADHD en epilepsie zijn de 
meeste publicaties verschenen. 
 

 Neurofeedback en ADHD 
 Neurofeedback voor de behandeling van ADHD heeft volgens 

verschillende auteurs positief effect op de symptomen 
behorend bij ADHD, zou volgens een aantal auteurs een 
vergelijkbaar effect op ADHD hebben als medicatie en deze 
kunnen vervangen. Verschillende auteurs geven daarbij aan 
dat verder onderzoek naar het effect van neurofeedback 
noodzakelijk is. 
 

 De tot nu toe gepubliceerde onderzoeken zijn van 
onvoldoende kwaliteit om te voldoen aan de hoogste 
bewijslast (A1 of A2, gerandomiseerde, dubbelblind 
gecontroleerde trials).2 
Er zijn onvoldoende argumenten waarom een lagere bewijslast 
zou volstaan. 
 

 De conclusie is dat op grond van de beschikbare 
wetenschappelijke literatuur niet blijkt dat neurofeedback bij 
behandeling van ADHD voldoet aan de stand van wetenschap 
en praktijk zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 Bzv. 
 

                                                 
1 Zie Rapport Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk, CVZ, november 2007, 
www.cvz.nl/resources/rpt0711_stand-wetenschap-en-praktijk_tcm28-25006.pdf    
2 Zie voor de verschillende niveaus van bewijslast  
www.cbo.nl/product/richtlijnen/handleiding_ebro/article20060207153532/articleCBOfree_view. 
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 Neurofeedback en epilepsie 
 Neurofeedback voor de behandeling van epilepsie is volgens 

verschillende auteurs een veelbelovende toepassing. De tot nu 
toe gepubliceerde onderzoeken zijn echter van onvoldoende 
kwaliteit om te voldoen aan de hoogste bewijslast (A1 of A2, 
gerandomiseerde, dubbelblind gecontroleerde trials).3 
Er zijn onvoldoende argumenten waarom een lagere bewijslast 
zou volstaan. 
 

 Geconcludeerd moet worden dat op grond van de beschikbare 
wetenschappelijke literatuur niet blijkt dat neurofeedback bij 
behandeling van epilepsie voldoet aan de stand van 
wetenschap en praktijk zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 2 Bzv . 
 

 Neurofeedback en overige toepassingen 
 Overige in de literatuur genoemde toepassingen zijn, onder 

andere, angststoornis, stoornissen in het autistisch spectrum, 
depressie, schizofrenie, Gilles de la Tourette, tinnitus 
(oorsuizen), slaapstoornissen, leerstoornissen en 
verslavingsproblematiek. 
 

 Geen studies van voldoende kwaliteit werden gevonden. Op 
grond van de beschikbare wetenschappelijke literatuur blijkt 
niet dat neurofeedback bij psychische of fysieke aandoeningen 
voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk zoals 
bedoeld in artikel 2.1 lid 2 Bzv . 

 
 
5. Bestuurlijke consultatie  

 Het CVZ heeft het conceptadvies voorgelegd aan het 
Nederlands Instituut Psychologen.(NIP). De NIP kan zich niet 
vinden in de conclusie van het CVZ dat neurofeedback niet 
voldoet aan de stand der wetenschap en praktijk.  
 

 Het NIP wijst op een aantal onderzoeken die niet in de beoor-
deling zijn betrokken, en stelt dat de eis van double-blind 
onderzoek bij psychologische interventies niet realistisch is.  
 

 De reactie van het NPI heeft geleid tot een herbeoordeling 
door het CVZ.  
 

 Het CVZ is van oordeel dat de drie aangedragen 
gerandomiseerde dubbel-blind onderzoeken te summier zijn 
beschreven om een uitspraak te kunnen doen over de validiteit 
van deze studies.  
 

 Wat betreft de vereiste mate van evidence het volgende. In het 
rapport “Stand der wetenschap en praktijk” geeft het CVZ aan 
dat er wel degelijk situaties zijn waarin moet worden volstaan 

                                                 
3 Zie voor de verschillende niveaus van bewijslast  
www.cbo.nl/product/richtlijnen/handleiding_ebro/article20060207153532/articleCBOfree_view. 
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met een lager niveau van evidence. Bij neurofeedback is dat 
naar het oordeel van het CVZ niet het geval.  
 

 De herbeoordeling heeft daarom niet geleid tot aanpassing 
van het oordeel van het CVZ dat neurofeedback op dit moment 
niet voldoet aan de stand der wetenschap en praktijk. 
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Samenvatting 
 
 Een toegepaste behandeling kan de grens overschrijden van 

wat de zorgverzekering als verzekerde prestatie in de polis 
biedt. Vraag is dan of dat deel van die behandeling die wel als 
verzekerde prestatie in de zorgverzekering is opgenomen voor 
rekening van de zorgverzekering mag komen.  
Als de verzekerde de keuze maakt voor een behandeling, die 
deels valt onder de zorgverzekering en deels niet, zijn de 
meerkosten voor deze aanvullende zorg voor eigen rekening 
of voor rekening van de aanvullende verzekering als die daarin 
voorziet. 
De geboden aanvullende zorg moet wel voldoen aan de stand 
der wetenschap en praktijk en algemeen gebruikelijk zijn. Ook 
mag de zorg niet in zijn geheel zijn uitgesloten van de te 
verzekeren prestaties van de zorgverzekering of alleen voor 
rekening van de zorgverzekering komen bij bepaalde 
indicaties. Tenslotte zal de verhouding tussen de kosten die 
voor rekening komen van de zorgverzekering en de kosten die 
voor eigen rekening komen ruim in het voordeel van de 
zorgverzekering moeten zijn. 

 
 

1. Aanvullende zorg 

 Met de invoering van de Zorgverzekeringswet heeft de 
wetgever onder meer aan zorgverzekeraars beperkingen 
opgelegd voor de uitvoering van het schadeverzekerings-
bedrijf. Deze beperkingen hebben met name betrekking op het 
tegengaan van risicoselectie door zorgverzekeraars. Om de 
negatieve gevolgen van de beperkingen in het uitvoeren van 
het schadeverzekeringsbedrijf op te vangen, ontvangen de 
zorgverzekeraars een vereveningsuitkering vanuit het 
Zorgverzekeringsfonds. 
 
Om deze reden en om reden van het borgen van de kwaliteit 
heeft de wetgever de te verzekeren prestaties – en de 
voorwaarden waaronder – in het Besluit zorgverzekering 
benoemd die de zorgverzekeraar in zijn polis moet aanbieden. 
Hiermee wordt selectie tegengegaan en is duidelijk welke 
kosten de zorgverzekeraar kan inbrengen voor de 
vereveningsuitkering. 
 
Een concreet toegepaste behandeling kan de grens 
overschrijden van wat de zorgverzekering als verzekerde 
prestatie biedt (bijvoorbeeld omdat een goedkoper alternatief 
aanwezig is die even effectief of adequaat is). Vraag is dan of 
dat deel van die behandeling die wel als (onderdeel van een) 
verzekerde prestatie in de zorgverzekering is opgenomen voor 
rekening van de zorgverzekering mag komen.  
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2. Standpunt 

 Een verzekerde heeft voor rekening van de zorgverzekering 
recht op een vorm van zorg of een dienst als deze voldoet aan 
de stand der wetenschap en praktijk èn voor zover hij daarop 
naar inhoud en omvang redelijkerwijs is aangewezen (artikel 
2.1 Bzv). Dit laatste betekent dat gekeken moet worden naar 
de individuele omstandigheden van het geval. Heeft de 
verzekerde in het concrete geval een indicatie voor de 
gevraagde zorg? Een verzekerde kan ten laste van de 
zorgverzekering alleen redelijkerwijs zijn aangewezen op zorg 
die valt binnen het domein van de zorgverzekering. Als de 
verzekerde op eigen verzoek zorg wil ontvangen die de 
grenzen van de zorgverzekering te buiten gaat, dan komt deze 
zorg niet ten laste van de zorgverzekering. Bij deze afweging 
wordt de meerwaarde van de specifieke behandeling voor de 
verzekerde afgewogen met andere voor handen zijnde 
behandelingen, die geheel onder de zorgverzekering vallen.  
 
Als de verzekerde de keuze maakt voor een behandeling, die 
niet geheel binnen de zorgverzekering valt en waarvan de 
kosten hoger zijn in vergelijking met andere voor handen 
zijnde behandelingen dan zijn de meerkosten voor eigen 
rekening of voor rekening van de aanvullende verzekering als 
die daarin voorziet. De zorg mag niet in zijn geheel zijn 
uitgesloten van de te verzekeren prestaties van de zorg-
verzekering of alleen voor rekening van de zorgverzekering 
komen bij bepaalde indicaties. Tenslotte zal de verhouding 
tussen de kosten die voor rekening komen van de 
zorgverzekering en de kosten die voor eigen rekening komen 
ruim in het voordeel van de zorgverzekering moeten zijn. 
 
De totale integrale behandeling moet voldoen aan de stand der 
wetenschap en praktijk. De totale behandeling voldoet 
daarmee aan de voorwaarde van doelmatigheid. Daarmee 
wordt voorkomen dat op een later moment kosten voor 
bijvoorbeeld een hersteloperatie voor rekening van de 
zorgverzekering zal komen.   

 
 
3. Consequenties 

 Zorgverzekeraars gaan verschillend om met verzoeken van 
verzekerden als het gaat om vergoeding van aanvullende zorg: 
de een vergoedt alles; de ander vergoedt niets en een derde 
vergoedt een deel. Met deze duiding wordt bereikt dat alle 
zorgverzekeraars tenminste een deel van de kosten van zorg 
zullen vergoeden, t.w. dat deel dat onderdeel uitmaakt van de 
verzekerde prestaties. Zorgverzekeraars kunnen dat deel van 
de kosten dat betrekking heeft op de verzekerde prestatie ten 
laste brengen van de zorgverzekering. Uiteraard geldt dit niet 
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voor zorgvormen die de wetgever in zijn geheel heeft 
uitgesloten van de te verzekeren prestaties. 

 
 
4. Motivering 

4.a. Wet- en regelgeving 
 Met de invoering van de Zvw heeft de wetgever onder meer 

aan zorgverzekeraars beperkingen opgelegd voor de 
uitvoering van het schadeverzekeringsbedrijf. De 
zorgverzekering biedt de gehele bevolking onder voor ieder 
gelijke sociale voorwaarden een verzekering tegen de 
gevolgen van behoefte aan geneeskundige zorg1.  
De gelijke sociale voorwaarden zijn: 
• verzekeringsplicht burger (art. 2 Zvw); 
• acceptatieplicht zorgverzekeraar (art. 3 Zvw); 
• het te verzekeren risico (art. 10 Zvw); 
• premiegrondslag modelovereenkomst en premiekorting 

per variant (art. 17 Zvw); 
• keuzemogelijkheden: natura/restitutie (art. 11 Zvw), pgb 

(art. 14a Zvw), deelname collectiviteit (art. 18 Zvw), 
vrijwillig eigen risico (art. 19 Zvw). 

 
Een van de uitgangspunten van de wijzigingen in het 
zorgverzekeringsstelsel is dat er meer keuzemogelijkheden 
zijn voor zorgverzekeraars, zorgaanbieders en burgers. 
 

4.b. Beoordeling 
 Een behandeling waarop de verzekerde naar inhoud en 

omvang redelijkerwijs is aangewezen, kan op eigen verzoek de 
grenzen van de zorgverzekering te buiten gaan. Binnen de 
zorgverzekering heeft de wetgever de verschillende te 
verzekeren prestaties functiegericht omschreven. De polis 
geeft de geconcretiseerde prestaties aan waar de verzekerde 
recht op heeft. De inhoud van de polis is voor alle verzekerden 
die voor die polis hebben gekozen gelijk. De verzekerde claimt 
gemaakte kosten ten laste van de zorgverzekeraar. 
 
Het stelsel van zorg en zorgverzekeringen bieden burgers, 
zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer mogelijkheden. 
Centraal daarin staat de burger en zijn zorgvraag. Voor een 
deel wordt in de zorgvraag van de burger voorzien in de 
Zorgverzekeringswet. Hierin is de noodzakelijke zorg 
opgenomen die voor een ieder toegankelijk moet zijn. 
Daarnaast bieden zorgaanbieders zorg aan waarin de zorg die 
in de zorgverzekering als verzekerde prestatie is opgenomen, 
een integraal onderdeel vormt. Voor zover deze zorg niet 
nadrukkelijk is uitgesloten in de Zorgverzekeringswet, kan de 

                                                 
1 Considerans Zorgverzekeringswet (Stb. 2005, 358). 
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zorgverzekeraar dat deel wat opgenomen is in de basispolis 
vergoeden ten laste van de zorgverzekering. De resterende 
kosten komen ten laste van de verzekerde of, als hij daarvoor 
aanvullend verzekerd is, voor rekening van de aanvullende 
verzekering. 
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DBC Beoordelingen  
 
Diagnose behandeling combinaties (DBC’s) zijn bedoeld voor registratie en declaratie 
van medisch specialistische zorg. Het CVZ is in het kader van het onderhoud van het 
DBC systeem verantwoordelijk voor de verzekeringstechnische beoordeling van dbc’s. 
Het CVZ beoordeelt of de zorg in de betreffende dbc behoort tot de te verzekerde 
prestatie. Hiertoe beoordeelt het CVZ alle nieuwe en gewijzigde DBC’s. Er zijn drie 
beoordelingsresultaten: 
 

• Rood: in principe niet verzekerde zorg. Dit kan zorg zijn die niet valt onder de 
Zvw of zorg die niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. 

• Oranje: in principe onder niet verzekerde zorg. Ook hier kan de deels niet 
verzekerde zorg uitgesloten of zorg die niet voldoet aan de stand van de 
wetenschap en praktijk. De voorwaarden zijn onder meer indicatievereisten 
(aangeboren bovenooglidafwijking?), of een bepaalde verrichting plaats vindt 
(besnijdenis) en of bepaalde materialen gebruikt worden (bijvoorbeeld 
prothesen). 

• Ongekleurd: in principe verzekerde zorg. 
 
De stichting DBC Onderhoud bereidt wijzigingen in DBC’s voor. Het CVZ onderscheidt 
regulier onderhoud en doorontwikkeling. Nieuwe, innovatieve DBC’s belanden in de 
categorie regulier onderhoud. Correcties, reparaties en wijzigingen als gevolg van 
systeemaanpassingen ziet het CVZ als doorontwikkeling. Voor beide trajecten gelden 
verschillende eisen ten aanzien van de informatie die CVZ nodig heeft om de aanvraag te 
kunnen beoordelen.  
 
Beoordelingen 2007 
In 2007 zijn bij het CVZ drie dossiers in het kader van regulier onderhoud (d.w.z. nieuwe 
innovatieve dbc’s) ingediend. Twee rapporten zijn gepubliceerd in 2007, één in februari 
2008. In het kader van doorontwikkeling zijn een groot aantal voorstellen voor nieuwe of 
gewijzigde DBC’s aan CVZ voorgelegd. 
 
Regulier onderhoud  
Nervus vagus stimulatie bij patiënten met chronische of recidiverende, therapieresistente 
depressie 
 
Nervus vagus stimulatie (Vagus Nerve Stimulation, VNS) is een nieuwe therapie die wordt 
ingezet bij patiënten die lijden aan chronische of recidiverende, therapieresistente 
depressie (ook wel majeure depressie genoemd). Het College voor zorgverzekeringen 
(CVZ) heeft in 2006 beoordeeld of VNS -therapie behoort tot de te verzekeren prestaties 
ingevolge de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het CVZ heeft die vraag toen ontkennend 
beantwoord, omdat naar zijn oordeel niet voldaan werd aan het wettelijke criterium dat 
het moet gaan om zorg conform stand van de wetenschap en praktijk. Deze beoordeling 
vond destijds plaats op verzoek van Stichting DBC Onderhoud naar aanleiding van de 
door deze stichting ontvangen innovatieve DBC-aanvraag (betreffende VNS -therapie). 
 
Het CVZ heeft op verzoek van Stichting DBC Onderhoud in 2007 opnieuw beoordeeld of 
VNS-therapie tot de te verzekeren prestaties ingevolge de Zvw behoort. Aanleiding 
hiervoor is dat genoemde stichting van de aanvrager van de DBC (betreffende VNS -
therapie) aanvullende informatie heeft ontvangen op basis waarvan – volgens de 
aanvrager van de DBC - geconcludeerd kan worden dat de therapie thans effectief en 
veilig is en dus beschouwd kan worden als zorg die onder de dekking van de Zvw valt.   
 
Het CVZ komt  op basis van de aanvullende informatie tot de conclusie dat niet voldaan 
is aan het vereiste “stand van de wetenschap en praktijk” en dat VNS -therapie bij 
chronische of  recidiverende, therapieresistente depressie niet behoort tot de te 
verzekeren prestaties ingevolge de Zvw. 
 
 



 

27088565   182 

Agressieve cytoreductie in combinatie met HIPEC bij een uitsluitend peritoneaal 
gemetastaseerd colorectaal carcinoom 
 
Het tweede beoordelingsrapport over een innovatieve DBC beschrijft het advies van het 
CVZ ten aanzien van de behandeling agressieve cytoreductie (CRS) in combinatie met 
Hypertherme IntraPeritoneale Chemotherapie (HIPEC) bij een uitsluitend peritoneaal 
gemetastaseerd colorectaal carcinoom. 
 
De behandeling betreft een combinatie van CRS en intraperitoneale spoeling (spoeling 
van de buikholte) met cytostatica onder hoge temperatuur (>39°C), waardoor een 
diepere penetratie in cellagen bereikt wordt. Omdat de lokaal toegepaste chemotherapie 
slechts een aantal millimeters in het tumorweefsel kan doordringen, is het belangrijk van 
te voren zoveel mogelijk tumorweefsel te verwijderen (cytoreductie). Hiervoor is een zeer 
ingrijpende en belastende operatie noodzakelijk met de daarbij horende risico’s. 
 
In de periode 1997 tot 2002 is een fase III studie uitgevoerd bij patiënten met 
peritoneale metastasering van een colorectaal carcinoom in het kader van het project 
Ontwikkelingsgeneeskunde. In 2003 heeft het CVZ de onderzoeksresultaten 
gerapporteerd aan de minister van VWS. Het CVZ concludeerde dat de onderzochte 
behandeling gebruikelijke zorg is bij een uitsluitend peritoneaal gemetastaseerd 
colorectaal carcinoom met de inperkingen die de onderzoekers voorstellen, namelijk 
zegelring histologie en metastasering naar meer dan 5 van de 7 buikregio’s. 
 
De innovatieve DBC omvat dezelfde behandeling bij dezelfde indicatie als de beoordeling 
uit 2003. De vraag die het CVZ zich heeft gesteld is of er redenen zijn om het standpunt 
uit 2003 te herzien. 
 
In de literatuur wordt consistent een aanzienlijke verbetering van de overleving gezien 
na agressieve cytoreductie gecombineerd met HIPEC. De behandeling CRS + HIPEC is 
conform het wettelijke criterium ‘stand van de wetenschap en praktijk’ bij een 
uitsluitend peritoneaal gemetastaseerd colorectaal carcinoom met de volgende 
inperkingen: 

• zegelring histologie; 
• metastasering naar meer dan 5 van de 7 buikregio’s. 

 
Ondanks de ontbrekende harde gegevens over de kosteneffectiviteit van de behandeling 
ziet het CVZ op basis van de andere pakketprincipes geen reden om aan te bevelen dat 
de behandeling CRS + HIPEC expliciet uitgesloten zou moeten worden van de te 
verzekeren prestaties. 
 
Uitgaande van 80-100 patiënten bedraagt de totale budgetimpact tussen de € 4.2 
miljoen en € 5.3 miljoen. 
 
Ballonkyphoplastiek 
PM. Volgt in februari. 
 
Doorontwikkeling 
In 2007 zijn door DBC Onderhoud twee wijzigingspakketten bij CVZ ingediend. Deze 
voorstellen leidden tot vele duizenden nieuwe of gewijzigde DBC’s. Voor elke DBC is 
door het CVZ beoordeeld of het niet verzekerde zorg betreft. Voor wijzigingen in het 
kader van doorontwikkeling ontbreekt het aan tijd om per DBC de stand van wetenschap 
en praktijk in kaart te brengen. Het CVZ beperkt zich bij deze beoordelingen dan ook tot 
het toetsen van DBC’s op basis van bestaande jurisprudentie met betrekking tot 
uitgesloten of experimentele verrichtingen en afbakening met andere regelingen, zoals 
de AWBZ.  
 
Op hoofdlijnen heeft DBC Onderhoud de volgende wijzigingen voorgesteld: 

• Systeemwijzigingen (nieuwe behandelassen, samenvoegen behandelassen en 
zorgtypen) 

• Specialisme specifieke wijzigingen 
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• Invoering DBC-systeem bij categorale instellingen. 
 
Naast wijzigingen op verzoek van DBC Onderhoud, heeft het CVZ van de toetsingen 
gebruik gemaakt om eerdere foutieve beoordelingen te corrigeren. 
 
Het overgrote deel van de DBC’s is door CVZ ongekleurd gelaten. De 
beoordelingsresultaten zijn per brief naar VWS, NZA, DBC Onderhoud en 
brancheorganisaties gestuurd. DBC Onderhoud heeft de DBC-tabellen conform de 
beoordelingen van het CVZ ingevuld. 
 
 
 
 
Auteur: drs. A.R. van Halteren 
Datum: 11 januari 2008 
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Beoordelingen ten behoeve van opname in het GVS in 2007 
 
 

 
 

Stofnaam 

 
 

Merknaam 
 

 
 

Indicatie 

 
Informatie oordeel 

CFH 
  

 
Vergoedings- 

status 
 

 
 
adalimumab Humira® ziekte van Crohn FT-rapport opname 

(01-11-07) 
met limiet 
(1A) 
vergoeding 
via bijlage 2 

alfa
1
-proteïnase- 

remmer 
Prolastin® alfa

1
-

antitrypsinedeficiëntie  
CFH-rapport 07/39 
FT-rapport 
KCR 

nog geen 
besluit 
minister 

aliskiren  Rasilez® hypertensie  CFH-rapport 07/36 
FT-rapport 

opname 
(01-01-08) 
met limiet 
(1A) 

betaïne-
anhydraat 

Cystadane®  homocystinurie  CFH-rapport 07/26 
FT-rapport 
KCR 

opname 
(01-11-07) 
zonder limiet 
(1B) 

bortezomib Velcade® multiple myeloom CFH-rapport 07/30 
FT-rapport 
FE-rapport 
KCR 

opname 
(01-12-07) 
zonder limiet 
(1B) 
vergoeding 
via bijlage 2 

bosentan Tracleer® digitale ulcera FT-rapport 
KCR 

opname 
(01-11-07) 
met limiet 
(1A) 
vergoeding 
via bijlage 2 
 

buprenorfine Buprenorfine 
Berkman® 

ernstige pijn CFH-rapport 07/24 
FT-rapport 

geen opname  

bupropion  Wellbutrin XR® depressie  CFH-rapport 07/16 
FT-rapport 

opname  
(01-06-07) 
met limiet 
(1A ) ; 
vergoeding 
via bijlage 2 
 

clopidogrel Plavix® acuut myocardinfarct 
met ST-segment 
elevatie (STEMI) 

CFH-rapport 07/17 
FT-rapport 
KCR 

opname 
met limiet 
(1A); 
vergoeding 
via bijlage 2 
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colesevelam Cholestagel® hypercholesterol- 
emie  

CFH-rapport 07/25 
FT-rapport 

opname 
(01-09-07) 
met limiet 
(1A) 

darunavir Prezista® HIV-1 CFH-rapport 07/15 
FT-rapport 

opname 
(01-05-07) 
zonder limiet 
(1B) 

dasatinib Sprycel® leukemie: CML en ALL CFH-rapport 07/07 
FT-rapport 
FE-rapport 
KCR 

opname 
(01-04-07) 
zonder limiet 
(1B) 

exenatide Byetta® diabetes melllitus CFH-rapport 07/31 
FT-rapport 
FE-rapport 
KCR 

geen opname  

infliximab Remicade® reumatoïde artritis CFH-rapport 07/13 opname 
(01-06-07) 
met limiet 
(1A); 
vergoeding 
via bijlage 2 

insuline 
(per inhalatie) 

Exubera® diabetes mellitus I en II CFH-rapport 07/06 
FT-rapport 
FE-rapport 
KCR 

opname 
(01-06-07) 
zonder limiet 
(1B); 
vergoeding 
via bijlage 2 

isosorbide-
dinitraat 

Isosorbide-
dinitraat 
vaseline-crème 
1% FNA  

anale fissuren CFH-rapport 07/01 
KCR 

opname 
(01-03-07) 
zonder limiet 
(1B) 

ivabradine Procoralan® stabiele angina 
pectoris 

CFH-rapport 07/21 
FT-rapport 
FE-rapport 
KCR 

opname 
(01-09-07) 
zonder limiet 
(1B) 
vergoeding 
via bijlage 2 
 

lenalidomide Revlimid® multiple myeloom CFH-rapport 07/29 
FT-rapport 
KCR 

opname 
(01-12-07) 
zonder limiet 
(1B) 
vergoeding 
via bijlage 2 
 

lumiracoxib Prexige® osteoartrose CFH-rapport 07/05 
FT-rapport 

opname 
(01-04-07) 
met limiet 
(1A) 

macrogol/ 
elektrolyten 

Moviprep® obstipatie  CFH-rapport 07/10 opname 
01-05-07 
met limiet 
(1A) 
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maraviroc Celsentri® HIV CFH-rapport 07/38 
FT-rapport 

nog geen 
besluit 
minister 

mecasermine Increlex® insuline groeifactor-1 
deficiëntie  

CFH-rapport 07/37 
FT-rapport 
KCR 

nog geen 
besluit 
minister 

methoxypoly- 
ethyleenglycol 
epoëtine beta 

Mircera® anemie gerelateerd aan 
chonische nierziekte 

CFH-rapport 07/35 
FT-rapport 

opname 
(01-01-08) 
met limiet 
(1A) 

miconazol Zimycan® luierdermatitis CFH-rapport 07/19 
FT-rapport 
FE-rapport 

geen opname  

oxycodon Oxynorm® ernstige pijn  CFH-rapport 07/20 
FT-rapport 

opname 
met limiet 
(1A) 

paliperidon Invega® schizofrenie  CFH-rapport 07/28 
FT-rapport 

opname 
(01-11-07) 
met limiet 
(1A) 

papillomavirus 
humaan 

Gardasil® preventie HPV-infectie; 
condyloma acuminata 

CFH-rapport 07/14 
FT-rapport 
FE-rapport 
KCR 

geen opname  

pioglitazon Actos® diabetes mellitus type 
II 
(tweedelijns 
monotherapie, 
tripletherapie en in 
combinatie met 
insuline) 
 

FT-rapport 
KCR 

nog geen 
besluit 
minister 

posaconazol Noxafil® profylaxe en 
behandeling invasieve 
aspergillose; 
orofaryngeale 
candidiasis 
 

CFH-rapport 07/18 
FT-rapport 

opname 
(01-07-07) 
met limiet 
(1A) 

rimonabant Acomplia® obesitas  CFH-rapport 07/09 
FT-rapport 
FE-rapport 
KCR 
 

vergoedings- 
aanvraag is 
ingetrokken 

rosiglitazon Avandia® diabetes mellitus type 
II 
(tweedelijns 
monotherapie en 
tripletherapie) 
 

FT-rapport 
KCR 

nog geen 
besluit 
minister 

rotavirus-vaccin Rotarix® gastro-enteritis 
veroorzaakt door 
rotavirus-infectie  

CFH-rapport 07/33 
FT-rapport 
FE-rapport 
KCR 
 

geen opname  
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rotigotine Neupro® in combinatie met 
levodopa in latere 
stadia van de ziekte 
van Parkinson; 
herbeoordeling 
monotherapie  

CFH-rapport 07/34 opname 
(01-01-08) 
met limiet 
(1A) 

sitagliptine Januvia® diabetes mellitus type 
II 

CFH-rapport 07/22 
FT-rapport 
FE-rapport 
KCR 

opname 
(01-09-07) 
zonder limiet 
(1B); 
vergoeding 
via bijlage 2 

sitaxentan  Thelin® pulmonale hypertensie  CFH-rapport 07/08 
FT-rapport 

opname 
(01-04-07) 
met limiet 
(1A) 

sunitinib Sutent® eerstelijnstherapie  
niercelcarcinoom; GIST 
 

CFH-rapport 07/32 opname 
(01-12-07) 
zonder limiet 
(1B); 
vergoeding 
via bijlage 2 

telbivudine Sebivo® chronische 
hepatitis B 

CFH-rapport 07/23 
FT-rapport 

opname 
(01-09-07) 
met limiet 
(1A) 

testosteron Striant® hypogonadisme  CFH-rapport 07/04 
FT-rapport 

opname 
(01-03-07) 
met limiet 
(1A) 

timotheegras- 
extract 

Grazax® hooikoorts CFH-rapport 07/12 
FT-rapport 
FE-rapport 
KCR 

geen opname  

urofollitropine Fostimon anovulatie/PCOS; 
ovariële 
hyperstimulatie  

CFH-rapport 07/02 
FT-rapport 

opname 
(01-03-07) 
met limiet 
(1A) 

zonisamide Zonegran® epilepsie  CFH-rapport 07/03 
FT-rapport 

opname 
(01-03-07) 
met limiet 
(1A) 
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Beoordelingen intramurale geneesmiddelen in 2007. 
 

 
 

Stofnaam 

 
 

Merknaam 
 

 
 

Indicatie 

 
 

Oordeel CFH 
 

abatacept Orencia® reumatoïde artritis FT-rapport 
kostenprognose 
vraagstelling 
doelmatigheids-
toets 

agalsidase 
alfa 
agalsidase 
beta 
 

Replagal® 
 
Fabrazyme® 
 
 

ziekte van Fabry FT-rapport 
(Replagal) 
FT-rapport 
(Fabrazyme) 
kostenprognose 
vraagstelling 
doelmatigheids-
toets 

alemtuzumab Mabcampath® chron. lymfocytaire 
leukemie  

vraagstelling 
doelmatigheids-
toets 

alglucosidase
-alfa 

Myozyme® ziekte van Pompe vraagstelling 
doelmatigheids-
toets 

bevacizumab Avastin® eerstelijnstherapie 
borstkanker 

FT-rapport 
kostenprognose 
vraagstelling 
doelmatigheids-
toets 

bevacizumab Avastin® niet-kleincellig 
longkanker 

FT-rapport 
kostenprognose 
vraagstelling 
doelmatigheids-
toets 

cetuximab Erbitux® plaveiselcarcinoom 
hoofd/halsgebied 

FT-rapport 
kostenprognose 
vraagstelling 
doelmatigheids-
toets 

cetuximab Erbitux® colorectaalcarcinoom FT-rapport 
clofarabine Evoltra® leukemie  FT-rapport 

kostenprognose 
vraagstelling 
doelmatigheids-
toets 

drotrecogin-α Xigris® sepsis vraagstelling 
doelmatigheids-
toets 
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galsulfase Naglazyme® ziekte van Maroteaux-

Lamy 
FT-rapport 
kostenprognose 
vraagstelling 
doelmatigheids-
toets 
 

ibritumomab Zevalin® non-Hodgkin 
lymfoom 

vraagstelling 
doelmatigheids-
toets 

idursulfase Elaprase® ziekte van Hunter FT-rapport 
kostenprognose 
vraagstelling 
doelmatigheids-
toets 

infliximab Remicade® colitis ulcerosa vraagstelling 
doelmatigheids-
toets 
 

liposomaal 
cytarabine 

Depocyte® lymfomateuze 
meningitis 

FT-rapport 
kostenprognose 
vraagstelling 
doelmatigheids-
toets 

natalizumab Tysabri® multiple sclerose vraagstelling 
doelmatigheids-
toets 

omalizumab Xolair® astma vraagstelling 
doelmatigheids-
toets 

palfermin Kepivance® orale mucositis vraagstelling 
doelmatigheids-
toets 

pegaptinib Macugen® macula degeneratie  vraagstelling 
doelmatigheids-
toets 

ranibizumab Lucentis® macula degeneratie  FT-rapport 
kostenprognose 
vraagstelling 
doelmatigheids-
toets 

rituximab Mabthera® reumatoïde artritis vraagstelling 
doelmatigheids-
toets 

rituximab Mabthera® non-Hodgkin 
lymfoom 

vraagstelling 
doelmatigheids-
toets 
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Samenvatting 
 
(Nieuwe) technie-
ken behandeling 
varices  
 
 
 
 
 
 
 
Is het te verzekeren 
zorg? 
 
 
 
 
Onderscheid: 
medisch noodza-
kelijk/cosmetisch 

Voor de behandeling van varices worden verschillende 
(nieuwe) technieken gebruikt. Het CVZ heeft beoordeeld of de 
volgende technieken tot de te verzekeren prestaties ingevolge 
de Zorgverzekeringswet behoren: 
Ø Endoveneuze laserbehandeling (EVLB); 
Ø Radiofrequente obliteratie (RFO); 
Ø Foamsclerosering van de varices van de stamvene in het 

bovenbeen onder duplexcontrole; 
Ø Transilluminated powered phlebectomy (Tipp). 
 
De conclusie van het CVZ is dat de genoemde technieken, 
behoudens Foamsclerosering van de varices van de stamvene 
in het bovenbeen onder duplexcontrole, onder de dekking van 
de Zorgverzekeringswet vallen. Voor EVLB is dat pas het geval 
vanaf 15 februari 2008.  
 
Het CVZ is verder van opvatting dat de behandeling van varices 
een medisch noodzakelijke behandeling is en niet primair 
cosmetisch van aard is, in geval er een aangetoonde 
hemodynamische stoornis of een ernstige complicatie is. Dit 
gaat op voor de varices die in de classificatie die voor de 
indeling van varices wordt gebruik – de CEAP-classificatie - met 
C2, C3, C4, C5 en C6 worden aangeduid. 
Dit ligt anders voor de behandeling van varices die in de CEAP-
classificatie als C0 en C1 worden aangeduid. De behandeling 
van deze varices behoort in de regel niet tot de te verzekeren 
prestaties ingevolge de Zorgverzekeringswet, omdat het in dat 
geval veelal om louter cosmetische ingrepen gaat. 

 
 
1. Behandeling van varices 

Standpunt 2006: 
EVLB geen te ver-
zekeren zorg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In 2006 heeft het CVZ zich op het standpunt gesteld dat de 
endoveneuze laserbehandeling (EVLB) bij varices (nog) niet kan 
worden aangemerkt als zorg conform stand van de 
wetenschap en praktijk en dat deze behandeling daarmee niet 
behoort tot de te verzekeren prestaties ingevolge de 
Zorgverzekeringswet (Zvw).1 In verband met nieuwe publicaties 
over dit onderwerp, verschenen na het tijdstip van de 
literatuursearch op basis waarvan het CVZ zijn standpunt 
destijds formuleerde, heeft het CVZ opnieuw beoordeeld of 
EVLB thans voldoet aan het wettelijke criterium ‘stand van de 
wetenschap en praktijk’. Het feit dat in februari 2007 de 
richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van varices’2 tot stand is 

                                                 
1 CVZ 20 november 2006, RZA 2007/12. 
2 De richtlijn ‘diagnostiek en behandeling van varices’ is op initiatief van de Nederlandse 
Vereniging voor Heelkunde en de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie tot 
stand gekomen. Het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO heeft daarbij 
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Nieuwe beoordeling 
EVLB; ook beoorde-
ling andere technie-
ken  

gekomen vormt mede aanleiding voor hernieuwde beoordeling 
van de interventie. Het CVZ beperkt zich niet tot beoordeling 
van EVLB, maar het CVZ spreekt zich ook uit over andere 
endoveneuze technieken die voor de behandeling van varices 
worden toegepast. Met name gaat het dan om de vraag of de 
technieken voldoen aan het wettelijke criterium ‘stand van de 
wetenschap en praktijk’. Verder gaat het CVZ in op het 
onderscheid tussen medisch noodzakelijke behandeling van 
varices en cosmetische behandeling van varices. 

 
 
2. Standpunten 

 
Beoordeling tech-
nieken 
 
 
 
 
 
 
EVLB: te verzeke-
ren prestatie 
 
 
RFO: te verzekeren 
prestatie 
 
 
Foam bovenbeen: 
geen te verzekeren 
prestatie 
 
 
Tipp: te verzekeren 
prestatie 
 
 
 
 
 
 
Medisch noodzake-
lijke behandeling 
 
 
 
 
 

Varicesbehandelingen 
Het CVZ heeft de volgende technieken die bij de behandeling 
van varices worden gebruikt, beoordeeld: 
Ø Endoveneuze laserbehandeling (EVLB); 
Ø Radiofrequente obliteratie (RFO); 
Ø Foamsclerosering van de varices van de stamvene in het 

bovenbeen onder duplexcontrole; 
Ø Transilluminated powered phlebectomy (Tipp). 
 
Het CVZ is van mening dat EVLB bij varices zorg is conform 
‘stand van de wetenschap en praktijk’. Per 15 februari 2008 
behoort de behandeling tot de te verzekeren prestaties 
ingevolge de Zvw. 
Ook RFO bij varices is volgens het CVZ zorg conform ‘stand 
van de wetenschap en praktijk’. Ook die behandeling behoort 
tot de te verzekeren prestaties ingevolge de 
Zorgverzekeringswet. 
Het CVZ is verder van opvatting dat Foamsclerosering van de 
varices van de stamvene in het bovenbeen onder 
duplexcontrole niet onder de dekking van de zorgverzekering 
valt, omdat niet voldaan is aan het vereiste ‘stand van de 
wetenschap en praktijk’. 
Transilluminated powered phlebectomy (Tipp) – een 
behandeling die wordt toegepast bij de behandeling van 
zijtakvarices en restvarices (en ook bij recidiefvarices en 
perforantes) - behoort tot de te verzekeren prestaties 
ingevolge de Zvw, omdat voldaan is aan het vereiste ‘stand van 
de wetenschap en praktijk’.  
 
Medisch noodzakelijke versus cosmetische behandelingen 
De behandeling van varices is, in geval er een aangetoonde 
hemodynamische stoornis of een ernstige complicatie is, een 
medisch noodzakelijke behandeling en is niet primair 
cosmetisch van aard. Dit gaat op voor de varices die in de 
classificatie die voor de indeling van varices wordt gebruik – 
de CEAP-classificatie - met C2, C3, C4, C5 en C6 worden 
aangeduid. 

                                                                                                                                 
ondersteuning geboden. De richtlijn is geschreven voor (vaat)chirurgen, dermatologen en 
vaatlaboranten.   
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Cosmetische behan-
deling  

Behandeling van varices die in de CEAP-classificatie als C0 en 
C1 worden aangeduid, behoort in de regel niet tot de te 
verzekeren prestaties ingevolge de Zvw, omdat het in dat geval 
veelal om louter cosmetische ingrepen gaat. 

 
 

3. Consequenties 

(Kosten)voordelen 
EVLB en RFO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipp duurder 
 
 
 
Geen indicatieuit -
breiding 

In vergelijking met de klassieke behandelmethode van varices 
bieden EVLB en RFO een aantal (kosten)voordelen. De 
behandelingen vinden poliklinisch plaats onder plaatselijke 
verdoving. Ook is sprake van minder recidieven en verder 
zullen patiënten de deelname aan hun dagelijkse 
werkzaamheden eerder kunnen hervatten. Daarnaast is sprake 
van een grote mate van patiënttevredenheid. De 
endovasculaire ingrepen brengen ook meerkosten met zich 
mee. Deze betreffen: de iets langere duur van de ingreep, de 
aanschaf van de apparatuur, het gebruik van disposable 
materialen en het gebruik van beeldvormende apparatuur. 
Kosten-effectiviteitsstudies zijn niet voor handen. 
  
Over Tipp zijn wel financiële gegevens bekend. Gebleken is dat 
Tipp duurder is dan ambulante flebectomie (de klassieke 
behandelmethode).  
 
Het CVZ voegt hier nog voor de goede orde aan toe dat er 
geen sprake is van een indicatieuitbreiding, maar dat het gaat 
om nieuwe behandelmethoden van varices. Het aantal 
behandelingen dat onder de dekking van de zorgverzekering 
valt neemt dus niet toe.     

 
 
4. Motivering 

4.a. Wet- en regelgeving 
Te verzekeren 
risico’s/prestaties  
 
 
 
 
 
 
 
 
Geneeskundige 
zorg 
 
 
 
 

Te verzekeren risico’s en prestaties  
Artikel 10, onder a, Zvw bepaalt  dat de behoefte aan 
geneeskundige zorg verzekerd moet worden in een 
zorgverzekering. 
  
Artikel 11, derde lid, Zvw, bepaalt dat bij algemene maatregel 
van bestuur de inhoud en omvang van de te verzekeren 
prestaties nader kunnen worden geregeld. Deze algemene 
maatregel van bestuur is het Besluit zorgverzekering (Bzv).  
 
Geneeskundige zorg 
Geneeskundige zorg is één van de te verzekeren prestaties 
ingevolge de Zvw. Die zorg omvat onder meer zorg zoals 
medisch-specialisten die plegen te bieden (zie artikel 2.4, lid 
1, Bzv). 
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Behandeling plas-
tisch-chirurgische 
aard 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand wetenschap 
en praktijk 
 
 
 
 
 
 
Werkwijze: EBM-
methode 
 
 
Principes EBM 
 
 
 
 
 
 
 
Selectie en weging 
 
 
 
 
Kern methode 
 
 
 
 
 
 
Standpuntbepaling 
CVZ 
 
 
 
 
 
 
 

Behandelingen van plastisch-chirurgische aard 
Blijkens artikel 2.4, lid 1, onder b, Bzv valt behandeling van 
plastisch-chirurgische aard slechts onder bepaalde 
voorwaarden onder de te verzekeren prestatie ‘geneeskundige 
zorg’. Voor zover in dit kader relevant, is dit het geval indien 
de plastisch-chirurgische behandeling strekt tot correctie van: 
Ø afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met 

aantoonbare lichamelijke functiestoornissen; 
Ø verminkingen die het gevolg zijn van een ziekte, ongeval 

of geneeskundige verrichting. 
  
Stand van de wetenschap en praktijk 
Voor alle zorgvormen die als te verzekeren prestaties in de wet 
zijn genoemd, geldt het gestelde in artikel 2.1, lid 2, Bzv. 
Daarin is bepaald dat de inhoud en omvang van de 
zorgvormen mede bepaald worden door de stand der 
wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige 
maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als 
verantwoorde en adequate zorg en diensten. Het CVZ volgt, ter 
bepaling van wat tot de stand van de wetenschap en praktijk 
gerekend dient te worden, de principes van evidence based 
medicine (EBM). 
 
De methode van EBM integreert de medische praktijk en 
wetenschappelijke inzichten. De methode houdt rekening met 
internationale literatuur, wetenschappelijke onderzoeken en 
gepubliceerde expert-opinies. 
 
Evidence-based wil niet zeggen dat er voor alle geneeskundige 
interventies sprake moet zijn van harde bewijzen of harde 
eindpunten, maar wel dat de beschikbare evidence 
systematisch is geselecteerd en op gestructureerde wijze is 
gewogen en gebruikt. Bij de beoordeling worden ook zachte 
eindpunten zoals bijvoorbeeld kwaliteit van leven en 
patiënttevredenheid betrokken. 
 
Kern van de methode is dat aan de medisch-wetenschappelijke 
informatie die is geselecteerd een niveau van bewijskracht 
wordt toegekend (het toekennen van "levels of evidence"), 
waardoor een hiërarchie in evidence ontstaat. Kardinaal 
uitgangspunt bij EBM is verder dat sterke evidence in principe 
zwakkere evidence verdringt. 
 
Uiteindelijk neemt het CVZ een standpunt in over de vraag of 
de interventie al dan niet voldoet aan de stand van de 
wetenschap en praktijk. Hierbij geldt als uitgangspunt dat er 
voor een positieve beoordeling medisch-wetenschappelijke 
gegevens voorhanden zijn met een zo hoog mogelijke 
bewijskracht. Het CVZ kan van dit vereiste afwijken, maar 
motiveert in dat geval waarom genoegen genomen wordt met 
bewijs van een lager niveau. 
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Gelijkwaardig of 
meerwaarde 
 
 
 
 
 
Beschrijving werk-
wijze CVZ: Rapport 
5-11-2007 

Alleen als de te beoordelen interventie gelijkwaardig is aan, of 
een meerwaarde heeft ten opzichte van de 
standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling, 
concludeert het CVZ dat er sprake is van zorg conform stand 
van de wetenschap en praktijk. 
 
 
Voor een uitvoerige beschrijving van de wijze waarop het CVZ 
beoordeelt of een interventie voldoet aan de stand van de 
wetenschap en praktijk, verwijst het CVZ naar zijn rapport van 
5 november 2007 “Beoordeling stand van de wetenschap en 
praktijk” (uitgave CVZ 2007/254).  
  

4.b. Beoordeling ‘stand van de wetenschap en 
praktijk’ (behandeling varices) 

Info over varices en 
behandelingen   
 
 
 
 
 
Beoordeling: stand 
van wetenschap en 
praktijk 
 
 
Inhoudelijke consul-
tatie 

Dit hoofdstuk geeft allereerst informatie over de aandoening 
varices. Wat zijn varices, wat is de oorzaak voor het ontstaan 
van varices en welke behandelingen worden toegepast? Zie de 
punten 3.b.1. tot en met 3.b.3.. Daarna, in de onderdelen 3.b.4 
tot en met 3.b.7., vindt afzonderlijke bespreking plaats van de 
verschillende behandelingen, te weten de behandelingen die 
worden toegepast bij stamvarices en de behandelingen die 
worden toegepast bij zijtakvarices/restvarices. Ten aanzien van 
een aantal behandelingen beantwoordt het CVZ de vraag of er 
sprake is van zorg conform ‘stand van de wetenschap en 
praktijk’. 
 
De voor de beoordeling gebruikte medisch inhoudelijke 
gegevens zijn besproken met vertegenwoordigers van de 
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en de Nederlandse 
Vereniging voor Dermatologie en Venereologie. Bij de 
betreffende besprekingen was ook een vertegenwoordiger van 
de Orde van Medisch Specialisten betrokken. 

4.b.1. Varices 

Varices Varices, ook wel spataderen genoemd, zijn bloedvaten die 
uitermate kronkelend en uitgezet zijn.3 In dit verband worden 
hiermee spataderen aan de benen bedoeld. Varices ontstaan 
door pathologische veranderingen in de zwakke venenwand en 
de kleppen onder invloed van de hydrostatische druk. Door een 
afgenomen daling van druk in het diepe systeem ontstaat 
veneuze hypertensie met reflux.4 Het bepalen van reflux en 
klepinsufficiëntie in het veneuze systeem wordt met behulp van 
een duplexonderzoek vastgesteld.5 
 
 

                                                 
3 Browse NL, Burnand KG, Irvine AT, Wilson NM (eds). Diseases of veins Oxford, London, Arnold 
1999; 145-162. 
4 Veneuze reflux is retrograde flow in de omgekeerde richting van fysiologische flow gedurende 
meer dan 0,5 seconden. 
5 Duplexonderzoek is een combinatie van echografie en pulsed Doppler (geluidssignaal zonder 
visualisering). 
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Prevalentie Varices komen veel voor in westerse landen. Epidemiologische 
studies tonen aan dat ongeveer 25% van de vrouwen en 10-15% 
van de mannen varices hebben. De prevalentie stijgt met de 
leeftijd. 
 

Klachten 
 
 
 
 
 
 
 
Indeling varices  

Varices kunnen gepaard gaan met subjectieve klachten, zoals 
pijn, zwaar gevoel, jeuk en branderigheid. Verder kunnen 
cosmetische bezwaren een rol spelen. Bij patiënten met varices 
ontwikkelen zich soms ook complicaties, zoals huidafwijkingen, 
waaronder lipodermatosclerose6, atrofie blanche7 en ulcus cruris 
venosum8. De klachten en complicaties nemen in de regel toe 
met de ernst van de varices.  
 
Varices worden ingedeeld volgens de zogenoemde CEAP-
classificatie9. Deze indeling is voor wat de klinische manifestatie 
betreft als volgt: 
Ø C0 = geen zichtbare afwijkingen 
Ø C1 = teleangiëctasieën of reticulaire venen10; 
Ø C2 = varices; 
Ø C3 = varices met oedeem; 
Ø C4 = pigmentatie, eczeem, lipodermatosclerosis, atrofie 

blanche; 
Ø C5 = genezen ulcus; 
Ø C6 = actief, veneus ulcus. 

4.b.2. Behandeling van varices 

Conservatieve be-
handeling varices  

De conservatieve behandeling van varices bestaat uit 
leefstijladviezen, het voorschrijven van elastische kousen en/of 
medicatie. 
 

Invasieve behande-
ling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De invasieve behandeling van varices is erop gericht de 
hemodynamische stoornissen, zoals reflux, op te heffen en 
complicaties te voorkomen. Het betreft hier een medisch 
noodzakelijke behandeling, waarbij in principe de stamvene 
wordt uitgeschakeld en waarbij eventuele restvarices en 
zijtakvarices daarna of gelijktijdig nog afzonderlijk worden 
behandeld. Deze afzonderlijke behandeling – indien aan de 
orde – is eveneens medisch noodzakelijk voor het verkrijgen 
van een optimaal resultaat en voor het voorkomen van 
complicaties. Zijtakvarices komen ook op zichzelfstaand voor 
(zonder stamvene-insufficiëntie). Is in dat geval sprake van een 
hemodynamische stoornis, dan bestaat er een medische 
noodzaak voor behandeling van de zijtakvarices. De medisch 
noodzakelijke behandelingen van varices betreffen in ieder 
geval varices die in de CEAP-classificatie als C2, C3, C4, C5 en 

                                                 
6 Witte atrofische gebieden op het onderbeen. 
7 Eczemateuze bruine verharding van het onderbeen, chronische hypodermitis. 
8Open been. 
9 CEAP staat voor:  
Ø C = klinische manifestatie  
Ø E = etiologie  
Ø A = anatomie 
Ø P = pathofysiologie. 

De CEAP-classificatie is beschreven in de richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van varices’. 
10 Hieronder vallen ook de zogenoemde bezemrijsvarices. 
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Behandeling is 
maatwerk 

C6 worden aangeduid.  
 
Zoals gezegd, worden hemodynamische stoornissen, zoals 
reflux, met behulp van een duplexonderzoek vastgesteld. 
Afhankelijk van de bevindingen wordt gekozen voor een 
passende invasieve therapie, die met de toegenomen 
mogelijkheden van behandeling tot echt maatwerk wordt. Dit 
geldt vooral voor recidiefvarices en de gevorderde stadia (C4-6) 
met insufficiënte perforantes11. 

4.b.3. Invasieve behandeling van varices nader belicht  

 
Behandeling stam-
vene insufficiëntie 

Behandeling van stamvene insufficiëntie 
De klassieke methode voor de behandeling van stamvarices 
bestaat uit het strippen van de stamvene met een hoge ligatie 
(de crossectomie) in de lies. De klassieke operatie, die gedaan 
wordt onder regionale/algehele anesthesie, kent een aantal 
specifieke complicaties (zenuwletsel en wondinfectie) en kent 
verder een hoog recidiefpercentage. 
Inmiddels zijn er ter vervanging van de klassieke methode 
nieuwe endovasculaire technieken ontwikkeld. Deze 
technieken vervangen het strippen van de stamvene en worden 
in principe gedaan zonder crossectomie. Het gaat om de 
volgende drie technieken: Endoveneuze laserbehandeling 
(EVLB), Radiofrequente obliteratie (RFO)12 en Foamsclerosering 
van de varices van de stamvene in het bovenbeen onder 
duplexcontrole. 
 

 
Behandeling zijtak-
varices/restvarices  
 

Behandeling van zijtakvarices en/of restvarices 
Voor de behandeling van zijtakvarices (als aanvullende of als 
opzichzelfstaande behandeling) en/of restvarices worden van 
oudsher ambulante flebectomie of sclerocompressietherapie 
met vloeistof toegepast. Deze behandelingen kunnen als 
klassieke behandelmethode van zijtak-/restvarices worden 
aangemerkt. In de loop der tijd is er een technische variant op 
de vloeistofsclerocompressietechniek ontwikkeld, namelijk 
sclerocompressietherapie met foam13. Ook EVLB en RFO, die 
toegepast worden bij de behandeling van varices van de 
stamvene in het bovenbeen, worden inmiddels voor de 
behandeling van zijtak- en restvarices toegepast. Genoemde 
behandelingen vinden ook toepassing bij recidiefvarices en de 
gevorderde stadia (C4-6) met insufficiënte perforantes. Sinds 
enkele jaren is een nieuwe behandeling in zwang. Het gaat om 
een endoscopische variant van de flebectomie, te weten: 
Transilluminated powered phlebectomy (Tipp). 

  
 

                                                                                                                                 
11 Perforantes: vaatjes die de oppervlakkige aders verbinden met de diepe aders in het been. 
12 Deze behandeling vindt plaats met behulp van de apparatuur van firma VNUS en wordt ook wel 
de VNUS closure methode genoemd.  
13 Uit de literatuur blijkt dat die technische variant voordelen biedt (ten opzichte van behandeling 
met vloeistof). Er is sprake van een betere effectiviteit en het biedt de mogelijkheid om grotere 
lumina te behandelen. Het CVZ zal deze techniek, nu het om een technische variant gaat, waarvan 
de effectiviteit al geruime tijd vaststaat, niet meer afzonderlijk beoordelen. 
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Beoordeling ver-
schillende tech-
nieken  

Het CVZ beantwoordt hierna de vraag of ten aanzien van de 
volgende bij de behandeling van varices toegepaste 
technieken, sprake is van zorg conform ‘stand van de 
wetenschap en praktijk’: 
Ø Endoveneuze laserbehandeling (EVLB); 
Ø Radiofrequente obliteratie (RFO); 
Ø Foamsclerosering van de varices van de stamvene in het 

bovenbeen onder duplexcontrole; 
Ø Transilluminated powered phlebectomy (Tipp). 
 
Het CVZ merkt hierbij op dat het gaat om de beoordeling van 
chirurgische interventies, waarbij blindering in de regel niet 
mogelijk is. Studies van A1-niveau en A2-niveau zullen daarom 
niet voor handen zijn. In verband hiermee beschouwt het CVZ 
een RCT die behoudens de blindering alle kenmerken heeft 
van een studie van A2-niveau en die daarom in de classificatie 
als studie van niveau B moet worden aangemerkt, in het kader 
van deze beoordeling als hoogst mogelijk en daarmee als 
acceptabel bewijs.     

4.b.4. Endoveneuze laserbehandeling (EVLB) 

 
Standpunt 2006: 
EVLB geen te ver-
zekeren zorg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beoordeling in 2006 
In 2006 heeft het CVZ EVLB beoordeeld. Op basis van een op 
11 september 2006 gedane literatuursearch is toen de vraag 
beantwoord of EVLB ten minste gelijkwaardig is aan de 
standaardbehandeling (te weten: het strippen van de stamvene 
met de crossectomie). De beoordeling en conclusie luidden 
toen als volgt: 
 
“(….) De enig beschikbare RCT (….) betreft een kleinschalig 
vergelijkend onderzoek van De Medeiros et al. (2005). Het 
betreft een onderzoek van 20 personen die aan twee benen 
vergelijkbare varicosis van de vena saphena Magna hadden. 
De personen vormden in feite zelf tegelijkertijd de 
controlegroep. Het ene been werd met EVLB14 behandeld de 
andere met conventioneel strippen. Er is geen sprake van 
randomisatie en blindering. De follow up duur was 9 maanden 
gemiddeld (2-18 maanden). Uitkomst: De EVLB lijkt in 
vergelijking met crossectomie een veilig en goed getolereerde 
procedure om varices te behandelen. De resultaten zijn 
vergelijkbaar met die van conventionele ligatie en strippen van 
de vena saphena Magna en de behandeling kent een beter 
postoperatief verloop, 
Uit de overige beschikbare reviews uit 2005 en 2006 wordt 
steeds geconcludeerd dat nader onderzoek in de zin van goede 
(prospectieve) RCT’s met lange termijn follow up noodzakelijk 
zijn om een onderbouwde beslissing te kunnen nemen ten 
aanzien van de gebruikelijkheid van de behandeling.  (…..) 
Zoals ook door de zorgverzekeraar wordt gesteld, betreft het 
een zeer veel voorkomende aandoening; er is geen sprake van 

                                                 
14 EVLB is de afkorting van Endoveneuze laserbehandeling.  
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Actuele beoordeling 
EVLB 
 
 
 
 
Nieuwe publicaties  
 
 
 
 
 
 
 
EVLB even veilig en 
effectief als klas -
sieke methode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

een spoedindicatie voor behandeling, noch van een 
levensbedreigende aandoening. Er is dan ook geen reden 
waarom RCT’s niet kunnen worden uitgevoerd. De follow up 
van de ingreep moet vervolgens  voldoende lang zijn om niet 
alleen de korte termijn effecten te kunnen vergelijken met de 
‘gouden standaard behandeling’ maar ook die op lange 
termijn. Ten slotte moet sprake zijn van harde uitkomstmaten. 
Uitgaande van de normen voor ‘best evidence’ moet dan ook 
worden geconcludeerd dat de EVLB nog niet kan worden 
aangemerkt als een behandeling die gebruikelijk is in de kring 
der beroepsgenoten, nu er voor deze behandeling geen RCT’s 
zijn die voldaan aan de daaraan te stellen voorwaarden. (….) 
Op basis van de toepasselijke regelgeving en het hiervoor 
weergegeven advies van de medisch adviseur is het College 
van mening dat de endoveneuze laserbehandeling ter 
behandeling van varices (nog) niet (…..) valt onder de omvang 
van de geneeskundige zorg, zoals bepaald in het Besluit 
zorgverzekering.”15 
 
Actuele beoordeling 
De medische bevindingen betreffende EVLB, waaronder de 
gedane literatuursearch, de bespreking van de geselecteerde 
literatuur en de zogenoemde evidence-tabel, zijn opgenomen 
in de bijlage. Op grond daarvan overweegt en concludeert het 
CVZ als volgt. 
 
Sedert het tijdstip van de literatuursearch op basis waarvan het 
CVZ in 2006 zijn standpunt heeft bepaald, zijn de resultaten 
van twee RCT’s en lange termijn gegevens van een aantal grote 
cohortstudies gepubliceerd. De twee gepubliceerde RCT’s 
hebben een maximum follow-up van 1 jaar. Deze termijn acht 
het CVZ in dit geval voldoende, omdat uit de longterm-
cohortstudies is gebleken dat complicaties en recanalisaties 
vrijwel altijd binnen het eerste jaar optreden. 
Uit de gepubliceerde onderzoeksgegevens kan worden 
afgeleid dat EVLB even veilig en op middenlange termijn even 
effectief is als de klassieke behandelmethode. EVLB biedt 
voordelen door het gebruik van plaatselijke verdoving, 
vanwege de poliklinische setting waarin de behandeling 
plaatsvindt en vanwege grote patiënttevredenheid. Bovendien 
is uit niet-gecontroleerde studies gebleken dat op de lange 
termijn het recidiefpercentage minder zou zijn dan het 
recidiefpercentage bij de klassieke behandelmethode. Verder 
acht het CVZ relevant dat er thans – anders dan ten tijde van 
de beoordeling in 2006 – bij de betrokken beroepsgroepen 
consensus bestaat over EVLB, namelijk dat het een goed 

                                                                                                                                 
15 CVZ 20 november 2006, RZA 2007/12. 
16 De richtlijn ‘diagnostiek en behandeling van varices’ is op initiatief van de Nederlandse 
Vereniging voor Heelkunde en de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie tot 
stand gekomen. Het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO heeft daarbij 
ondersteuning geboden. De richtlijn is geschreven voor (vaat)chirurgen, dermatologen en 
vaatlaboranten.   
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Ook consensus bij 
beroepsgroepen 
 
 
EVLB: te verzeke-
ren prestatie per 
maart 2008 
 
 
 
 
 

alternatief is voor de klassieke methode. Deze consensus blijkt 
uit de multidisciplinaire richtlijn (met addendum) voor de 
behandeling van varices die in 2007 is verschenen.16  
 
Dit brengt het CVZ tot het oordeel dat EVLB bij varices zorg is 
conform ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Dat betekent 
dat de behandeling behoort tot de te verzekeren prestaties 
ingevolge de Zorgverzekeringswet. Als datum waarop de 
behandeling tot de te verzekeren prestaties is gaan behoren 
moet 15 februari 2008 worden aangehouden. Op die datum 
zijn de voor omslag relevante wetenschappelijke gegevens (de 
studie van Darwood) door middel van publicatie op internet 
openbaar geworden. 

4.b.5. Radiofrequente obliteratie (RFO) 

Beoordeling RFO 
 
 
 
 
 
Publicaties  
 
 
RFO even veilig en 
effectief als klas -
sieke methode 
 
 
 
 
 
RFO: te verzekeren 
prestatie  
 

De medische informatie betreffende RFO, waaronder de 
gedane literatuursearch, de bespreking van de geselecteerde 
literatuur en de zogenoemde evidence-tabel, zijn opgenomen 
in de bijlage. Op grond daarvan overweegt en concludeert het 
CVZ als volgt. 
 
Over de vergelijking van RFO met de standaardbehandeling 
zijn 3 RCT’s met een follow -up van 1 tot 3 jaar gepubliceerd. 
Verder is er een aantal cohortstudies met lange follow-up 
beschikbaar. Uit de beschikbare studies blijkt dat RFO even 
veilig en op middenlange termijn even effectief is als de 
klassieke standaard operatie. De techniek biedt voordelen 
door het gebruik van plaatselijke verdoving, vanwege de 
poliklinische setting waarin de behandeling plaatsvindt en 
vanwege grote patiënttevredenheid.  
 
 
Dit brengt het CVZ tot het oordeel dat RFO bij varices zorg is 
conform ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Dat betekent 
dat de behandeling behoort tot de te verzekeren prestaties 
ingevolge de Zorgverzekeringswet. 

4.b.6. Foamsclerosering van de varices van de stamvene in 
bovenbeen onder duplexcontrole 

Beoordeling Foam-
sclerosering boven-
been 
 
 
 
 
Bevindt zich nog in  
onderzoeksfase 
 
 
 
 

De medische bevindingen betreffende Foamsclerosering van 
de stamvene in bovenbeen, waaronder de gedane 
literatuursearch, de bespreking van de geselecteerde literatuur 
en de zogenoemde evidence-tabel, zijn opgenomen in de 
bijlage. Op grond daarvan overweegt en concludeert het CVZ 
als volgt. 
 
De behandeling van varices van de stamvene in het bovenbeen 
met foam onder geleide van echo/duplex, wordt niet volgens 
een gestandaardiseerde methode gedaan en bevindt zich 
blijkens de Cochrane review uit 2007 en een systematische 
review van de NICE uit 2007 nog in het onderzoeksstadium. 
Onderzoek vindt plaats naar dosering, sterkte, volume van de 
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Is ook mening be-
roepsgroepen 
 
 
 
 
 
 

foam en het indicatiegebied.  Dat blijkt ook uit twee RCT’s 
waarvan de gegevens in 2007 zijn gepubliceerd (en die niet 
zijn meegenomen in de twee genoemde reviews). 
Verder is nog relevant om te vermelden dat blijkens het 
addendum bij de eerder genoemde richtlijn ‘Diagnostiek en 
behandeling van varices’ de betrokken beroepsgroepen op 
basis van een in juli 2007 uitgevoerde literatuurstudie, 
geconcludeerd hebben dat er nog onvoldoende materiaal met 
een adequate follow-up aanwezig is om echogeleide 
foamsclerosetherapie voor varices van de stamvene in het 
bovenbeen te kunnen beoordelen.   
 

 
 
 
Foamsclerosering 
bovenbeen: geen te 
verzekeren zorg 

Gelet hierop, kan de behandeling van varices van de stamvene 
in het bovenbeen met Foamsclerosering volgens het CVZ niet 
worden beschouwd als tenminste gelijkwaardig aan de 
klassieke behandelmethode (strippen met crossectomie). Dit 
brengt het CVZ tot het oordeel dat Foamsclerosering van de 
varices van de stamvene in het bovenbeen (nog) geen zorg is 
conform ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Dat 
betekent dat de behandeling (nog) niet behoort tot de te 
verzekeren prestaties ingevolge de Zorgverzekeringswet. 
 
Het CVZ voegt hier nog aan toe dat het heeft vastgesteld dat er 
op dit moment twee voor dit onderwerp relevante studies 
(RCT’s) in Nederland gaande zijn17. De uitkomsten daarvan, die 
op termijn beschikbaar komen, kunnen mogelijk tot een 
andere uitkomst leiden. Het CVZ zal dan ook, zodra bedoelde 
gegevens beschikbaar zijn, de bedoelde behandelmethode 
opnieuw  beoordelen.     

4.b.7. Transilluminated powered phlebectomy (Tipp) 

Beoordeling Tipp 
 
 
 
 
 
Publicaties  
 
 
Tipp even veilig en 
effectief als klas -
sieke methode 
 
 

De medische bevindingen betreffende Tipp, waaronder de 
gedane literatuursearch, de bespreking van de geselecteerde 
literatuur en de zogenoemde evidence-tabel, zijn opgenomen 
in de bijlage. Op grond daarvan overweegt en concludeert het 
CVZ als volgt. 
 
Er zijn gegevens van verschillende RCT’s beschikbaar, waaruit 
blijkt dat voor de behandeling van zijtakvarices en restvarices 
Tipp in vergelijking met ambulante flebectomie klinisch even 
effectief is en hetzelfde cosmetische resultaat geeft. In 
vergelijking met ambulante flebectomie geeft de techniek die 
bij Tipp wordt toegepast postoperatief wel iets meer 
hematomen en pijn.  

Tipp: te verzekeren 
prestatie 

Het vorenstaande brengt het CVZ tot het oordeel dat Tipp zorg 
is conform ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Dat 
betekent dat de behandeling behoort tot de te verzekeren 
prestaties ingevolge de Zorgverzekeringswet. 

                                                 
17 Betreft de door ZonMW gefinancierde FOAM-studie (vergelijking chirurgisch ingrijpen versus 
duplexgeleide foamsclerosering van stamvene) en de studie van het Erasmus MC (vergelijking 
chirurgisch ingrijpen versus duplexgeleide foamsclerosering van stamvene en EVLB). 
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Kosten Tipp 
 
 
 
 
Afweging zorgver-
zekeraars 

Het CVZ wijst er voor de goede orde nog wel op dat uit een 
tweetal studies18 blijkt dat Tipp veel duurder is dan ambulante 
flebectomie. Ook buitenlandse verzekeraars maken daar 
melding van19.   
 
Dit kan voor de zorgverzekeraars aanleiding zijn om te 
concluderen dat de behandeling hier aan de orde geen 
doelmatige zorg is. Zij kunnen dan besluiten om deze zorg 
niet voor hun verzekerden in te kopen20. Verder kan een 
zorgverzekeraar in een individueel geval zich op het standpunt 
stellen dat niet voldaan is aan het bepaalde in artikel 2.1, 
derde lid , Bzv en dat de verzekerde op grond daarvan geen 
recht heeft op (vergoeding van kosten van) deze zorg.   
 

4.c. Beoordeling ‘medisch noodzakelijk’ versus 
‘cosmetisch’ 

4.c.1. Algemeen 

Behandeling plas-
tisch-chirurgische 
aard 
 
 
 
Speciale voorwaar-
den 
 
 
 

In hoofdstuk 3.a. is opgemerkt dat behandelingen van 
plastisch-chirurgische aard slechts onder bepaalde 
voorwaarden tot de te verzekeren prestaties van de 
Zorgverzekeringswet behoren. Voorzover in dit verband 
relevant, is dat het geval indien de plastisch-chirurgische 
behandeling strekt tot correctie van: 
Ø afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met 

aantoonbare lichamelijke functiestoornissen; 
Ø verminkingen die het gevolg zijn v an een ziekte, ongeval 

of geneeskundige verrichting. 
Deze voorwaarden zijn opgenomen in artikel 2.4, lid 1, onder 
b, ten eerste en ten tweede, Bzv. 
 

Reden speciale 
voorwaarden 

Bedoeling van het stellen van deze voorwaarden is om erin te 
voorzien dat behandelingen met een puur cosmetisch karakter 
niet tot de te verzekeren prestaties behoren. Toetsing aan 
deze voorwaarden moet dus plaatsvinden bij behandelingen 
die een puur cosmetisch karakter kunnen hebben. Het gaat 
dan niet alleen om behandelingen die door plastisch-chirurgen 
worden verricht, maar ook om behandelingen van andere (niet-
snijdende) specialisten. 

4.c.2. Medisch noodzakelijke varicesbehandelingen 

Medisch noodza-
kelijke behandeling 
 
 

De behandeling van varices in geval er een aangetoonde 
hemodynamische stoornis of een ernstige complicatie is, 
betreft zonder twijfel een medisch noodzakelijke behandeling 
en is niet primair cosmetisch van aard. Een dergelijke 

                                                 
18 Scavee 2003 en Beale 2005. 
19 O.a. CIGNA. 
20 Verzekeraars kopen zorg in ten behoeve van hun naturapolissen. Deze polissen geven recht op 
zorg en verzekerden z ijn in principe verplicht zich voor de zorg te wenden tot door de 
zorgverzekeraar gecontracteerde zorgaanbieders.   
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behandeling valt derhalve niet onder de noemer van artikel 
2.4, lid 1, onder b, ten eerste en ten tweede, Bzv. Toetsing aan 
de in dat artikel opgenomen criteria (lichamelijke 
functiestoornis/verminking) is in dat geval niet aan de orde. 
Dit gaat op voor de varices die in de CEAP-classificatie als C2, 
C3, C4, C5 en C6 worden aangeduid.  

4.c.3. Mogelijk louter cosmetische varicesbehandelingen 

Mogelijk cosmeti-
sche behandeling  

Behandeling van varices waarin geen aangetoonde 
hemodynamische stoornis of geen ernstige complicatie aan de 
orde is, kan een louter cosmetisch karakter hebben en om die 
reden moet de behandeling getoetst worden aan de in artikel 
2.4, lid 1, onder b, ten eerste respectievelijk ten tweede, Bzv 
opgenomen voorwaarden (lichamelijke functiestoornis of 
verminking). 
 

 
Toetsing aan voor-
waarde: lichame-
lijke functiestoornis  

Lichamelijke functiestoornis  
Wil er sprake zijn van een lichamelijke functiestoornis als 
bedoeld in artikel 2.4, lid 1, onder b, ten eerste, Bzv, dan moet 
de stoornis gepaard gaan met een ernstige 
bewegingsbeperking. Bovendien moet de functiestoornis 
objectiveerbaar (meetbaar) zijn. Bij patiënten bij wie geen 
hemodynamische stoornis is aangetoond en bij wie evenmin 
sprake is van ernstige complicaties, bestaan soms toch 
klachten, zoals pijn, jeuk, branderig en/of loom zwaar 
gevoel21. In dat geval zal echter veelal niet een ernstige 
bewegingsbeperking aan de orde zijn. Verder gaat het dan 
vooral om subjectieve, niet objectief meetbare, klachten. Dit 
betekent dat veelal niet geconcludeerd kan worden dat er 
sprake is van een lichamelijke functiestoornis als bedoeld in 
artikel 2.4, lid 1, onder b, ten eerste, Bzv.  
 

 
Toetsing aan voor-
waarde: vermin-
king 

Verminking 
Van een verminking als bedoeld in artikel 2.4, lid 1, onder b, 
ten tweede, Bzv, is slechts sprake, als er een ernstige 
misvorming van een lichaamsdeel aan de orde is. Bij patiënten 
zonder hemodynamische stoornis en ook zonder ernstige 
complicaties, is mogelijk wel sprake van ontsiering van de 
benen, maar die ontsiering zal in de regel niet zodanig zijn dat 
geconcludeerd kan worden dat er een ernstige misvorming is 
opgetreden. Bovendien is het zo dat de eventuele ontsiering 
met kleding goed gecamoufleerd kan worden. Dit betekent dat 
ten aanzien van deze verzekerden veelal niet gesteld kan 
worden dat er sprake is van een verminking als bedoeld in 
artikel 2.4, lid 1, onder b, ten tweede, Bzv. 
 
 

                                                 
21 In hoofdstuk 1.2 van de richtlijn ‘diagnostiek en behandeling van varices’ is vermeld dat 
bezemrijsvarices en reticulaire varices eigenlijk geen ernstige complicaties kennen en meer 
cosmetisch van aard zijn. Toegevoegd is dat ongeveer 60% van patiënten met bezemrijsvarices 
toch aangeven klachten te hebben als pijn, jeuk, branderig en/of loom zwaar gevoel. De richtlijn 
verwijst naar de studie  van Weiss et al. 1990.  
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 Het vorenstaande gaat op voor de varices die in de CEAP-
classificatie als C0 en C1 worden aangeduid. Behandeling van 
varices die tot deze categorieën behoren, behoren in de regel 
niet tot de te verzekeren prestaties ingevolge de Zvw, omdat 
meestal niet voldaan is aan het wettelijke criterium 
‘lichamelijke functiestoornis’ of ‘verminking’.  

4.c.4. Uitvoeringspraktijk 

Handelwijze zorg-
verzekeraars 
 
 
Niet vergoeden cos-
metische ingrepen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benutten CEAP-clas-
sificatie 
 

Het CVZ gaat ervan uit dat de zorgverzekeraars zich ervan 
bewust zijn dat de louter cosmetische varicesbehandelingen 
niet tot de te verzekeren prestaties behoren en dat zij die 
ingrepen ook niet vergoeden vanuit de basisverzekering (en de 
kosten van de cosmetische varicesbehandelingen ook niet ten 
laste van de risicoverevening brengen). Het CVZ leidt dit af uit 
het feit dat in de DBC-inkoopgids 2008 (en ook in eerdere 
versies van deze gids) van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), 
waarin kwaliteitskenmerken zijn opgenomen die 
zorgverzekeraars als leidraad kunnen hanteren voor het 
maken van afspraken met zorgaanbieders van tweedelijnszorg 
(met name betreffende het zogenoemde B-segment), een 
passage gewijd is aan dit soort ingrepen. Gesteld is dat varices 
zonder objectiveerbare klachten en zonder veneuze 
insufficiëntie om medische redenen geen behandeling 
behoeven, ongeacht de locatie en omvang. Toegevoegd is dat 
in geval van verwijdering van slechts cosmetisch storende 
varices en van reticulaire varices/besenreisen in het algemeen 
geen aanspraak bestaat.  
 
Zorgverzekeraars kunnen de hiervoor weergegeven afbakening 
tussen ‘medisch noodzakelijk’ en ‘cosmetisch’ met behulp van 
de CEAP-classificatie, in de praktijk benutten, teneinde te 
bewerkstelligen dat zij alleen de medisch noodzakelijke 
behandelingen voor hun rekening nemen.   
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1. Inleiding  

 
1.a. Aanleiding 

Endoveneuze 
laserbehandeling 
bij varices   
 
 
 
 
Nieuwe richtlijn 

In 2006 heeft het CVZ zich op het standpunt gesteld dat de 
endoveneuze laserbehandeling (ELVB) bij varices (nog) niet kan 
worden aangemerkt als zorg conform stand van de 
wetenschap en praktijk en dat deze behandeling daarmee niet 
behoort tot de te verzekeren prestaties ingevolge de 
Zorgverzekeringswet (Zvw) 1. 
 
De publicatie van een nieuwe studie als ook een nieuwe 
richtlijn Diagnostiek en behandeling van Varices van het CBO 
en de Wetenschappelijke verenigingen van de Dermatalogie en 
Vaatchirurgie was aanleiding het onderwerp varices integraal 
te beoordelen. 
 

   
1.b. Behandeling bij varices  

Varices Varices, ook wel spataderen genoemd, zijn bloedvaten die 
uitermate kronkelend en uitgezet zijn2. In dit verband worden 
hiermee spataderen aan de benen bedoeld. Varices ontstaan 
door pathologische veranderingen in de zwakke venenwand en 
de kleppen onder invloed van de hydrostatische druk. Door 
een afgenomen daling van druk in het diepe systeem ontstaat 
veneuze hypertensie met reflux1. Het bepalen van reflux en 
klepinsufficiëntie in het veneuze systeem wordt met behulp 
van een duplexonderzoek vastgesteld2. 

  
Prevalentie Varices komen veel voor in westerse landen. Er is een 

duidelijke toename van de prevalentie van varices met het 
toenemen van de leeftijd3. Op het 20e levensjaar is dat 10%; bij 
40 jaar 40% voor vrouwen en 25% voor mannen en bij 80-
jarigen resp. ongeveer 70% en 60%. Vrouwen die meerdere 
kinderen kregen lopen eveneens een groter risico. Het is niet 
duidelijk hoeveel en welke mensen met veneuze hypertensie 
complicaties krijgen uiteindelijk leidend tot ulcera.  
 
De prevalentie van ulcera is 0,1-0,3%, waarvan in meer dan 
50% een insufficiëntie van het oppervlakkige systeem 
bestaat4,5.  

  
Klachten Varices kunnen gepaard gaan met subjectieve klachten, zoals 

pijn, zwaar gevoel, jeuk en branderigheid. Verder kunnen 
cosmetische bezwaren een rol spelen. Bij patiënten met varices 
ontwikkelen zich soms ook complicaties, zoals 

                                                 
1 Veneuze reflux is retrograde flow in de omgekeerde richting van fysiologische flow gedurende 
meer dan 0,5 seconden. 
2 Duplexonderzoek is een combinatie van echografie en pulsed Doppler (geluidssignaal zonder 
visualisering). 
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huidafwijkingen, waaronder lipodermatosclerose3, atrofie 
blanche4 en ulcus cruris venosum5. De klachten en 
complicaties nemen in de regel toe met de ernst van de 
varices. 

  
Classificatie Varices worden ingedeeld volgens de zogenoemde CEAP-

classificatie6. Deze indeling is voor wat de klinische 
manifestatie betreft als volgt: 
Ø C0 = geen zichtbare afwijkingen 
Ø C1 = teleangiëctasieën of reticulaire venen7; 
Ø C2 = varices; 
Ø C3 = varices met oedeem; 
Ø C4 = pigmentatie, eczeem, lipodermatosclerosis, atrofie 

blanche; 
Ø C5 = genezen ulcus; 
Ø C6 = actief, veneus ulcus. 

  
Standaardbehandel
ing 

Conservatieve behandeling van varices bestaat uit lifestyle 
adviezen, voorschrijven van elastische kousen en eventueel 
medicatie. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De invasieve behandeling van varices is erop gericht de 
hemodynamische stoornissen, zoals reflux, op te heffen en 
complicaties te voorkomen. Het betreft hier een medisch 
noodzakelijke behandeling, waarbij in principe de stamvene 
wordt uitgeschakeld en waarbij eventuele restvarices en 
zijtakvarices daarna of gelijktijdig nog afzonderlijk worden 
behandeld. Deze afzonderlijke behandeling – indien aan de 
orde – is eveneens medisch noodzakelijk voor het verkrijgen 
van een optimaal resultaat en voor het voorkomen van 
complicaties. Zijtakvarices komen ook op zichzelfstaand voor 
(zonder stamvene-insufficiëntie). Is in dat geval sprake van een 
hemodynamische stoornis, dan bestaat er een medische 
noodzaak voor behandeling van de zijtakvarices. De medisch 
noodzakelijke behandelingen van varices betreffen in ieder 
geval varices die in de CEAP-classificatie als C2, C3, C4, C5 en 
C6 worden aangeduid.  

  
Diagnose Een duplexonderzoek is preoperatief nodig voor een goede 

planning , voor het bepalen van de noodzakelijke soort ingreep 
en uitgebreidheid ervan, en wordt ook peroperatief gebruikt 
bij de endovasculaire technieken6,7,8. Het vooraf doen van 
duplexonderzoek leidt tot betere klinische resultaten en 
minder recidieven na 2 jaar9,10. Hemodynamische stoornissen, 

                                                                                                                                 
3 Witte atrofische gebieden op het onderbeen. 
4 Eczemateuze bruine verharding van het onderbeen, chronische hypodermitis. 
5Open been 
6 CEAP staat voor:  
Ø C = klinische manifestatie  
Ø E = etiologie  
Ø A = anatomie 
Ø P = pathofysiologie. 

De CEAP-classificatie is beschreven in de richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van varices’. 
7 Hieronder vallen ook de zogenoemde bezemrijsvarices. 
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zoals reflux, worden met behulp van een duplexonderzoek 
vastgesteld. Afhankelijk van de bevindingen wordt gekozen 
voor een passende invasieve therapie, die met de toegenomen 
mogelijkheden van behandeling tot echt maatwerk wordt. Dit 
geldt vooral voor recidiefvarices en de gevorderde stadia (C4-
6) met insufficiënte perforantes8. 

 
1.b.1. Behandeling van stamvene insufficiëntie  

Standaard 
interventie 
 
 
 
 
 
Nieuwe interventies 

De klassieke methode voor de behandeling van stamvarices 
bestaat uit het strippen van de stamvene met een hoge ligatie 
(de crossectomie) in de lies. De klassieke operatie, die gedaan 
wordt onder regionale/algehele anesthesie, kent een aantal 
specifieke complicaties (zenuwletsel en wondinfectie) en kent 
verder een hoog recidiefpercentage. 
 
Inmiddels zijn er ter vervanging van de klassieke methode 
nieuwe endovasculaire technieken ontwikkeld. Deze 
technieken vervangen het strippen van de stamvene en worden 
in principe gedaan zonder crossectomie. Het gaat om de 
volgende drie technieken: 
Ø Endoveneuze laserbehandeling (ELVB); 
Ø Radiofrequente obliteratie (RFO)9; 
Ø Foamsclerosering van de varices van de stamvene in het 
bovenbeen onder duplexcontrole. 

 
1.b.2. Behandeling van zijtakvarices en/of restvarices   

Standaard 
interventie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuwe interventie 

Voor de behandeling van zijtakvarices (als aanvullende of als 
opzichzelfstaande behandeling) en/of restvarices worden van 
oudsher ambulante flebectomie of sclerocompressietherapie 
met vloeistof toegepast. Deze behandelingen kunnen als 
klassieke behandelmethode van zijtak-/restvarices worden 
aangemerkt. In de loop der tijd is er een technische variant op 
de vloeistofsclerocompressietechniek ontwikkeld, namelijk 
sclerocompressietherapie met foam10. Ook ELVB en RFO, die 
toegepast worden bij de behandeling van varices van de 
stamvene in het bovenbeen, worden inmiddels voor de 
behandeling van zijtak- en restvarices toegepast. Genoemde 
behandelingen vinden ook toepassing bij recidiefvarices en de 
gevorderde stadia (C4-6) met insufficiënte perforantes.  
 
Sinds enkele jaren is een nieuwe behandeling in zwang. Het 
gaat om een endoscopische variant van de flebectomie, te 
weten:  
Ø Transilluminated powered phlebectomy (Tipp). 

  

                                                                                                                                 
8 Perforantes: vaatjes die de oppervlakkige aders verbinden met de diepe aders in het been. 
9 Deze behandeling vindt plaats met behulp van de apparatuur van firma VNUS en wordt ook wel 
de VNUS closure methode genoemd.  
10 Uit de literatuur blijkt dat die technische variant voordelen biedt (ten opzichte van behandeling 
met vloeistof). Er is sprake van een betere effectiviteit en het biedt de mogelijkheid om grotere 
lumina te behandelen. Het CVZ zal deze techniek, nu het om een technische variant gaat, waarvan 
de effectiviteit al geruime tijd vaststaat, niet meer afzonderlijk beoordelen. 
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1.c. De te beoordelen interventies 

Endovasculaire 
technieken 

In dit rapport worden 3 endovasculaire technieken voor de 
behandeling van stamvarices beoordeeld: 

1. De Endoveneuze Laser techniek; 
2. De Radiofrequente Ablatie (VNUS); 
3. De Foamsclerosering van de stamvene. 

  
Zijtakvarices  Daarnaast worden de volgende techniek voor de behandeling 

van zijtakvarices en/of convoluten/restvaricose beoordeeld: 
Ø Tipp. 

  
Stand van de 
wetenschap en 
praktijk  

Het CVZ gaat per nieuwe behandeltechniek in op de vraag of 
het zorg is die voldoet aan het wettelijke criterium ‘stand van 
de wetenschap en praktijk’. Het CVZ merkt hierbij op dat het 
gaat om de beoordeling van chirurgische interventies, waarbij 
blindering in de regel niet mogelijk is. Studies van A1-niveau 
en A2-niveau zullen daarom niet voor handen zijn. In verband 
hiermee beschouwt het CVZ een RCT die behoudens de 
blindering alle kenmerken heeft van een studie van A2-niveau 
en die daarom in de classificatie als studie van niveau B moet 
worden aangemerkt, in het kader van deze beoordeling als 
hoogst mogelijk en daarmee als acceptabel bewijs.     

  
Relevante 
uitkomstmaten 

Onder andere de volgende uitkomstmaten worden relevant 
geacht: 

• Occlusie; 
• Pijn; 
• Recanalisatie; 
• Recidieven; 
• Neo-vascularisatie; 
• Opheffen reflux. 

  
 

2. Zoekstrategie & selectie van geschikte studies  

Zoektermen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het CVZ heeft op 7 november 2007 een literatuur search 
verricht met de zoektermen (per interventie): 

• Endoveneuze laser techniek: 
(VaricosisORVaricose veins) AND (laserORlasersurgery) 
OR (endovenousOR endovascular) 

• Radiofrequente Ablatie/obliteratie (VNUS ): 
(Varicosis OR Varicose veins) AND (VNUS OR 
Radiofrequency) OR (endovenous OR endovascular) 
OR(Ablation OR Obliteration) 

• Echogeleide Foamsclero(compressie)therapie voor 
vena saphena magna incompetentie: 
(varicose veins or varicose) AND (sclerotherapy OR 
sclerocompression) OR (foamsclerotherapy) OR 
(endovenous OR endovascular) OR 
(Ultrasoundguidedsclerotherapy) OR (varicose 
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Limieten 

tributaries) AND foam 
• Zijtakvarices en restvarices: 

(varicoseveins OR varicose) AND (hookavulsions OR 
ambulatory Phlebectomy) OR (branches) OR 
(transilluminated powered phlebectomy  OR Tri-vex) OR 
(sclerocompressiontherapy AND tributaries varicose) 
OR (stab avulsions)  

 
De zoek is gelimiteerd tot clinical trials en systematic reviews.  

  
Databases & 
websites  

De literatuur search is doorgevoerd in Medline en de Cochrane 
Library. Daarnaast is gebruik gemaakt van de “related articles” 
functie en citatieanalyse.  
 
De websites van de volgende organisaties zijn gescreend 
betreffende uitgebrachte standpunten omtrent de interventies: 
AETNA, CIGNA, Medicaid, IQWiG, GBA, Regence Group, NICE en 
HTA-database (CRD). 
 
De websites van de volgende organisaties zijn gescreend 
betreffende richtlijnen voor varices: National Guideline 
Clearinghouse (NGC), TRIP-database, CBO, IQWiG, NICE. 
 
Ook is gekeken naar nog lopende trials op de volgende 
website: www.clinicaltrials.gov. 

  
Selectiecriteria Geïncludeerde cohorten zijn beperkt tot studies met een 

follow -up van >1 jaar en een patiënten populatie van minstens 
80 patiënten.  Het afkappunt van een follow-up van >1 jaar is 
gekozen vanwege het feit dat vrijwel alle complicaties binnen 
een jaar optreden.  
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3. Resultaten  

3.a. Endoveneuze laser techniek 
3.a.1. Achtergrond techniek 

 Een laserlichtsonde wordt in de vena saphena magna (VSM) 
geschoven tot onder de opening van de vena epigastrica onder 
echocontrole. De sonde wordt gepulsed of continue 
teruggetrokken, waarbij een energieafgifte plaatsvindt tussen 
de 20-140 J/cm. Deze doses induceren hitte in de venenwand, 
waardoor collageencontractie plaatsvindt en beschadiging van 
het endotheel. De vene oblitereert11. De ingreep wordt gedaan 
met tumescentie anesthesie12 voor verdoving, compressie en 
isolatie van de vene . 
 
De voornaamste complicaties zijn11,12,13: 

• Ecchymosen en hematomen (tot 100%); 
• Postoperatieve pijn; 
• Thromboflebitis (4%); 
• Zenuwschade, meestal niet permanent (8%). 

 
Ook de behandeling van de VSP insufficiëntie wordt met 
endoveneuze laser gedaan. De voornaamste complicaties 
zijn11,12,13: 

• Zenuwletsel (n suralis) (4,6%); 
• Diep veneuze trombose (DVT) komt vaker voor dan bij 

de VSM . 
  

 
3.a.2. Resultaten literatuursearch  

 De literatuur search leverde 121 treffers op. Op basis van de 
selectie criteria werden 3 RCTs, 1 vergelijkende studie en 4 
cohorten geïncludeerd.  

 
3.a.3. Kwaliteit en beoordeling van de geselecteerde studies 

 De kenmerken en bewijsklasse van de geselecteerde studies 
staan weergegeven in Tabel 1. 

 

                                                 
11 afbreken 
12 speciaal type van plaatselijke verdoving 
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Tabel 1 Overzicht geselecteerde studies endoveneuze laser techniek 

1 Gedefinieerd in rapport “Beoordeling stand van wetenschap en praktijk” (volgn. 27071300) 
2 Niet dubbel-blind 
Afkortingen: RCT= randomized controlled trial; EVLT= endoveneuze laser therapie ; VSM= vena 
saphena magna; VSP= vena saphena parva; mnd= maanden; AVVS= Aberdeen Varicose Vein Score; 
VCSS= Venous Clinical Severity Score  
 

3.a.4. Effectiviteit  

3.a.4.a.  Vergelijkende studies 

 De RCT van Darwood (20087) vergelijkt de klassieke operatie 
met 2 groepen laseringrepen: 

• Groep 1= 42 benen behandeld met endovenous laser 
ablation (EVLA) met gepulsed teruggetrokken laser; 

• Groep 2= 29 benen behandeld met EVLA met  
continue teruggetrokken laser; 

• Groep 3= 32 benen gestript met crossectomie.  
De studie is gerandomiseerd, gematched opgezet zonder 

Eerste 
auteur, 
Jaar van 
publicatie 

Type  
onderzoek 

Aantal benen, 
follow-up duur 

Interventie  Indi-
catie 

Uitkomst -
maten 

Opmerkingen Bewijs 
Klasse1 

Darwood, 
2008 

RCT 103 benen, 
12 maanden 

EVLT(2x)  vs. 
strippen 

VSM Occlusie ,  
Reflux,  
AVVS, 
VCSS 

Geen verschil in 
klinische 
uitkomsten en 
AVVS,  
snellere return to 
normal voor 
activiteiten voor 
lasergroepen 

B2 

Rasmussen, 
2007 

RCT 137 benen, 
6 maanden 

EVLT vs.  
strippen 

VSM Occlusie , 
veiligheid, 
effectiv iteit 

Geen verschil in 
klinische 
uitkomsten,  
minder pijn en 
hematomen in 
lasergroep,  
korte follow-up 
duur 

B2 
 

Sadick, 
2007 

Cohort 
onderzoek 

94 benen, 
48 maanden 

EVLT VSM Recurrence rate 
(4,3%) 

Alle recurrences 
binnen12 maanden 
opgetreden 

C 

Agus, 2006 Cohort 
onderzoek 

1076 benen, 
36 maanden 

EVLT C2-6 Occlusie  (97%), 
complicaties, 
HRQoL,  
patiënt-
tevredenheid 

Weinig 
complicaties,  
hoge  HRQoL en  
patiënt-
tevredenheid 

C 

Mekako, 
2006 

Vergelijkend 
onderzoek 

132 benen, 
3 maanden 

EVLT  vs.  
strippen 

VSM AVVS,  
VCSS,  
SF-36 

Na 6 weken heeft 
EVLT betere 
scores, na 12 
weken is het gelijk 

C 

Ravi, 2006 Case serie 
 

990 benen, 
159 benen, 
36 maanden 

EVLT 
 

C2-6 
VSM 
& 
VSP 

Recurrence rate 
(3,4% bij VSM,), 
patiënt-
tevredenheid  

De recurrence rate 
is na 12 mnd 
vergelijkbaar,  
hoge mate  patiënt 
tevredenheid 

C 

Sharif, 
2006 

Case serie 
 

145 benen, 
12 maanden 

EVLT VSM Reflux 
symptomen 

Veilig,  
15% uitval 

C 

De 
Medeiros, 
2005 

RCT 40 benen, 
1 maand 

EVLT  vs.  
strippen 

VSM 
C2-6 

Veneuze 
vullingstijd, 
pijn 

Even veilig en 
effectief 

B 

Proebstle , 
2005 

Prospectief  
cohort 
onderzoek 

282 benen, 
3 maanden 

EVLT,  VSM Occlusie  (79%),  
VCSS 

 B 

Min, 2003 Cohort 
onderzoek 

499 benen, 
39 maanden 

EVLT VSM Occlusie  (94%),  
recidief/re-
currence, 
complicaties 

Recidief/recurrence 
binnen 9 mnd.,  
weinig 
complicaties 

C 
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blindering met een follow-up van 1 jaar. De data zijn van 2003 
en 2004, waarbij er grote inclusie problemen waren 
resulterende in kleine groepen. Er waren geen statistische 
verschillen in klinische outcome en de Aberdeen Varicose Vein 
Score (AVVS). De terugkeer naar normale activiteiten of werk 
was beter voor de lasergroepen. Er was een duidelijke 
leercurve gedurende de studie. Andere laser-energielevels dan 
nu gebruikelijk zijn waren gebruikt. 
 
In de RCT van Rasmussen (2007)14 wordt de laser behandeling 
vergeleken met de klassieke operatie bij 137 benen bestaande 
uit 2 gerandomiseerde gematchte groepen met een follow -up 
duur van 6 maanden. Beide groepen werden poliklinisch 
behandeld onder locale, tumescente anesthesie. In de 
klassieke groep waren meer patiënten met pijn en hematomen, 
de klinische resultaten waren gelijk.  
 
De RCT van De Medeiros15 is besproken bij de beoordeling van 
2006. 
 
Mekako (2006)16 publiceerde een niet gerandomiseerde 
vergelijkende studie met een follow-up duur van 12 weken 
waarin endoveneuze laserbehandeling (EVLB) (70 benen) werd 
vergeleken met chirurgie (62 benen).  Tot 6 weken waren de 
postoperatieve scores beter voor de lasergroep. Na 12 weken 
waren de uitkomsten gelijk.  

 
3.a.4.b. Lange termijn resultaten 

 Sadick in 200717 heeft de resultaten gepubliceerd van 90 
patiënten die 4 jaar zijn gevolgd na EVLB van de VSM plus 
flebectomieën. De recurrence rate was 4.3%, welke alle binnen 
1 jaar zijn opgetreden. 
 
Ravi (2006)18 geeft resultaten van een grote serie patiënten 
met EVLB van zowel de VSM als de VSP met een follow -up duur 
van 3 jaar. 95% van de patiënten werd aanvullend behandeld 
met sclerotherapie en/of flebectomieën. 60% van de patiënten 
had een hoge CEAP score (C4-6). Bij 3,4% was er sprake van 
recanalisatie van de VSM binnen 2 weken. Bij de VSP was er 
sprake van late recanalisatie. Er was geen DVT en 
neovascularisatie opgetreden. Er was sprake van grote 
patiënttevredenheid. 
 
In een multicentre studie van Agus (2006)19 met >1000 benen 
met een follow-up van 3 jaar met nauwelijks loss to follow-up 
werd 97% occlusie, weinig complicaties, een hoge health 
related quality of life (HRQoL) score en patiënt tevredenheid 
gerapporteerd. 
 
Sharif heeft in 200620 de resultaten v an een case serie 
gepubliceerd (145 benen) met een follow -up van 12 maanden. 
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De studie had een hoog percentage uitval (15%). Proebstle 
heeft in 200521 de resultaten van een prospectief cohort 
onderzoek (n=194) gepubliceerd. Er was occlusie in 97% van 
de patiënten. De VCSS score was lager na 3 dagen, 3 en 6 
maanden dan voor de ingreep.  
 
Min publiceerde in 200322 een prospectieve niet 
gerandomiseerde cohortstudie waarbij de patiënten konden 
kiezen uit de klassieke ingreep of een laser ingreep. Bijna 
100% van de patiënten koos de laser optie. De follow -up 
periode was maximaal 39 maanden. Van de 499 benen werden 
492 aanvullend behandeld met sclerotherapie. Er was occlusie 
in 94% van de patiënten. De recanalisatie en/of recurrence trad 
bij alle patiënten binnen de eerste 9 maanden op. Er waren 
geen patiënten met DVT en weinig complicaties. De studie was 
geen RCT door de massale laser voorkeur van de patiënten. 

 
3.a.5. Complicaties 

 De volgende c omplicaties zijn gerapporteerd in de 
bovenstaande studies met lange termijn data: 

• DVT 0-5%; 
• Tromboflebitis 4%; 
• Paresthesieen 8%; 
• Ecchymose/hematomen tot 100%; 
• Recanalisatie lijkt met afgegeven laserenergie samen 

te hangen en voornamelijk vroeg op te treden bij VSM 
behandeling. 

 
3.a.6. Standpunten en richtlijnen  

 
NICE 
 
 
 
 
CBO 
 
 
 
 
 
MSAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisaties:  
In 2004 publiceerde National Institute for Clinical Excellence 
(NICE) een standpunt betreffende “Endovenous laser treatment 
of the long saphenous vein”23. NICE beschouwt de EVLT veilig 
en effectief. 
 
Het Centraal Begeleidings Orgaan (CBO) heeft in 2007 de 
richtlij n ‘Diagnostiek en Behandeling van Varices’24 
gepubliceerd. In deze richtlijn wordt EVLT beschouwt als een 
gelijkwaardig alternatief in de behandeling van stamvaricose 
niveau 2. 
 
De Australische Medical Services Advisory Committee (MSAC) 
heeft in 2004 een standpunt25 gepubliceerd met de volgende 
aanbevelingen: EVLT voor de behandeling van varicose vaten 
lijkt veilig in vergelijking met strippen. Er is echter 
onvoldoende bewijs betreffende de effectiviteit en kosten-
effectiviteit waardoor de methode niet uit publieke gelden 
moet worden betaald.   
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AETNA en 
CIGNA 
 
 
Regence 

Buitenlandse verzekeraars : 
AETNA (2007)26 en CIGNA (2006)27 beschouwen de EVLT als 
vervanging voor de strip medisch noodzakelijk als voldaan is 
aan de indicatie eisen. 
 
De REGENCE Group geeft in 2006 geadviseerd28 dat  
EVLT strippen kan vervangen indien voldaan is aan de indicatie 
eisen: insufficiënte vena saphena met falende conservatieve 
behandeling etc. 

 
3.a.7. Lopende studies 

 Nog lopende studies: 

• Surgery or Noninvasive Therapy for Varicose Veins 
(Magna). ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00529672; 

• ClosureFAST vs. Laser Ablation for the Treatment of 
GSV Disease: A Multicenter, Single-Blinded, 
Randomized Study. (RECOVERY). ClinicalTrials.gov 
Identifier: NCT00509392; 

• Safety and Efficacy of Endovenous Laser Ablation for 
the Resolution of Incompetent Perforator Veins 
(RELIEVE). ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00565604 

  

 
3.b. Radiofrequente ablatie/obliteratie (VNUS) 

3.b.1. Achtergrond techniek 

 Hoogfrequente energie wordt door een in de vene gelegde 
katheter afgegeven aan de venenwand, waardoor beschadiging 
van de intima optreedt en collageen contraheert. Na 
duplexcontrole voor de juiste ligging onder de opening van de 
vene epigastrica, wordt de katheter teruggetrokken. Ook deze 
ingreep vindt plaats onder tumescente anesthesie, waardoor 
de vene comprimeert en wordt geïsoleerd. Door het 
terugkoppelingssysteem van het VNUS Closure systeem ,is dit 
een gestandaardiseerde methode. Inmiddels bestaat er een 
doorontwikkelde versie: de VNUS Closure fast. 
 
De voornaamste complicaties zijn 29:  

• DVT 0,6%; 
• Huidbrandwonden 0,7%; 
• Paresthesieen 5%. 

 
3.b.2. Resultaten literatuursearch  

 De literatuur search leverde 38 treffers op. Op basis van de 
inclusie criteria werden 4 relevante RCTs, 3 vergelijkende 
studie en 3 cohort studies geselecteerd. 

 
3.b.3. Kwaliteit en beoordeling van de geselecteerde studies 

 De kenmerken en bewijsklasse van de geselecteerde studies 
staan weergegeven in Tabel 2. 
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Tabel 2 Overzicht geselecteerde studies radiofrequente ablatie/obliteratie  
Eerste 
auteur, 
jaar van 
publicatie 
auteur 

Type 
Onderzoek 

Aantal 
benen/ 
patiënte
n, 
follow-
up duur  

Inter-
ventie  

Indicatie Uitkomst -
maten 

Opmer-
kingen 

Bewijs-
klasse1 

Vasquez, 
2007 

Cohort 
onderzoek 

682 
benen, 6 
maanden 

VNUS  VSM 
C2-6 

VCSS, 
occlusie  (87%), 
complicaties 
 

Complicaties 
bij hoge 
CEAP scores 

C 

Stötter, 
2006 

RCT 60 
benen, 1 
jaar 

Klassieke 
ingreep vs. 
cryo-
strippen 
vs. RFA  

VSM  Analogue scale 
pain scoring, 
activity 
impairment,  
patiënt-
tevredenheid, 
Qol 

Geen verschil 
in klinische 
uitkomsten, 
patiënttevre -
denheid en 
Qol hoger in 
RFA groep 

B2 

Hinchcliffe , 
2006 

RCT 16 
benen, 6 
weken – 
1 jaar 

VNUS (8) 
vs. redo 
groin (8) 

VSM 
recidief 

Occlusie  
(100%), 
pijn, 
complicaties, 
patiënt-
tevredenheid 

VNUS minder 
pijn en 
grotere 
patiënt-
tevredenheid, 
weinig 
complicaties 

B2 

Kianifard, 
2006 

Case-control 
onderzoek, 
prospectief 

110 
benen, 
12 
maanden 

VNUS  (55) 
vs. 
strippen 
(55) 

VSM Neovasc . (0% 
vs. 11%) 

 B 

Puggioni, 
2006 

Vergelijkend 
onderzoek, 
retrospectief 

130 
benen, 1 
week 

VNUS  (53) 
vs. EVLT 
(77) 

C2-6 
VSM 

Occlusie  (90,9 
% vs. 94,4% 

  

Lurie, 2005 RCT 80 
benen, 
24 
maanden 

VNUS  (44) 
vs. 
strippen 
(36) 
 

C2-4 
VSM 

Neovasc., 
Recidieven 
(14% vs. 21%), 
QoL 

Even 
effectief, 
QoL hoger in 
RFA groep  
 

B2 

Perälä, 
2005 

RCT 28 
benen, 
36 
maanden 

VNUS  (15) 
vs. 
strippen 
(13) 

VSM Recidieven, 
Cosmetiek,  
pijn 

VNUS  
minder 
recidieven 
dan strippen 

B2 

Merchant, 
2005 

Case serie, 
prospectief 
 

1222 
benen, 
60 
maanden 

VNUS  VSM Recanilisatie , 
occlusie  (87%), 
complicaties  

Weinig 
complicaties, 
80% loss to 
follow-up 

C 
 

Morrison, 
2005 

Vergelijkend
onderzoek 

> 1,400 
proce-
dures, 
niet 
bekend 

VNUS  vs. 
laser 

VSM Klinische 
outcomes, 
complicaties 

Beide opties 
weinig 
complicaties, 
veilig en 
effectief 

B 
 

Pichot, 
2004 

Case serie, 
prospectief 

63 
benen, 
25 
maanden 

VNUS  VSM Occlusie (90%), 
symptoomverb
etering (95%), 
recidief binnen 
2 jaar (9,7%) 

 C 
 

1 gedefinieerd in rapport “Beoordeling stand van wetenschap en praktijk” (volgn. 27071300) 
2 niet geblindeerd 
Afkortingen: RCT= randomized controlled trial; EVLT= endoveneuze laser therapie; QoL = Quality 
of life; mnd= maanden; VSM= vena saphena magna; neovasc.= neo-vascularisatie  
 
 

3.b.4. Effectiviteit  

3.b.4.a.  Vergelijkende studies  

 Een RCT waarvan de resultaten zijn gepubliceerd door Stötter 
in 200630 randomiseerde 60 patiënten in 3 groepen (klassieke 
ingreep, cryostrippen en RFA groep) met een follow-up duur 
van 1 jaar. De klinische uitkomsten waren gelijk voor de 3 
groepen, maar de patiënttevredenheid en de kwaliteit van 
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leven scores hoger in de RFA groep. 
 
De EVOLVeS RCT gepubliceerd door Lurie in 200331 
randomiseerde 2 groepen: klassiek vs RFA (VNUS). In 2005,32  
werd de vervolg studie met een follow-up duur van 2 jaar 
gepubliceerd. Resultaten van 65 patiënten (van de 86) waren 
beschikbaar. Het cumulatief percentage recidief varicose venen 
na 1 en 2 jaar was 14% voor de RFA groep en 21% voor de 
klassieke groep (statistisch niet significant). Neovascularisatie 
werd in 1 been in de RFA gevonden en in 4 benen in de 
chirurgische groep. De klinische resultaten waren vergelijkbaar 
echter de kwaliteit van leven scores waren hoger in de RFA 
groep. 
 
In 2005 (van Perälä)33 werden de follow-up resultaten na 3 jaar 
gepubliceerd, van een RCT uit 200234 met 28 patiënten (15 
RFA vs. 13 klassiek). 5 (33,3%) van de 15 RFA patiënten 
hadden recidief varices of restvarices met in 3 gevallen reflux. 
In de stripgroep hadden 3 patiënten (23%) recidiefvarices 
waarvan 1 patiënt een dubbele VSM had terwijl de andere 2 
geen reflux hadden. 
 
Hinchcliffe 35 heeft de resultaten gepubliceerd van een 
prospectieve RCT (dubbelblind ) bij recidief varices van de VSM 
waarin klassieke OK-Redo Groin chirurgie werd vergeleken met 
de RFA (VNUS) procedure. Op tafel werden bij eenzelfde 
patiënt de benen gerandomiseerd: één been met RFA het 
andere redo-chirurgie. 3 benen in de chirurgiegroep en 2 
benen in de RFA groep hadden geringe complicaties. De 
follow-up duur varieerde van 6 weken tot 1 jaar. De VNUS 
groep had minder pijn, minder hematomen en was meer 
tevreden. 
 
Een vergelijkende studie gepubliceerd door Kianifard (2006)36 
includeerde 55 patiënten die klassiek werden behandeld en 55 
patiënten die met RFA werden behandeld. De follow-up duur 
was 1 jaar. De resultaten waren een neovascularisatie 
percentage van 11 % in de chirurgiegroep en geen in de RFA 
groep. 
 
Puggioni (2006)37 heeft de eerste resultaten gepubliceerd van 
een vergelijkende studie (RFA vs. EVLT). Occlusie was bevestigt 
in 94,4% van de ELVT patiënten en 90,9% van de RFA 
patiënten.  

 
3.b.4.b. Lange termijn data 

 Vasquez38 publiceerde in 2007 de resultaten van een studie 
waarin (Venous Clinical Severity Score) VCSS als outcome voor 
de RFA techniek werd gerapporteerd, met occlusie (87%) en 
complicaties bij hoge CEAP scores bij 682 patiënten. De 
follow -up duur was 6 maanden.  
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De resultaten van een studie met 5 jaar follow-up werd in 2005 
door Merchant39 gepubliceerd. De cohort bestond uit meer dan 
1000 patiënten, maar had een loss to follow -up van 80%.  Er 
waren weinig complicaties. Na 5 jaar was de occlusie 87%.  De 
recanalisatie was na 1 jaar 10,8% en na 2 jaar 11,3%. 
 
Morrison40 beschreef klinische ervaring met 1150 RFA ingrepen 
en >250 laser ingrepen. Hij benadrukt de noodzaak voor 
aanvullende therapie zoals flebectomieën en ultrasound 
guided sclerotherapy. Hij rapporteert weinig complicaties, en 
vindt de behandeling veilig en effectief. 
 
Pichot41 publiceerde in 2004 de resultaten van een case serie 
waarin 63 benen 2 jaar na RFA met flebectomieën werden 
gevolgd. De reflux was opgeheven in >90%, er was sprake van 
symptoomverbetering in 95% en 9,7% had een recidief na 2 
jaar zonder neovasularisatie. 

 
3.b.5. Complicaties 

 Dit zijn de voornaamste gerapporteerde complicaties in de 
hierboven beschreven studies: 

• DVT 0,2-0,6 % 
• Tromboflebitis 0-12% 
• Paresthesieen 0,3-5% 

 
3.b.6. Standpunten en richtlijnen  

WMHTAC 
 
 
 
 
 
 
 
NICE 
 
 
 
CBO 
 
 
 
 
 
AETNA en CIGNA 
 
 
 
Regence 

West Midlands Health Technology Assessment Collaboration 
(WMHTAC) publiceerde in 2004 een systematische review van 
RFA42. Het bewijs suggereert een korte-temijn voordeel in de 
vorm van pijnreductie, QoL en kortere ziekteperiode. Verder 
concludeerden de auteurs dat de lange termijn resultaten nog 
niet zijn vastgesteld in vergelijkende studies. 
 
Richtlijnen:  
De NICE heeft in 2003 een standpunt betreffende RFA 
uitgebracht43. NICE beoordeelde de methode als veilig en 
effectief. 
 
In de door het CBO gepubliceerde richtlijn ‘Diagnostiek en 
Behandeling van Varices’24  wordt RFA/VNUS beschouwt als 
gelijkwaardig alternatief in de behandeling van stamvaricose 
Niveau.  
 

 Buitenlandse verzekeraars :  
AETNA (2007)26en CIGNA (2006) 27 beschouwen ook VNUS als 
vervanging voor strippen medisch noodzakelijk als voldaan is 
aan de indicatie eisen. 
 
REGENCE (2006)28 beschouwt ook RFA als adequate v ervanging 
van strippen als voldaan is aan de volgende indicatie eisen: 
insufficiënte vena saphena en falende conservatieve 
behandeling etc. 
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3.b.7. Lopende studies 

 Nog lopende studies: 

• ClosureFAST vs. Laser Ablation for the Treatment of 
GSV Disease: A Multicenter, Single-Blinded, 
Randomized Study. (RECOVERY). ClinicalTrials.gov 
Identifier: NCT00509392; 

• Surgery or Noninvasive Therapy for Varicose Veins 
(Magn ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00529672. 

  
 

3.c. Echogeleide foam 
sclero(compressie)therapie voor vena saphena 
magna incompetentie 
3.c.1. Achtergrond techniek 

 Sclerotherapie is een techniek die van oudsher wordt 
aangewend om restvarices/recidief varices en zijtakvarices 
poliklinisch te behandelen. Foamsclero therapie is een 
doorontwikkelde variant van de sclerotherapie: sclerosans 
wordt gemengd met gas in een bepaalde verhouding. De foam 
verdringt de bloedkolom en beschadigt de vaatwand, waardoor 
contractie en obliteratie optreedt. Vaten met een grotere 
diameter kunnen met foam behandeld worden. Vooral 
homogene fijnblazige schuimen worden gebruikt om de 
stamvenen te oblitereren, onder duplex controle. 1% en 3% 
polidocanol worden het meest in de trials gebruikt . Voor de 
behandeling van stamvenen zijn bijna altijd meerdere sessies 
nodig. Ze vinden poliklinisch plaats en zonder anesthesie. 

 
3.c.2. Resultaten literatuursearch  

 De literatuur search leverde 106 treffers op. Op basis van de 
selectiecriteria werden 3 relevante systematische reviews, 2 
RCTs en 2 cohorten geïdentificeerd.  

 
3.c.3. Kwaliteit en beoordeling van de geselecteerde studies 

 De kenmerken en bewijsklasse van de geselecteerde studies 
staan weergegeven in Tabel 3. 
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Tabel 3 Overzicht geselecteerde studies radiofrequente ablatie/obliteratie  
Eerste 
auteur, 
Jaar van 
publicatie 
auteur 

Type 
Onderzoek 

Aantal 
patiënten , 
follow-up 
duur  

Inter-
ventie  

Indi-
catie 

Resultaat Opmerkingen Bewijs-
klasse1 

Jia. 2007 Sys. review Niet 
bekend, 
niet bekend 

Sclero-
therapie  

VV De methode is 
veilig, er is 
onvoldoende 
bewijs om te 
vergelijken met 
andere 
minimaal 
invasieve 
methoden 

 B-C2 

Tisi, 2006 Sys. review Meer dan 
3.300 
patiënten,  
niet bekend 

Chirurgie 
vs. 
sclero-
therapie  

VV Meer lange 
termijn 
voordelen bij 
chirurgie  

 B-C2 

Rigby, 
2004 

Sys. review Niet 
bekend, 
niet bekend 

Chirurgie 
vs. 
sclero-
therapie  

VV Er was 
onvoldoende 
bewijs om 
sclerotherapie 
boven 
chirurgie aan 
te bevelen  

 B-C2 

Hamel-
Desnos, 
2007 

RCT 74 
patiënten, 
2 jaar 

1% vs. 3% 
echogelei
de foam-
sclero-
therapie  

VSP Recanalisatie 
(37% vs. 36%), 
duur occlusie, 
veiligheid 

Gelijke 
effectiviteit en 
veiligheid,  
14 patiënten 
loss to follow-
up 

B3 

Rabe, 2007 RCT 106 
patiënten, 
3 maanden 

3% foam 
vs. 3% 
vloeistof 
sclero-
therapie  

VSP Opheffen 
reflux, 
occlusie , 
patiënt-
tevredenheid  

Foam bij alles 
beter na 3 
maanden 

B3 

Myers, 
2007 

Cohort 
onderzoek, 
prospectief 

489 
patiënten,  
36 
maanden  

echogelei
de foam-
sclero-
therapie  

VSP Succes % 
(52.4% na 
eerste 
behandeling en 
76.8% na 
tweede 
behandeling) 

 C 

Guex, 2005 Cohort 
onderzoek, 
prospectief 

4088 benen 
sessies, niet 
bekend 
 

foam vs. 
vloeistof 
sclero-
therapie  

niet 
bekend 
 

Complicaties Behandeling is 
veilig 

C 

1gedefinieerd in rapport “Beoordeling stand van wetenschap en praktijk” (volgn. 27071300) 
2 review op basis van studies met level of evidence B en C (geen A2 studies) 
3 niet geblindeerd 
Afkortingen: RCT= randomized controlled trial; Sys. Review= systematische review; VV=varicose 
venen; VSP= vena saphena parva 
 
 

3.c.4. Effectiviteit  

3.c.4.a.  Systematic reviews 

 
 NICE heeft in 2007 een systematische review betreffende foam 

sclerotherapy gepubliceerd.44 Er waren 69 studies 
geïncludeerd, waarvan 8 RCT’S, waarvan 1 geblindeerd en 3 
met een intention to treat analyse. De methodologische 
kwaliteit van de RCT’s werd als matig beoordeeld. De cohorten 
hadden meer dan 100 patiënten en een minimum follow -up 
duur van 30 dagen. 6 RCT’s vermelden occlusie (87%) met een 
follow -up van <3 jaar. De meta analyse laat zien dat foam 
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minder effectief is dan de klassieke OK bij de behandeling van 
stamvaricose. Ook zijn er meerdere sessies noodzakelijk en is 
resultaat afhankelijk van de vaatdiameter. De concentraties 
van de foam liepen uiteen van 0.25%-3%, waarbij er geen 
conclusie mogelijk was wat betreft volumina, concentratie en 
optimale foam-bereiding. Recidief in studies tot 3 jaar was 1-
15%, en tot 10 jaar 51%. Serieuze complicaties waren 
zeldzaam. De auteurs vinden dat er onvoldoende bewijs is 
voor een vergelijking met andere minimaal invasieve 
technieken of chirurgie.  
 
In 2006 publiceerde Cochrane een review betreffende injectie 
sclerotherapie voor varicose venen45. De auteurs vonden de 
methodologische kwaliteit van de trials dubieus. Uiteindelijk 
werden 17 studies geïncludeerd waarvan 3 als redelijk 
beoordeeld. De conclusie is dat de uiteindelijke plaats van 
sclerotherapie in de behandeling van varicose venen niet 
duidelijk wordt, evenals de soort en de sterkte van de vloeistof 
of foam die gekozen kan worden. Er wordt geconcludeerd dat 
er weinig bewijs is voor de verdiensten van sclerotherapie bij 
de behandeling van v arices. 
 
In 2004 heeft de Cochrane een review gepubliceerd: Surgery vs 
Sclerotherapy for the treatment of varicose veins46. De review 
concentreert zich op vloeistof sclerotherapie met veel oude 
onderzoeken en geen kosteneffectiviteit. Er wordt  
geconcludeerd dat er meer lange termijn voordelen zijn bij 
chirurgie en dat derhalve sclerotherapie kan worden toegepast 
bij patiënten met geringe oppervlakkige varicose venen die 
niet gerelateerd zijn aan reflux in het saphenous systeem.  

 

3.c.4.b. Vergelijkende studies 

 Een RCT vervolgstudie gepubliceerd door Hamel-Desnos47 in 
2007 is niet opgenomen in de hierboven besproken 
systematische reviews. In de studie worden 1% and 3% 
polidocanol foam vergeleken met een 2 jaar durende follow -
up. 14 patiënten waren lost to follow-up van 2 groepen van 74 
patiënten. Er was recanalisatie in 37% in de 1% groep en in 36 
% in de 3% groep. Er waren w einig complicaties met het 
geringe volume van ongeveer 5 ml als mogelijke oorzaak. Er 
waren geen aanvullende behandelingen toegestaan. Er wordt 
geconcludeerd dat 1% en 3% foam zijn gelijkwaardig zijn. 
 
Ook de RCT van Rabe (2007)48 werd niet beschreven. De studie 
bevatte 53 patiënten die met foam 3 % (policodanol) en 53 
patiënten die met vloeistof (policodanol) werden behandeld. 
Foam scoorde op alle punten (opheffen reflux,occlusie en 
refilling time en patiënttevredenheid) beter na 3 maanden. 
Opvallend was het verschil tussen centra: bij 6 centra was er 
bij 96% van de patiënten sprake van het opheffen van de reflux 
en bij 4 centra maar bij 39%. Dit zou verklaard kunnen worden  
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door het verschil in diameter van de behandelde venen en het 
volume (ml) foam. 

 
3.c.4.c. Lange termijn data 

 Grote prospectieve series zijn gepubliceerd door onder andere 
Guex (2005)49 met 4088 benen met duplex guidance en door 
Myers (2007)50 met 1189 benen met eveneens duplex 
guidance. Aan de hand van deze studies kan geconcludeerd 
worden dat de methode weinig bijwerkingen heeft, weinig 
specifieke contra-indicaties kent, simpel en goedkoop is, maar 
wel training vereist, en standaardisatie niet duidelijk is. 

 
3.c.5. Complicaties 

 Uit de bovenstaande studies kan geconcludeerd worden dat 
ernstige complicaties zeldzaam zijn. Slechts in 1 case report is 
een ernstige complicatie (anafylaxie bij 1 patiënt) opgetreden.  
DVT (0-5,7 %) is voornamelijk gerapporteerd bij “trapped 
bloodclot”. Verder is longembolie bij 1 patiënt geconstateerd, 
tromboflebitis bij 3,3-9,2% van de patiënten, verkleuring van 
de huid bij 17,8%, pijn bij maximaal 37% van de patiënten.  
Neurologische en vasculaire symptomen zijn van 
voorbijgaande aard en w aarschijnlijk vooral bij PFO (patent 
foramen ovale)-migraineuze hoofdpijn (4,2%), visusstoornissen 
(0-6%), verwardheid (0-1,2%), droge kuch en beklemming op de 
borst. 

 
3.c.6. Standpunten en richtlijnen  

 
CBO 
 
 
 
 
NICE 
 
 
 
 
 
 
 
AETNA en CIGNA 
 
 
 
 
 
 
Regence 

Richtlijnen:  
De werkgroep van de CBO richtlijn had bij afsluiten van de 
search-termijn te weinig publicaties met voldoende follow -up 
om de echogeleide foamsclerotherapie voor stamvarices te 
kunnen beoordelen24.  
 
NICE publiceerde in mei 2007 een richtlijn betreffende 
echogeleide foamsclerotherapie51. Op korte termijn wordt de 
methode effectief bevonden echte voor de lange termijn zijn 
de effectiviteits data beperkt. De behandeling dient alleen in 
het kader van onderzoek te worden toegepast met informed 
consent.      
 

Buitenlandse verzekeraars : 
AETNA (2007)26 en CIGNA(2006)27 vergoeden de echogeleide 
(foam)sclerotherapie van de saphenal junction en stamvene 
niet als opzichzelfstaande behandeling en beschouwen deze 
als experimenteel. De behandeling wordt wel vergoed na 
chirurgische of endoveneuze ingreep voor stamvaricose als 
behandeling van restvarices etc. 
 
Regence (2006)28 bestempeld de behandeling van de vena 
saphena met sclerotherapie als experimenteel.  
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3.c.7. Lopende studies 

 Nog lopende trials: 
• Surgery or Noninvasive Therapy for Varicose Veins 

(Magna). ClinicalTrials.gov Identifier: NCT00529672; 
• FOAM-STUDY: cost-minimizing study comparing 

surgery vs duplex guided foam sclerotherapy of 
varicose veins.  

  
 

3.d. Transilluminated powered phlebectomy 
3.d.1. Achtergrond techniek 

 Zijtakvarices komen  opzichzelfstaand voor en in samenhang 
met stamvaricose. De belangrijkste zijtakvarices zijn de venae 
femoralis accessoriae van het bovenbeen en de venae 
femoralis arcuatae van het onderbeen. Bij opzichzelfstaande 
zijtakvarices met hemodynamische stoornissen bestaat er een 
medische noodzakelijkheid voor behandeling (zie paragraaf 
1.b). In een RCT van Roos in 200352 werd aangetoond 
ambulante flebectomieën effectiever zijn dan sclerotherapie 
met vloeistof.  
 
Evenals restvarices na verwijdering of obliteratie van de 
stamvene, worden de zijtakvarices na verwijderen van de 
stamvene, van oudsher behandeld met compressies-
clerotherapie ( klassieke behandeling), of flebectomieën (hook-
avulsions/ambulatory phlebectomy) 53,54,55.  
 
Sinds enkele jaren wordt een endoscopische variant 
beschreven van de flebectomie: Tri-vex of Transilluminated 
powered phlebectomy (Tipp), die onder tumescente anesthesie 
gedaan wordt. Ook ELVB en RFA technieken zijn inmiddels 
ontwikkeld voor de behandeling van zijtakvarices (en 
perforantes) met aangepaste katheters. Ambulante 
flebectomieën   worden  vooral als aanvullende behandeling 
gedaan na ligatie en/of strip56,57,58. Dit wordt noodzakelijk 
geacht voor het behalen van optimaal resultaat53,54,55.  
 
De behandeling met foam als variant op de 
vloeistofsclerocompressietechniek wordt tevens gebruikt en 
biedt in bepaalde gevallen voordelen: betere effectiviteit dan 
vloeistof, grotere lumina te behandelen, moeilijk bereikbare 
chirurgische indicaties, zoals bij gevorderde stadia (C4-6) en 
recidieven59,60. 
 
Er is slechts één studie (Dortu 1997)61, die recidiefpercentages 
na ambulante flebectomie van zijtakvarices beschrijft (11% na 
5 jaar). Een studie over zijtakvarices van Jagtman in 2003 , laat 
een recidiefpercentage van 54% zien 5 jaar 
sclerocompressietherapie. Roos (2003)62 vergelijkt in een RCT 
sclerotherapie en flebectomie bij zijtakvarices van het 
bovenbeen. Er was sprake van een recidief bij resp. 37% en 2% 
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van de patiënten na 2 jaar. 
 
Betreffende het meest geschikte tijdstip voor de behandeling 
van zijtak/restvarices na strippen of endoveneuze behandeling 
van de stamvene is niet duidelijk/eenduidig of dit in dezelfde 
zitting zou moeten zijn of een volgende ambulante afspraak. 
Neer (2006)63 stelt dat na korte strip na 6 maanden maar 20% 
van de behandelde benen nabehandeld moet worden voor 
restvarices en Welch (2006)64 concludeerde in een serie van 
181 RFA procedures dat uiteindelijk in de follow -up van 9 
maanden 101 benen geen aanvullende behandelingen meer 
nodig hadden. 

 
3.d.2. Resultaten literatuursearch  

 De literatuur search leverde 21 treffers op. Op basis van de 
selectie criteria werden 2 RCTs en 1 vergelijkend geselecteerd. 

 
3.d.3. Kwaliteit en beoordeling van de geselecteerde studies 

 De kenmerken en bewijsklasse van de geselecteerde studies 
betreffende Tipp staan weergegeven in Tabel 4. 

 

Tabel 4 Overzicht geselecteerde studies Tipp 
Eerste 
auteur, 
Jaar van 
publicatie 
auteur  

Type 
Onder-
zoek 

Aantal 
benen, 
follow-up 
duur 

Interventie vs 
controle 
behandeling  

Indicatie Uitkomst -
maten 

Op-
merkingen 

Bewijs-
klasse1 

Chetter, 
2006 

RCT 62 benen, 
1,5 maand 

Strippen+flebect
omie (33) vs. 
strippen+Tri-vex 
(29) 

Restvarices, 
na VSM 
strippen 

AVVS, 
Pijn, 
Qol 

Meer pijn, 
minder QoL, 
meer 
hematomen 
bij Tipp 

B 

Aremu, 
2004 

RCT 188 benen, 
12 maanden 

Ambulante  
flebectomie vs. 
Tri-vex 
Tipp 

zijtakvar Complicatie
s, 
klinische 
uitkomst-
maten 

Geen 
verschil 

B 

Scavee, 
2003 

Verge -
lijkend 
onderzoek 

80 benen, 
1,5 maand 

Strippen+ 
flebectomie (40) 
vs. strippen+ 
Tipp (40) 

C2-? 
VSM 

Pijn, 
hematome
n 

Meer pijn en 
meer 
hematomen 
bij Tipp 

C 

1 gedefinieerd in rapport “Beoordeling stand van wetenschap en praktijk” (volgn. 27071300) 
2 niet geblindeerd 
Afkortingen: RCT= randomized controlled trial; QoL = Quality of life; mnd= maanden; AVVS= 
Aberdeen Varicose Vein Score  
 
 

3.d.4. Effectiviteit 
 
 In een RCT van Aremu in 200465 werd in 188 benen 

aangetoond dat ambulante flebectomie en Tipp even effectief 
waren en eenzelfde patiënt tevredenheid en cosmetisch 
resultaat toonden. De Tipp groep had in deze studie bij 
geoefende handen een kortere OK tijd met minder incisies, 
maar had meer complicaties in de zin van hematoomvorming 
en pijn. 
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Scavee publiceerde in 200366 de gegevens van een vergelijkend 
onderzoek met 80 patiënten. Flebectomie (40) of Tipp (40) 
werd aanvullend toegepast na de klassieke operatie. Tipp 
resulteerde in meer hematomen. Verder nam het meer tijd in 
beslag met minder incisies. Klinische resultaten en cosmetiek 
waren vergelijkbaar voor beide technieken. Er wordt 
gerefereerd dat de behandeling wel duur is in aanschaf van 
apparatuur en materiaal. 
 
In 2006 publiceerde Chetter67 de gegevens van een RCT met 
33 patiënten behandeld met ”multiple stab incision 
phlebectomies” en 29 patiënten met Tipp. De Tipp groep had 
meer pijn na 1 en 6 weken, slechtere QoL scores en meer 
hematomen. 

 
3.d.5. Complicaties 

 Uit de bovengenoemde studies blijkt dat de meest 
voorkomende complicaties, pijn en hematomen zijn.  

 
3.d.6. Standpunten en richtlijnen 

3.d.6.a.   zijtak/restvarices 

 
Regence 
 
 
 
 
CBO 

Buitenlandse verzekeraars: 
De regence groep28 heeft als standpunt dat alle technieken 
worden toegest aan als aan de medische noodzakelijkheid 
wordt voldaan. 
 
Richtlijnen:   
De door het CBO gepubliceerde richtlijn “Diagnostiek en 
behandeling van varices”24 stelt dat er bij ambulante flebec-
tomie na 2 jaar veel minder recidieven zijn dan bij sclerocom-
pressietherapie bij vena vertebralis accessoria varices. De 
richtlijn geeft de aanbeveling dat bij patiënten met zijtak-
varices ambulante flebectomie de voorkeursbehandeling is. 

 

3.d.6.b. TIPP  

 
AETNA en CIGNA 
 
 
 
 
 
CBO 
 
 
 
 
NICE 

Buitenlandse verzekeraars: 
AETNA (2007)26 en CIGNA(2006)27 wordt vergoed indien aan de 
medische indicatie voor de behandeling is voldaan. Tri-
vex/Tipp wordt niet gezien als effectiever dan ambulante 
flebectomie. 
 
Richtlijnen:  
In de door het CBO gepubliceerde richtlijn ‘Diagnostiek en 
Behandeling van Varices’24  worden Tipp en ambulante 
flebectomie  ten aanzien van effectiviteit en recidief kans 
vergelijkbaar gezien.  
 
NICE68 heeft in 2004 een standpunt uitgebracht betreffende 
Tipp. Vanwege het beperkte bewijs (kleine patiënten aantallen 
en gebrekkige kwaliteit van studies) wordt geadviseerd de  
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methode alleen te gebruiken na instemming van de patiënt en 
indien de behandeling wordt gemonitord of in studie verband.   

 
3.d.7. Lopende studies 

 Er zijn geen lopende studies bekend. 
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4. Standpunt “stand van wetenschap & praktijk” 

4.a. Endoveneuze laser techniek  

 Na het standpunt van 2006 zijn er 2 RCT’s gepubliceerd en er 
is een nieuwe multidisciplinaire richtlijn verschenen. Tevens 
zijn er lange termijn resultaten gepubliceerd van grote 
cohorten. De gepubliceerde RCT’s hebben een max follow-up 
van 1 jaar. Dit kan als termijn geaccepteerd worden omdat 
recanalisatie/recurrence (nomenclatuur afhankelijk van de 
studie) voornamelijk binnen het eerste jaar optreedt16,17,22,69,70,71.  
 
In diverse studies wordt een lagere recidiefpercentage 
gevonden dan bij de klassieke operatie op de middenlange 
termijn (2-4 jaar) namelijk 7-9% vs. >20%22,71.Het aantal 
complicaties ligt lager (<5%) dan na standaardchirurgie (tot 
30%). 
 
Uit de gepubliceerde onderzoeksgegevens kan worden 
afgeleid dat EVLB even veilig en op middenlange termijn even 
effectief is als de klassieke behandelmethode. EVLB biedt 
voordelen door het gebruik van plaatselijke verdoving, 
vanwege de poliklinische setting waarin de behandeling 
plaatsvindt en vanwege grote patiënttevredenheid. Bovendien 
is uit niet-gecontroleerde studies gebleken dat op de lange 
termijn het recidiefpercentage minder zou zijn dan het 
recidiefpercentage bij de klassieke behandelmethode. Verder 
acht het CVZ relevant dat er thans – anders dan ten tijde van 
de beoordeling in 2006 – bij de betrokken beroepsgroepen 
consensus bestaat over EVLB, namelijk dat het een goed 
alternatief is voor de klassieke methode. Deze consensus blijkt 
uit de multidisciplinaire richtlijn (met addendum) voor de 
behandeling van varices die in 2007 is verschenen13.  
 

Conclusie: 
Dit brengt het CVZ tot het oordeel dat EVLB bij varices zorg is 
conform ‘stand van de wetenschap en praktijk’.  

 
4.b. Radiofrequente ablatie/obliteratie 

 Over de vergelijking van RFO met de standaardbehandeling 
zijn 3 RCT’s met een follow -up van 1 tot 3 jaar gepubliceerd. 
Verder is er een aantal cohort studies met lange follow-up 
beschikbaar. Uit de beschikbare studies blijkt dat RFO even 
veilig en op middenlange termijn even effectief is als de 
klassieke standaard operatie. De techniek biedt voordelen 
door het gebruik van plaatselijke verdoving, vanwege de  
 

                                                 
13 De richtlijn ‘diagnostiek en behandeling van varices’ is op initiatief van de Nederlandse 
Vereniging voor Heelkunde en de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie tot 
stand gekomen. Het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO heeft daarbij 
ondersteuning geboden. De richtlijn is geschreven voor (vaat)chirurgen, dermatologen en 
vaatlaboranten.   
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poliklinische setting waarin de behandeling plaatsvindt en 
vanwege grote patiënttevredenheid.  
 
Conclusie  
Voor de RFA (VNUS) techniek is er voldoende bewijs om te 
concluderen dat de techniek voldoet conform aan het criterium 
“stand van de wetenschap en praktijk”. 

 
 

4.c. Echogeleide foam 
sclero(compressie)therapie voor vena saphena 
magna incompetentie 

 De behandeling van varices van de stamvene in het bovenbeen 
met foam onder geleide van echo/duplex, wordt niet volgens 
een gestandaardiseerde methode gedaan en bevindt zich 
blijkens de Cochrane review uit 2007 en een systematische 
review van de NICE uit 2007 nog in het onderzoeksstadium. 
Onderzoek vindt plaats naar dosering, sterke, volume van de 
foam en het indicatiegebied.  Dat blijkt ook uit twee RCT’s 
waarvan de gegevens in 2007 zijn gepubliceerd (en die niet 
zijn meegenomen in de twee genoemde reviews). 
Verder is nog relevant om te vermelden dat blijkens het 
addendum bij de eerder genoemde richtlijn ‘Diagnostiek en 
behandeling van varices’ de betrokken beroepsgroepen op 
basis van een in juli 2007 uitgevoerde literatuurstudie, 
geconcludeerd hebben dat er nog onvoldoende materiaal met 
een adequate follow-up aanwezig is om echogeleide 
foamsclerosetherapie voor varices van de stamvene in het 
bovenbeen te kunnen beoordelen.   
 
Conclusie  
Gelet hierop, kan de behandeling van varices van de stamvene 
in het bovenbeen met Foamsclerosering volgens het CVZ niet 
worden beschouwd als tenminste gelijkwaardig aan de 
klassieke behandelmethode (strippen met crossectomie). Dit 
brengt het CVZ tot het oordeel dat Foamsclerosering van de 
varices van de stamvene in het bovenbeen (nog) geen zorg is 
conform ‘stand van de wetenschap en praktijk’.  
 
Het CVZ voegt hier nog aan toe dat het heeft vastgesteld dat er 
op dit moment twee voor dit onderwerp relevante studies 
(RCT’s) in Nederland gaande zijn14. De uitkomsten daarvan, die 
op termijn beschikbaar komen, kunnen mogelijk tot een 
andere uitkomst leiden. Het CVZ zal dan ook, zodra bedoelde 
gegevens beschikbaar zijn, de bedoelde behandelmethode 
opnieuw beoordelen.     

 
4.d. Tipp  

                                                 
14 Betreft de door ZonMW gefinancierde FOAM-studie (vergelijking chirurgisch ingrijpen versus 
duplexgeleide foamsclerosering van stamvene) en de studie van het Erasmus MC (vergelijking 
chirurgisch ingrijpen versus duplexgeleide foamsclerosering van stamvene en ELVT). 
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 Er zijn gegevens van verschillende RCT’s beschikbaar, waaruit 
blijkt dat voor de behandeling van zijtakvarices en restvarices 
Tipp in vergelijking met ambulante flebectomie klinisch even 
effectief is en hetzelfde cosmetische resultaat geeft. In 
vergelijking met ambulante flebectomie geeft de techniek die 
bij Tipp wordt toegepast postoperatief wel iets meer 
hematomen en pijn.  
 
Conclusie  
Tipp biedt, behoudens minder incisies, geen voordelen boven 
ambulante flebectomieën, maar voldoet conform stand van de 
wetenschap en praktijk. 
 
Het CVZ wijst er voor de goede orde nog wel op dat uit een 
tweetal studies15 blijkt dat Tipp veel duurder is dan ambulante 
flebectomie. Ook buitenlandse verzekeraars maken daar 
melding van16.  
 

 
 

                                                 
15 Scavee 2003 en Beale 2005. 
16 P.m. verzekeraars noemen. 
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5. Inhoudelijke consultatie  

 Inhoudelijke consultatie heeft plaatsgevonden op 7 november 
2007 met specialisten in heelkunde en de orde van medisch 
specialisten en op 18 december 2007 met dermatologen en de 
orde van medisch specialisten. 
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Definities van begrippen 
 
 
AWBZ revalidanten Patiënten met een aandoening, waar revalidatie/herstelzorg wordt ge-

geven vanuit de AWBZ. 
De betreffende behandeling wordt door een multidisciplinair behandel-
team uitgevoerd onder regie van een verpleeghuisarts. Door het CIZ is 
er een indicatie voor kortdurende somatisch zorg afgegeven. 

Diagnosegroepen 
Trauma Patiënten met fracturen en/of ander ongevalletsel  
Electief Patiënten met geplande heup- of knievervangende operaties 
CVA Patiënten met intracerebrale infarcten en bloedingen (beroer-

te/hersenbloeding) 
Overig Andere diagnosegroepen/aandoeningen die opgenomen zijn voor re-

validatie/herstelzorg. Het gaat hier om mensen die geconfronteerd 
worden met een aandoening waardoor zij zijn verzwakt. Te denken 
valt aan mensen die zijn geopereerd of die een ernstige ziekte hebben 
doorgemaakt en die nog moeten herstellen alvorens zij weer naar hun 
oude woonomgeving terug kunnen. 

Instelling Zorginstelling/koepelorganisatie/concern. 
Locatie Bij een locatie kan sprake zijn van een zelfstandige rechtspersoon of 

van een onderdeel van één instelling met meerdere adressen/locaties. 
(Koepel-)organisatie Een zorgaanbieder met mogelijk meerdere verpleeg- en/of verzor-

gingshuizen en in sommige gevallen wordt er ook thuiszorg geleverd. 
Registratienaam Iedere locatie heeft ter identificatie een registratienaam ontvangen 

specifiek voor het onderzoek “revalidatie in de AWBZ”.  
Schakelunit Ook wel transfer-herstel-brugafdeling genoemd. Het gaat om afdelin-

gen gelokaliseerd in het ziekenhuis (een enkele keer in het verpleeg-
huis) waar patiënten verblijven die medisch specialistisch uitbehan-
deld zijn en wachten op een vervolgvoorziening. Meestal wordt er al 
een start gemaakt met de revalidatie. 

Triage Afkomstig van het franse werkwoord ‘triager’ (=onderverdelen, sorte-
ren) en beschrijft een proces van beslissingen op basis waarvan een 
zo goed mogelijke "fit" gemaakt wordt tussen patiënten en voorhan-
den zijnde middelen. De adequate uitvoering van triage luistert des te 
nauwer naarmate de discrepantie tussen de vraag naar hulpverlening 
en het aanbod van beschikbare middelen groter is. 
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Leeswijzer 
 
Deze rapportage betreft twee onderzoeken uitgevoerd in 2007 in opdracht van het CVZ rond 
de revalidatiezorg in Nederlandse verpleeghuizen en schakelunits in ziekenhuizen. 
 
De uitkomsten van beide onderzoeksonderdelen zijn in dit rapport gebundeld. 
 
In het Hoofdrapport worden de hoofdlijnen van beide onderzoeken beschreven en voor zover 
mogelijk de uitkomsten vergeleken. Tevens wordt ingegaan op de oorspronkelijke vraagstel-
ling van het CVZ. 
 
In Deelrapport I wordt het onderzoek beschreven uitgevoerd door ETC Tangram te Leusden. 
Het betreft het opzetten en uitvoeren van een kwantitatief onderzoek onder alle Nederlandse 
verpleeghuizen. Doel van het onderzoek was om het landelijke volume aan revalidatiezorg te 
schatten dat nu wordt gefinancierd vanuit de AWBZ. 
 
Deelrapport II betreft het onderzoek uitgevoerd door het PHEG/LUMC Verpleeghuisgenees-
kunde te Leiden. In dit onderzoek zijn van 320 patiënten de aard en intensiteit van de uitge-
voerde revalidatiezorg geanalyseerd in verpleeghuizen die deelnemen aan het Verpleeg-
huisnetwerk Zuid-Holland. 
 
In de bijlagen treft u een groot aantal statistische gegevens aan die, teneinde het rapport 
leesbaar te houden, niet zijn opgenomen in de tekst. 
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Hoofdrapport 
 
 

1. Inleiding 
 
Het Ministerie van VWS heeft de intentie om op termijn de curatieve zorgvormen vanuit de 
AWBZ over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Gelet op dit voornemen heeft het 
College voor Zorgverzekeringen (CVZ) vanuit de taak van pakketbeheerder een onderzoek 
uitgezet naar het volume van revalidatiezorg in de AWBZ en meer specifiek in het verpleeg-
huis (klinisch en in dagbehandeling) en in schakel-, herstel- of transferafdelingen in zieken-
huizen1. 
 
De onderzoeksvragen van het CVZ betroffen: 

♦ Welke omvang hebben momenteel de hieronder genoemde vijf patiëntencatego-
rieën in schakelunits in ziekenhuizen en in verpleeghuizen (klinisch en in dagbe-
handeling)? 

♦ Wat is de aard, de intensiteit en de duur van de revaliderende behandeling en 
herstelondersteunende zorg binnen de huidige grenzen van de AWBZ? 

 
Deze vraagstelling ligt in het verlengde van eerder onderzoek in 2006 waarbij het vooral ging 
om de revalidatiezorg in de Zvw enerzijds en de AWBZ anderzijds in kaart te brengen2. Bij 
dat onderzoek was het niet mogelijk een redelijk betrouwbare uitspraak te doen over de om-
vang van de revalidatiezorg in verpleeghuizen. 
 
Het huidige onderzoek is toegespitst op het in kaart brengen van een vijftal patiëntencatego-
rieën: 

1. Ongevalletsels (trauma) 
2. Electieve gewrichtsvervangende ingrepen van de knie en de heup 
3. Patiënten met een acuut CVA3 
4. Overige kortdurende somatische revalidatie/herstelzorg4 
5. Amputaties 

 
Daarbij is het onderzoek vanuit twee perspectieven benaderd, namelijk: 
 

1. De totale omvang aan zorg 
Dit onderzoeksonderdeel betreft het inventariseren van het totale volume aan curatieve 
zorg (aantal en aard van de patiënten en duur van de opname) onder alle instellingen in 
Nederland. Dit onderdeel is uitgevoerd door ETC Tangram te Leusden. 

 
2. De aard en intensiteit van de zorg 

Dit onderzoeksonderdeel betreft het in kaart brengen van de aard en intensiteit van de 
geboden behandeling bij patiënten binnen het Universitair Verpleeghuisnetwerk Zuid-
Holland (UVN-ZH). Het is uitgevoerd onder leiding van de afdeling verpleeghuisgenees-
kunde van de PublicHealth – Eerstelijnsgeneeskunde groep van het Leids Universitair 
Medisch Centrum (PHEG / LUMC). 

 
Het onderzoek is begeleid door een klankbordgroep. De samenstelling daarvan is opgeno-
men in bijlage één, inclusief haar taken en bevoegdheden. 

                                                 
1 In het veld bestaan diverse benamingen. In dit rapport wordt de term ‘schakelunits’ gebruikt. 
2 ETC Tangram, Revalidatie in Nederland; de grenzen van de AWBZ en de Zvw (2006) 
3 Eerste CVA en recidieven 
4 Palliatief terminale zorg is niet geïncludeerd 
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In dit Hoofdrapport worden de hoofdlijnen van de twee onderzoeken beschreven. In hoofd-
stuk twee zijn de resultaten beschreven en de antwoorden op de onderzoeksvragen. Hoofd-
stuk drie bevat een beschouwing en een aantal conclusies en aanbevelingen. 
Deelrapport I betreft de details van het onderzoek naar de omvang aan zorg en Deelrapport 
II de details van de aard en intensiteit van de geboden zorg. 
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2. Resultaten 
2.1. De omvang 
Bij de start van het onderzoek zijn 319 locaties als potentiële deelnemers geïdentificeerd. 
Hiervan zijn er om meerdere redenen een aantal afgevallen. Uiteindelijk zijn 295 locaties in 
de analyse betrokken. Daarvan hebben 128 locaties hun patiëntgegevens ingevoerd; een 
respons van 43,4%. 
In totaal zijn 3.591 patiënten geïncludeerd, waarvan 65% vrouwen en 35% mannen. De ge-
middelde leeftijd van vrouwen (80,6 jaar) ligt iets hoger dan van de mannen (77,5 jaar). 
 
In tabel H1 is de verdeling van de patiënten over de verschillende patiëntencategorieën, 
alsmede de gemiddelde opnameduur gepresenteerd. 
 
Tabel H.1. Verdeling van de patiëntencategorieën inclusief gemiddelde opnameduur. 

 Trauma Amp.5 Elect.orth. CVA Overigen Geen rev. Totaal
Aantallen patiënten 884 52 656 852 1.076 71 3.591 

Percentage 25 1 18 24 30 2  
Opnameduur (in dagen) 61,5 81,5 40,6 69,1 61,7 39,4 59,4 

 
In figuur H.1 zijn de ingevoerde patiënten verbijzonderd naar de afdeling van opname. 
 
Figuur H.1. Percentage ingevoerde patiënten per soort afdeling van opname. 

Percentage ingevoerde patiënten per soort afdeling van 
opname.
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5 Gelet op het geringe aantal amputaties is deze categorie in deelrapport 1 toegevoegd aan de cate-
gorie “overige kortdurende somatische revalidatie/herstelzorg”. 
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De oorspronkelijke vraagstelling was: “Welke omvang hebben momenteel de vijf patiënten-
categorieën in schakelunits in ziekenhuizen en in verpleeghuizen (klinisch en in dagbehan-
deling)?” 
 
Wat betreft de klinische populatie is in tabel H.2 vanuit de ingevoerde patiëntgegevens  
(patiënten somatische revalidatie die na opname zijn ontslagen) een extrapolatie gemaakt 
naar de landelijke omvang (aantal verpleegdagen en aantal patiënten). Vanuit de resultaten 
op kwartaalbasis is het aantal verpleegdagen doorgerekend naar jaarcijfers. Vervolgens is 
een correctie uitgevoerd aangaande de verhouding responders en non-responders, waarbij 
tevens rekening is gehouden met de gemiddelde grootte van de verpleeghuizen. 
 
Tabel H.2. De landelijke omvang van het aantal verpleegdagen en het aantal opgeno-
men patiënten voor somatische revalidatie binnen de AWBZ. 
 

 Aantal verpleegdagen 
in heel Nederland 

Aantal patiënten 
in heel Nederland

Trauma 431.777 7.089 
Electief 214.216 5.302 

CVA 438.805 6.494 
Overigen 481.017 8.193 

Amputaties 28.834 390 
Totaal 1.594.649 27.4686 

 
 
Figuur H.2. De landelijke omvang van het aantal ver-
pleegdagen en het aantal opgenomen patiënten voor 
somatische revalidatie binnen de AWBZ. 
 
Voor wat betreft de representativiteit kan opgemerkt worden dat met een respons van 43,4% 
en met de kennis van de omvang van revalidatiebedden bij de non-responders de uitkom-
sten een betrouwbaar beeld geven van de omvang. Daarbij geldt dat op geen enkele manier 
statistisch significante verschillen zijn geconstateerd tussen de deelnemende en niet deel-
nemende locaties (grote stad – rest Nederland; regionale verschillen, ed), met uitzondering 
van het gemiddelde aantal bedden. De deelnemende locaties hebben gemiddeld iets meer 
revalidatiebedden (29,4) dan de niet-deelnemers (23,4). Bij de berekening van het totale 
volume aan zorg in Nederland is hiermee rekening gehouden. 

2.2. De aard en intensiteit van de zorg 
In totaal zijn in het deelonderzoek naar de aard en intensiteit van de zorg 320 patiënten  
geïncludeerd, waarvan 63% vrouwen en 37% mannen. De gemiddelde leeftijd van vrouwen 
(79 jaar) ligt iets hoger dan van de mannen (75 jaar). In Tabel H.3 is de verdeling van de 
diagnosecategorieën alsook de woonsituatie voor opname weergegeven. 
 
Tabel H.3. Kenmerken van 320 AWBZ-revalidanten, verdeeld naar reden van opname. 
 Trauma Electief CVA Overig Totaal

Aantal 105 31 86 98 320 
Percentage 33 10 27 30 100 

Woonsituatie -   thuis (%) 
- alleen (%) 

85 
81 

97 
87 

90 
57 

93 
71  

Mediaan van de opnameduur 
(in dagen) tot aan ontslag 55 38 69 58 55 

                                                 
6 Vanuit de gevonden betrouwbaarheidsintervallen voor de gemiddelde opnameduur en het gemiddel-
de aantal patiënten per huis, ligt met een zekerheidspercentage van 95% het werkelijke aantal patiën-
ten tussen de 27.500 plus of min 9%, dat wil zeggen tussen de 25.000 en 30.000 patiënten. 
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In deze tabel is de mediaan van de opnameduur opgenomen, omdat het gemiddelde ener-
zijds sterk wordt beïnvloed door een klein aantal patiënten dat na een korte opnameduur 
naar huis is gegaan, en anderzijds het onderzoek in zijn opzet de patiënten maximaal 4 
maanden heeft vervolgd. Dat wil zeggen dat van de langerdurende opnames de feitelijke 
opnameduur niet bekend is. 
 
De aard van AWBZ-revalidatie 
AWBZ-revalidatie vertoont de volgende kenmerken: 

♦ De AWBZ-revalidatie sluit bijna altijd direct aan op voorafgaande klinische behan-
deling in ziekenhuizen; 

♦ Bij het merendeel van de patiënten is sprake van ouderdom en co-morbiditeit; 
♦ De wisselende complexe multimorbiditeit van de individuele AWBZ-revalidant is 

tijdens de revalidatieperiode aan zeer gevarieerde veranderingen onderhevig. 
Ondanks gelijkblijvende of zelfs toenemende problemen van veel individuele 
AWBZ-revalidanten, gingen zij gemiddeld wel beter en sneller lopen, zich per-
soonlijk zelfstandiger verzorgen, en namen ook de cognitieve, depressieve en ge-
dragsproblemen gemiddeld af; 

♦ Het multidisciplinaire behandel/zorgteam is van een gevarieerde samenstelling 
maar bestaat in alle locaties uit een ergotherapeut, fysiotherapeut, maatschappe-
lijk werkende, bijna altijd een psycholoog, verpleeghuisarts en verzorgende. Al-
leen de verpleeghuisarts (bereikbaarheidsdiensten) en de verzorgenden (volcon-
tinue roosterdiensten) zijn binnen en buiten ‘kantooruren’ beschikbaar. 

 
De intensiteit van AWBZ-revalidatie 
Bij de AWBZ-revalidatie van alle patiënten in alle groepen is een verpleeghuisarts (100%) en 
fysiotherapeut (99%) betrokken. De verpleeghuisarts heeft het inzicht en het overzicht (be-
handel/zorgregie), reguleert ontregelende chronische ziekten, voorkomt en behandelt com-
plicaties en nuanceert de behandelovereenkomst met de patiënt met betrokkenheid van fa-
milie. De fysiotherapeut brengt de patiënt zo mogelijk tot beter, sneller en veiliger lopen met 
een betere conditie. 
De overige professionals worden ingezet voor bijzondere behandeltaken (ergotherapeut 
67%, psycholoog 38%, logopedist 25%) en ondersteunen het verblijf en de verzorging 
(maatschappelijk werkende 39%, activiteitenbegeleider 19%). Dit gebeurt vaker bij de CVA-
patiënten dan bij patiënten uit de andere groepen. 
In Tabel H.4 is de gemiddelde behandeltijd per diagnosegroep weergegeven. 
 
Tabel H.4 en Figuur H.3. Gemiddelde AWBZ-behandeltijd per diagnosegroep tijdens 
opname. 
Diagnosegroep Minuten 

behandeltijd 
Gem. aantal uren

behandeling 
Trauma 1.525 25 
Electief 1.149 19 

CVA 2.876 48 
Overig 1.592 27 
Totaal 1.894 32 

 
De gemiddelde tijdsinvestering per week voor alle 
AWBZ-revalidanten in het UVN-ZH van alle be-
handelaren was 196 minuten. Dit komt overeen 
met de 199 minuten per week voor ZZP-9 geïndi-
ceerde cliënten in verpleeghuizen volgens het 
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onderzoek van Organisatie Adviseurs Hoeksma, Homans & Menting7 waarin behandelaren 
voor 1.495 cliënten gedurende 1 maand hebben ‘tijdgeschreven’. 
 
In figuur H.4 is de gemiddelde tijdsinvestering van alle behandelaars per diagnosegroep 
weergegeven, gerelateerd aan het verloop gedurende de opname. De gemiddelde tijdsinves-
tering per week per groep van alle behandelaren verschilt: er wordt relatief meer tijd besteed 
voor CVA-patiënten (266 minuten per week) dan aan de overige groepen (155 -165 minu-
ten). De beperkte behandeltijd varieert binnen elk van de vier diagnosegroepen zodanig per 
patiënt dat het niet verantwoord is op basis hiervan een gemiddelde behandeltijd per profes-
sional per cliënt per diagnosegroep te berekenen. 
 
Figuur H.4. AWBZ-revalidanten in UVN-ZH; gemiddelde tijdsbesteding van alle behan-
delaren per week per diagnosegroep8 
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De gerapporteerde tijdsinvestering is niet zonder meer om te rekenen in de benodigde be-
handeling voor de individuele patiënt cq de formatie aan behandelaars voor de instelling. 
Daarvoor zijn er teveel variabelen onvermeld. Therapeuten behandelen patiënten zowel indi-
vidueel als in groepen. Dit laatste gebeurt niet primair uit economische overwegingen maar 
vooral opdat lotgenoten elkaar motiveren om de eigen training ter hand te nemen met een 
afnemende sturing en toezicht van de therapeut. Dit geldt niet alleen voor de behandeling na 
de electieve ingrepen, maar ook bij de andere groepen patiënten. 

                                                 
7 HHM; Tijdsbestedingsonderzoek behandelaars sector V & V, september 2007 
8 NB: De uitschieter in week 16 van de groep ‘electief’ wordt veroorzaakt door enkele uren maat-
schappelijk werk vanwege het ontslag van één van de twee overgebleven patiënten. 
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3. Beschouwing en conclusie 
 
Vergelijking van de gegevens van de twee onderzoeken 
De patiëntenkenmerken van beide onderzoeken komen overeen daar waar het de verdeling 
van leeftijd en geslacht betreft. Datzelfde geldt voor de verblijfsduur en het percentage dat na 
de revalidatie terugkeert naar huis (zie tabel H.5). Wat betreft de diagnosegroepen zijn de 
electieve ingrepen ondervertegenwoordigd in het UVN-ZH. 
 
Tabel H.5. Vergelijking van de groep AWBZ-revalidanten in het UVN-ZH en in de rest 
van de verpleeghuizen in Nederland 

Kenmerk UVN-Zuid Holland 
(n=320) 

Nederland 
(n=2.950) 

Gemiddelde leeftijd (jaar) mannen
vrouwen

85 jaar of ouder
vrouw : man verhouding

75 
79 

33% 
2 : 1 

77 
81 

34% 
2 : 1 

Mediaan van de verblijfsduur in dagen 55 47 
Diagnosegroep (% van patiënten) Trauma

Electief
CVA

Overig

33 
10 
27 
31 

27 
20 
24 
29 

Ontslagbestemming huis 58% 57% 
 

3.1. Conclusies 
Voor wat betreft de resultaten kan het volgende worden geconcludeerd. 

 
De omvang 
♦ De geëxtrapoleerde omvang van het aantal patiënten van 27.500 voor heel Nederland 

ligt, rekening houdende met een jaarlijks groeiende vraag, in de lijn van afgeleide ge-
gevens van Actiz (2003), waar men uitkomt op 23.000 patiënten. 

♦ De gevonden resultaten liggen in lijn met de cijfers van overige bronnen (ondermeer 
van het RIVM en de Hartstichting). 

♦ Het aantal revalidanten neemt nog steeds toe bij vergelijking van de onderzoeksgege-
vens met andere landelijke databanken van een aantal jaren geleden. Met name de 
groep ‘overigen’ neemt sterk in omvang toe, maar ook het aantal electieve ingrepen en 
het aantal CVA-patiënten die voor revalidatie in een verpleeghuis in aanmerking ko-
men, is nog steeds groeiende. 

♦ De gemiddelde opnameduur is korter in de (4) Grote Steden in vergelijking met de rest 
van Nederland. Dit geldt in het bijzonder voor de electieve orthopedische ingrepen. De 
reden daarvoor is echter niet uit de onderzoeksgegevens te achterhalen. Wel is bekend 
dat de deelnemende locaties uit de Grote Steden gemiddeld hetzelfde aantal revalida-
tiebedden hebben als in de rest van Nederland. 

♦ De opname- en behandelduur zijn korter in locaties met grotere revalidatie-afdelingen. 
♦ De veronderstelling dat schakelunits in ziekenhuizen zich met name richten op triage 

(als tussenstop) zou overeen moeten komen met een korte opnameduur. Dit blijkt niet 
het geval te zijn. 

♦ Aangaande de patiënten die in dagbehandeling zijn behandeld is de invoer van gege-
vens door de verpleeghuizen onvolledig geweest. Daarom is vanuit de resultaten van 
het onderzoek niet betrouwbaar de landelijke omvang te berekenen. 
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Niet alleen vanuit het onderhavige onderzoek is in het algemeen bekend, dat wat betreft de 
totale omvang van de revalidatiebehandelingen in verpleeghuizen velerlei factoren van be-
lang zijn. Door de veroudering van de bevolking is een algemene stijging van de incidentie 
van veel aandoeningen te verwachten.9 Haaks hierop echter staat de afname in leeftijdsspe-
cifieke incidentie van CVA’s. Anderzijds is er een groeiende vraag vanwege technische ont-
wikkelingen en door het groeiende aantal personen die in aanmerking komt voor een tweede 
ingreep (electieve orthopedie). 
 
De aard en intensiteit 
♦ De aard en de intensiteit van de revalidatiebehandeling vindt plaats binnen de rand-

voorwaarden van de AWBZ, onder andere de vaste verpleegprijs per etmaal waarvan 
het behandeldeel niet is genormeerd. Dit onderzoek laat zien met welke intensiteit in de 
huidige verpleeghuispraktijk behandeling wordt gegeven aan AWBZ revalidanten. 
Daarmee is echter geen antwoord gegeven op de vraag welke intensiteit van behande-
ling het meest effectief is bij deze groep patiënten.  

♦ Tussen AWBZ-opname en ontslag neemt de gemiddelde tijdsbesteding per week van 
alle behandelaren van alle groepen van week tot week af. De eerste/tweede week 
wordt tenminste 100 minuten extra geschreven voor het verkrijgen van het nodige in-
zicht, overzicht en het overeenkomen van de behandeling met de patiënt. 

♦ De wisselende complexe multimorbiditeit van de individuele AWBZ-revalidant is tijdens 
de revalidatieperiode aan veel veranderingen onderhevig. Ondanks gelijkblijvende of 
zelfs toenemende problemen van veel individuele AWBZ-revalidanten, gingen zij ge-
middeld wel beter en sneller lopen, zich persoonlijk zelfstandiger verzorgen, en namen 
ook de cognitieve, depressieve en gedragsproblemen gemiddeld af.  

♦ De intensiteit van revalidatie (3 uur behandeling per patiënt per week) komt overeen 
met de HHM-meting uit 2006 voor de gemiddelde behandeltijd bij ZZP-9, met de aan-
tekening dat er duidelijk meer tijd besteed wordt aan CVA patiënten (4½ uur gemiddeld 
per week). 

♦ De gehanteerde indeling in hoofdgroepen (electief, trauma, CVA en overigen) lijkt ge-
rechtvaardigd op grond van verschillen in patiëntkenmerken, herstel, opnameduur, in-
tensiteit van behandeling en ontslagbestemming. Het huidige onderzoek geeft voor het 
eerst inzicht in de patiëntkenmerken van de groep “overigen”. 

♦ De opnameduur en het percentage patiënten dat naar huis worden ontslagen is al jaren 
stabiel ondanks toenemende leeftijd en complexiteit van problemen; toch lijkt er ruimte 
te zijn voor verdere bekorting van de verblijfsduur en ontwikkeling van de voortzetting 
van revalidatie in dagbehandeling en /of polikliniek. 

 

3.2. Aanbevelingen 
Met de onderhavige onderzoeken is een belangrijke stap gezet in het verkrijgen van meer 
inzicht in de omvang, aard en intensiteit van AWBZ-revalidatie. Vanuit de verkregen resulta-
ten zijn er verschillende interessante thema’s geïdentificeerd die nieuwe beleidsvragen op-
roepen. Naar het oordeel van beide onderzoeksgroepen zou vervolgonderzoek zich moeten 
richten op de volgende onderwerpen: 
 
De functie schakelunits in ziekenhuizen 
Hoewel deze AWBZ-gefinancierde en veelal door verpleeghuizen gerunde afdelingen een 
kortere verpleegduur dan een verpleeghuis genereren (42 versus 60 dagen), zou men gelet 
op de functie van schakelstation een nog kortere verpleegduur verwachten. Vanwege de 
minimale omvang van de deelnemende schakelunits kunnen over de inzet van en diversiteit 
aan professionals geen vergelijkingen worden gemaakt. Wel is vanuit ons eerdere onderzoek 

                                                 
9 Het Nationaal Kompas Volksgezondheid van het RIVM geeft aan dat op basis van de demografische 
ontwikkelingen de absolute incidentie van bv. CVA’s tussen 2000 en 2020 met 43,6% zal stijgen. 
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bekend dat op schakelunits niet altijd de vereiste disciplines voor een goede revalidatiebe-
handeling in voldoende mate beschikbaar zijn (in vergelijking met een verpleegafdeling in het 
verpleeghuis zelf)10. 
 
Doelmatigheid en kosteneffectiviteit revalidatiepaden 
De huidige AWBZ-revalidatie valt binnen het AWBZ-budget dat is gebaseerd op gerealiseer-
de verpleegdagen. Alleen voor CVA-patiënten (24 %) is er een toeslag voor de eerste 56 
dagen van revalidatie. Voor de rest van de AWBZ-revalidanten bestaat er geen financiële 
prikkel om met meer intensieve revalidatie de opnameduur te bekorten. Ook is niet duidelijk 
of revalidatie met een kortere opnameduur effectiever en/of efficiënter is, waarbij de behan-
deling al dan niet wordt voortgezet in een Centrum voor Dagrevalidatie van Ouderen; in een 
dergelijk centrum staat niet het verblijf maar de behandeling centraal. 
Niet zozeer de uitkomst van revalidatie bij ontslag maar vooral de uitkomst op langere termijn 
(bv. 1 jaar na opname) is belangrijk bij het ontwerpen van interventiestudies naar het vergro-
ten van doelmatigheid van geriatrische revalidatie. Eerder onderzoek heeft namelijk laten 
zien dat er belangrijke verschillen zijn tussen het functioneren bij ontslag en na 1 jaar (Aan-
genendt et al). Aansluitend op Deelonderzoek II wordt in het UVN-ZH getracht de ontbreken-
de data (uitkomst na 1 jaar) te verzamelen. 
Interventieonderzoek zal ook een antwoord kunnen geven op de vraag of de revalidatiebe-
handeling zonder 24-uurs verblijf (of in aansluiting daarop) integraal (inclusief regie door de 
verpleeghuisarts/sociaal geriater en coördinatie door een manager) en multidisciplinair dient 
plaats te vinden, of dat een meer gefragmenteerde behandeling in de Eerstelijn (door middel 
van verwijzing van de huisarts) volstaat. 
 
Dagrevalidatie 
De verblijfsduur van revalidatiepatiënten zou bekort kunnen worden. Mogelijk kunnen andere 
randvoorwaarden (‘prikkels’) hiertoe worden gecreëerd zoals : 

- een andere financiering van behandeling ten opzichte van verblijf; 
- meer invloed van de aard en omvang van de avond/nachtzorg op de verblijfs-

duur; 
- meer invloed van revalidanten op de ontslagdatum tegenover wachtdagen voor 

voorzieningen en thuishulp. 
Omdat de professionals uit zichzelf hun gemiddelde behandeltijd per patiënt na 6 weken be-
perken (zie deelonderzoek II blz 38) en de behandeltijd dan daalt tot < 2% van de verblijf-
duur, is het voor de patiënt aantrekkelijker deze vanuit de eigen woonsituatie doordeweeks 
voort te zetten in een Centrum voor Dagrevalidatie van ouderen. De huidige AWBZ-
dagbehandeling is vooral een ‘ouderendagverblijf’ met de prioriteit op het bevorderen van 
welzijn van de patiënt en de partner, minder op behandeling. Het voortzetten van revalidatie 
in een Centrum voor Dagrevalidatie van Ouderen kan worden gestimuleerd door bij de finan-
ciering ervan de nadruk te leggen op integrale behandeling.  
 
Triage op patiëntenprofielen 
Het is nog niet duidelijk op welke wijze kan worden gekomen tot patiëntprofielen die vooraf 
tot een juiste triage en indicering van diverse revalidatiepaden kan leiden. Daarvoor is een 
andere studieopzet nodig (bijvoorbeeld: een prospectief onderzoek in een experimentele 
triageafdeling waar op grond van de huidige kennis actieve triage wordt toegepast door een 
professioneel revalidatieteam). 
 
PG-grondslag 
Er blijken weinig patiënten met een PG-grondslag te worden gerevalideerd (Deelrapport I: 
1,5 %). Vanuit de praktijk wordt dit lage percentage echter niet herkend. Mogelijk gaat een 
indicatie voor geriatrische revalidatie van ouderen met een globale en progressieve hersen-
aandoening in de huidige praktijk vóóraf aan het vaststellen van een PG-grondslag voor 
                                                 
10 ETC Tangram, Revalidatie in Nederland; de grenzen van de AWBZ en de Zvw (2006) 
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langdurig verblijf dat daarop kan volgen. Daarnaast kan men zich afvragen of bekende psy-
chogeriatrische patiënten met een PG-grondslag wel de optimale revalidatiebehandeling 
ontvangen alvorens terug te keren naar hun langdurige verblijfsituatie. Een nadere verken-
ning van de indicatiestelling, de zorgvraag en het zorgaanbod lijkt geboden. 
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1. De vraagstelling 
 
In Nederlandse verpleeghuizen krijgen jaarlijks tienduizenden patiënten aansluitend op een 
ziekenhuisopname kortdurende integrale revaliderende behandeling en herstel-
ondersteunende zorg in een transferafdeling van een ziekenhuis, een schakel- of revalidatie-
afdeling van een verpleeghuis of in dagbehandeling in een verpleeghuis. Het betreft hoofd-
zakelijk ouderen met complexe problematiek. Het Ministerie van VWS overweegt in vervolg 
op de curatieve GGZ ook de financiering van curatief (gericht op genezing) gerelateerde 
zorgvormen vanuit de V&V-sector over te hevelen naar de Zvw. Dit geldt onder andere voor 
kortdurende revaliderende verpleeghuiszorg (klinisch, in schakelunits in ziekenhuizen en in 
dagbehandeling) voor: 
 

1. Ongevalletsels (trauma) 
2. Electieve gewrichtsvervangende ingrepen (electief) van knie of heup 
3. Patiënten met een acuut CVA11 (CVA) 
4. Overige kortdurende somatische revalidatie/herstelzorg12 (overig) 
5. Amputaties13 

 
De vraagstelling van het CVZ voor de onderhavige onderzoekslijn is: 
 

Welke omvang hebben momenteel de vijf patiëntencategorieën in verpleeghuizen 
(klinisch en in dagbehandeling) en in schakelunits of transferafdelingen in ziekenhui-
zen. 

 

1.1. Operationaliseren onderzoeksvraag 
Aanvankelijk werd er gedacht aan een prospectieve registratie, maar om redenen van be-
trouwbaarheid, is hiervan afgeweken. Prospectieve registratie is in de praktijk arbeidsinten-
sief en het vraagt een hoge motivatie van de deelnemers. Teneinde het percentage deelne-
mers zo groot mogelijk te laten zijn is besloten retrospectief patiëntgegevens op te vragen 
van ontslagen patiënten. 
De ontslagen of overgeplaatste patiënten werden over een periode van 3 maanden retro-
spectief geselecteerd. De periode van 3 maanden is gekozen omdat patiënten een kort du-
rende indicatie van 3 maanden voor revalidatie of herstelzorg krijgen van het CIZ (centrum 
indicatiestelling zorg). Er is een indeling van de locaties gemaakt in 4 groepen om de sei-
zoensinvloeden mee te kunnen nemen in het onderzoek. De locaties zijn gevraagd om de 
patiënten die gedurende deze 3 maanden zijn ontslagen of overleden te registreren en de 
gevraagde gegevens op een speciaal voor dit doel ontworpen website in te vullen. 
De maximale inclusieperiode werd vastgesteld op 6 maanden, dat wil zeggen dat patiënten 
die langer dan 6 maanden voor revalidatie waren opgenomen, niet in het onderzoek zijn 
meegenomen. De reden hiervoor is dat de meeste revalidanten naar verwachting binnen 6 
maanden uitbehandeld zijn wat betreft hun revalidatie. Door het meenemen van patiënten 
die veel langer zijn opgenomen zou mogelijk een vervuiling kunnen ontstaan met patiënten 
die eigenlijk voor chronische opname in het verpleeghuis verblijven. 
Aan alle locaties is gevraagd om alleen patiënten in te voeren die waren opgenomen met als 
reden somatische revalidatie. Alleen voor de schakelunits in ziekenhuizen en verpleeghuizen 
is gevraagd alle ontslagen patiënten in te voeren. De reden daarvoor was inzicht te krijgen in 
het soort patiënten op deze afdelingen in het algemeen. 

                                                 
11 Eerste CVA en recidieven 
12 Palliatief terminale zorg is niet geïncludeerd 
13 In de tabellen zijn de gegevens van deze diagnosegroep opgeteld bij de groep ‘overigen’. 
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2. Aanpak en methodologie 
 
In dit hoofdstuk wordt stap voor stap de gebruikte aanpak beschreven. In grote lijnen zijn de 
volgende stappen gevolgd: 

- Bepaling en definiëring van de benodigde gegevens (bijlage 2); 
- Bouw van een webapplicatie waarop instellingen online de gevraagde gegevens kon-

den invoeren (www.revalidatieonderzoek.nl); 
- Opstellen van een handleiding en het testen van de webapplicatie bij een aantal in-

stellingen; 
- Indelen van instellingen voor registratie over bepaalde kwartalen van het jaar; 
- Publiciteit middels een brief van het CVZ aan directies, vermelding op websites (Ac-

tiz, NVVA) en een elektronische nieuwsbrief (ETC Tangram). 
- Instructie van de contactpersonen in de instellingen voor drie te nemen stappen: 

1. Controle van de locatie- en adresgegevens (vaak meerdere locaties behorend 
bij één instelling); 

2. Selectie van de te includeren patiënten vanuit de administratie van de instel-
ling; 

3. Invoer van de gevraagde gegevens per patiënt op de website. 
- Controle van de ingevoerde gegevens; 
- Niet deelnemende instellingen zijn meerdere malen verzocht toch te gaan deelne-

men; 
- Telefonisch contact met de niet deelnemende locaties ter verificatie van het aantal 

revalidatie bedden; 
- Bewerking en analyse van de gegevens. 

2.1. Identificatie van locaties/instellingen 
Het opsporen van alle organisaties/locaties vond plaats aan de hand van een adressenlijst 
verkregen via het WTZi (Wet toelating zorginstellingen) van het ministerie van VWS. Als con-
trole op deze adressenlijst is aan het ministerie van VWS gevraagd om inzage te geven in de 
onderzoekgegevens van HHM (Organisatie Adviseurs Hoeksma, Homans & Menting) ten 
aanzien van de in 2006 uitgevoerde ZZP-score in alle instellingen. Na een positieve reactie 
van VWS heeft HHM onder meer de volgende gegevens verstrekt: 

De ZZP-9-scores op naam en adres van de instellingen/organisaties: 
♦ gecombineerde verpleeghuizen 
♦ somatische verpleeghuizen 
♦ psychogeriatrische verpleeghuizen 
♦ verzorgingshuizen 
♦ schakel- of transferafdelingen in ziekenhuizen (voor zover meegenomen in het 

registratieproject van HHM) 
 
Patiënten die in ZZP-9 (patiënten opgenomen voor kortdurende revalidatie/herstelzorg) ge-
categoriseerd worden, komen in principe overeen met de 5 patiëntencategorieën uit het hui-
dige onderzoek. 
Na vergelijking van de twee adreslijsten bleek dat de lijsten goed overeenkomen. Naast een 
papieren controle, zijn alle huizen en locaties telefonisch benaderd voor het verifiëren van 
een aantal gegevens. Tevens is gevraagd naar de gegevens van de contactpersoon voor dit 
onderzoek. In totaal zijn er 319 locaties in het bestand opgenomen, de scha-
kel/transferafdelingen meegerekend. 
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2.2. Communicatie 
Gelet op het grote aantal instellingen/locaties heeft de communicatie vooral per email en 
telefonisch plaats gevonden. Om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren en het onder-
zoek bij de doelgroep bekend te maken zijn verschillende acties ondernomen: 
♦ Begin mei 2007 is aan alle koepelorganisaties op locatieniveau en alle raden van bestuur 

informatie verzonden door het CVZ over het onderzoek. 
♦ Vanaf de 2e week van mei 2007 zijn alle gelokaliseerde organisaties telefonisch bena-

derd en is er een contactpersoon geïdentificeerd. 
♦ Gedurende het onderzoek is er een helpdesk ingericht voor vragen van contactpersonen. 
♦ ActiZ heeft in mei haar leden over het onderzoek geïnformeerd op de website, ditzelfde is 

een paar maanden later herhaald. 
♦ Begin augustus is er informatie over het onderzoek op de website van de NVVA ge-

plaatst. 
♦ Er is periodiek door ETC Tangram een digitaal “Revalidatiejournaal” verstuurd naar alle 

contactpersonen. Daarin werd de voortgang van het onderzoek beschreven en het be-
lang voor de organisaties. Alvorens dit te verzenden is de inhoud eerst teruggekoppeld 
met ActiZ. 

♦ Bij non-respons werden de organisaties zoveel mogelijk nagebeld. 
♦ Half november is een brief ter herinnering gestuurd aan de locatiemanager van de orga-

nisaties die nog niet gereageerd hadden. 
♦ Begin december is aan alle organisaties die tot nog toe nergens op gereageerd hadden 

een mail verzonden met de vraag of ze nog mogelijkheid zagen deel te nemen aan het 
onderzoek en indien niet of ze dan het exacte aantal bedden bestemd voor revalidatie of 
herstelzorg wilden doorgeven. 

2.3. Website 
Er is een internetapplicatie gemaakt waarin organisaties de gevraagde gegevens elektro-
nisch konden invoeren. Door een ingebouwd controlesysteem kon men niet verder registre-
ren voordat de gevraagde patiëntgegevens volledig waren ingevoerd. Bij de uitnodiging tot 
deelname zijn alle locaties in Nederland waar revalidatie of herstelzorg plaatsvindt gemaild 
en iedere locatie heeft een aparte registratienaam toegekend gekregen, alsmede een onder-
zoeksperiode van drie maanden. In een meegezonden handleiding kon men stap voor stap 
de procedure volgen (een verkorte versie is opgenomen in bijlage 2). 

2.4. Pilot 
In juli 2007 zijn er 5 instellingen uitgenodigd om mee te doen aan een eerste test. In totaal 
betrof dit 12 locaties. De grootste belemmering was de start; in het bijzonder het doorlezen 
van de handleiding bleek lastig. Men was geneigd direct naar de website te gaan en te be-
ginnen. Een ander punt wat door verschillende contactpersonen werd genoemd, was de 
vraag wat dit onderzoek oplevert voor de instellingen. Men had graag een soort beloning 
gezien i.v.m. de tijdsinvestering. Bovendien worden de instellingen in het algemeen gecon-
fronteerd met veel administratieve en bureaucratische eisen, waardoor het onderzoek niet 
hoog op de prioriteitenlijst stond. 
 
In de pilot kwam naar voren dat de handleiding te uitgebreid was, te veel tekst bevatte en 
soms moeilijk taalgebruik en daardoor minder leesbaar was. Ook bleken er op de website 
problemen te ontstaan bij het invoeren van de data. 
 
Wat betreft de gevraagde gegevens, was het over het algemeen niet moeilijk om NAW-
gegevens en opname/ontslagdatum vanuit digitale systemen te achterhalen. Niet alle instel-
lingen hadden de opnamediagnose en ontslagbestemming digitaal beschikbaar. Deze gege-
vens werden in sommige gevallen uit de status gehaald. Als de gegevens beschikbaar waren 
ging het invoeren van de patiënten op de website snel, gemiddeld werd er één patiënt per 
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minuut ingevoerd. Niet alle locaties die meededen aan de pilot hebben de gegevens inge-
voerd. Bij navraag bleek tijdgebrek de voortgang te belemmeren. 
 
Naar aanleiding van deze test zijn de handleiding en de website aangepast, vereenvoudigd 
en daardoor overzichtelijker geworden. Er is meer gewerkt met visueel materiaal. 
 

3. Resultaten 
 
Bij de start van het onderzoek zijn 319 locaties als potentiële deelnemers geïdentificeerd. 
Hiervan zijn er om meerdere redenen een aantal afgevallen: sommigen namen helemaal 
geen patiënten voor revalidatie op; een enkele schakelunit was inmiddels opgeheven, ed. 
Uiteindelijk zijn 295 locaties in de analyse betrokken. Daarvan hebben 128 locaties hun pati-
entgegevens ingevoerd; een respons van 43,4%. 

3.1. Validiteit van de respons 
Ten einde de validiteit van de respons te testen, is een uitgebreide analyse uitgevoerd van 
de gegevens in het oorspronkelijke adressenbestand, aangevuld met gegevens uit het pati-
entenbestand en gegevens vanuit een telefonische enquête van alle instellingen. De wel en 
niet deelnemende locaties zijn op een aantal kenmerken vergeleken (voor details zie bijlage 
3). Ook is het verband bestudeerd tussen het aantal opgegeven patiënten in het onderzoek 
en het telefonische verkregen aantal revalidatiebedden. Dit verband bleek hoog (r2=0,40 
p<0,01). Dit betekent dat er een redelijke relatie is tussen het aantal bedden zoals opgege-
ven en het met de enquête opgegeven aantal patiënten. Omdat ook van alle niet deelne-
mende locaties het aantal revalidatiebedden bekend is, konden de aantallen verkregen pati-
entgegevens geëxtrapoleerd worden naar heel Nederland. Tevens zijn er op geen enkele 
manier statistisch significante verschillen geconstateerd tussen de deelnemende en niet 
deelnemende locaties (grote stad – rest van Nederland; regionale verschillen per ééncijferig 
postcodegebied, ed), met uitzondering van het gemiddelde aantal bedden. De deelnemende 
locaties hebben gemiddeld iets meer revalidatiebedden (29,4) dan de niet-deelnemers 
(23,4). Bij de berekening van het totale volume aan zorg in Nederland is hiermee rekening 
gehouden. 
 
Locaties zijn gevraagd om de patiëntgegevens van één kwartaal in te voeren. Het is immers 
bekend dat het optreden van traumata en herseninfarcten samenhangen met externe, sei-
zoensgebonden invloeden. Dit wetende hebben alle locaties aselect een kwartaal toegewe-
zen gekregen waarbij de gegevens werden gevraagd van in dat kwartaal ontslagen patiën-
ten. In de praktijk bleek het echter moeilijk hier strikt de hand aan te houden. Sommige hui-
zen gaven om diverse redenen (geen gegevens vorig jaar, niet begrepen dat het maar om 
één kwartaal ging, beschikbare gegevens van laatste kwartaal ed.) patiëntgegevens van een 
ander kwartaal en/of gegevens van meerdere kwartalen. Bij de opschoning van de database 
voorafgaand aan de analyse is er voor gezorgd dat van alle deelnemende huizen alleen de 
patiënten zijn meegenomen van één kwartaal. 
 
Bij de analyse van de gegevens is een belangrijke seizoensinvloed geconstateerd (paragraaf 
3.6). Achteraf bezien was het groeperen van de locaties per kwartaal dus een gelukkige keu-
ze, waardoor het eindresultaat voor de seizoensinvloed kon worden gecorrigeerd. 
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Tabel DI.1. Verschil tussen de aangevraagde en geleverde patiëntgegevens per kwar-
taal van de deelnemende locaties. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Algemene gegevens 
In totaal hebben 128 locaties gegevens ingevuld van 3.591 patiënten, 1.258 mannen (35%) 
en 2.333 vrouwen (65%). De gemiddelde leeftijd van vrouwen (80,6 jaar) ligt iets hoger dan 
van de mannen (77,5 jaar). 
 
Figuur DI.1. Verdeling naar geslacht en reden opname naar leeftijdscategorie. 
 

 
 
 
 
Figuur DI.2. Aantallen opnames en gemiddelde opnameduur per soort afdeling. 
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Bij de presentatie van de gegevens is, gelet op de overeenkomstige uitkomsten, gekozen de 
gegevens van de 3 soorten afdelingen in verpleeghuizen samen te nemen: schakelunits, 
revalidatieafdelingen en afdelingen somatiek. 
 
Slechts een zeer klein deel van de patiënten was opgenomen in een speficieke afdeling psy-
chogeriatrie. Het betrof de patiënten van één verpleeghuis die een aparte afdeling ‘somati-
sche revalidatie voor psychogeriatrische patiënten’ exploiteert. Andere verpleeghuizen heb-
ben waarschijnlijk binnen hun afdelingen en units voor kortdurende zorg (revalidatie, crisis-
opvang, respijtzorg) diverse andere ‘gelegenheidsoplossingen’ voor AWBZ-revalidanten met 
opvallende psychogeriatrische problematiek. In de totale analyse is deze groep van 10 pati-
enten vanzelfsprekend meegenomen, omdat het wel ging om somatische revalidatie. 
 
Omdat de vraagstelling van het CVZ patiënten betrof die voor somatische revalidatie zijn 
opgenomen, is tevens gekeken naar de AWBZ-indicatiegrondslag voor opname. Ruim 98% 
van de patiënten (3.529) was opgenomen met de grondslag somatiek. Van de 54 patiënten 
met als opnamegrondslag psychogeriatrie ging het in 87% van de gevallen om patiënten 
opgenomen voor somatische revalidatie. Slechts bij 7 patiënten was geen sprake van revali-
datie; zij waren echter allen opgenomen op een schakelunit in het ziekenhuis (en dus beho-
rende bij de doelgroep van de enquête). 
 
Figuur DI.3. De ontslagbestemming per diagnosegroep van alle patiënten. 
 

Van de 4 revali-
datiegroepen is 
ook gekeken 
naar wat voor 
soort bestem-
ming ze werden 
ontslagen (figuur 
DI.3). Het per-
centage ontsla-
gen naar huis is 
het grootste bij 
de patiënten na 
een electieve 
orthopedische 
ingreep. Het per-
centage overle-
denen is het 
laagste van deze 
groep. Van de 
CVA-patiënten en 

de groep ‘overigen’ gaat een hoog percentage naar een andere afdeling van het verpleeg-
huis. Van de laatste groep wordt ook 10% overgeplaatst naar een ziekenhuis. Dat een pati-
ent wordt overgeplaatst naar een revalidatiecentrum is relatief zeldzaam. 

3.3. Schakelunits in Ziekenhuizen 

Verreweg het grootste deel van de patiënten in schakelunits in het ziekenhuis is afkomstig 
van een opnameafdeling in het ziekenhuis (95,7%); een klein percentage komt van huis 
(2,7%) of van elders. Wat betreft de ontslagbestemming is er meer variatie (zie tabel B.5.1 in 
bijlage 5 voor de details). Naar de eigen woning keert 38,5% terug, 14,8% wordt opgenomen 
op een revalidatieafdeling van een verpleeghuis, respectievelijk 4,8% en 10,7 op een psy-
chogeriatrische of somatische afdeling van het verpleeghuis en 2,5% gaat naar een revalida-
tiecentrum. Een fors percentage van 16,6% van de patiënten overlijdt. 
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Figuur DI.4. Aantallen patiënten naar reden van opname en gemiddelde opnameduur 
in schakelunits in ziekenhuizen. 
 

 
Opvallend is dat de gemiddelde opnameduur weliswaar korter is dan in het verpleeghuis (42 
tegen 60 dagen14), maar dat de schakelunits kennelijk niet fungeren als afdelingen voor een 
echte kortdurende opname, in afwachting van een plek elders. Dit correspondeert met het 
hoge percentage van patiënten dat direct naar huis vertrekt (38,5%). 

3.4. Somatische revalidatie in verpleeghuizen 
In deze paragraaf worden de gegevens gepresenteerd van patiënten opgenomen in diverse 
soorten afdelingen in het verpleeghuis: in een schakelunit, een revalidatieafdeling of een 
verpleegafdeling somatiek. 
 
Figuur DI.5. De verdeling naar geslacht en diagnosegroepen van de patiënten opge-
nomen in het verpleeghuis voor somatische revalidatie. 

 
 

                                                 
14 Het gemiddelde aantal ligdagen van 42 correspondeert goed met het aantal ligdagen (46 dagen) 
berekend in het recent verschenen rapport van Prismant ‘Transmurale afdelingen, onderzoek naar het 
functioneren van transmurale afdelingen in Nederland’, december 2007. 
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Figuur DI.6. De gemiddelde opnameduur per diagnosegroep met een vergelijking van 
de Grote steden met de rest van Nederland. 

 
Het gemiddelde aantal reva-
lidatiebedden is in de ver-
pleeghuizen in de Grote 
Steden (Amsterdam, 
Utrecht, Rotterdam en Den 
Haag) niet afwijkend van het 
aantal bedden in de rest van 
Nederland. Echter, de ge-
middelde tijd van opname 
lijkt lager. Statistisch is het 
verschil in opnameduur al-
leen bij de electieve ortho-
pedie significant korter in de 
grote steden (p=0,0079). 
 
 

3.5. Dagbehandeling 
Zoals verwacht vormen de diagnoses CVA en andere revalidatie op deze afdelingen de be-
langrijkste groepen (Figuur DI.7). Patiënten met de diagnose electieve orthopedie worden 
veel minder nabehandeld in de dagbehandeling. 
 
Het aantal patiënten dat wordt nabehandeld in de dagbehandeling is relatief klein. Een nade-
re analyse van de gegevens laat zien dat slechts 28 van de 128 huizen deze gegevens heeft 
aangeleverd. Uit contacten met de locaties is gebleken dat er veel meer locaties zijn waarbij 
de patiënten in de dagbehandeling worden nabehandeld. Door gebrek aan contact tussen de 
leidinggevenden van de verschillende afdelingen binnen één locatie zijn deze patiënten ech-
ter niet ingevoerd. Dit betekent dat vanuit de huidige resultaten geen betrouwbaar beeld ont-
staat omtrent de omvang van de daghandeling van revalidatiepatiënten bij de deelnemende 
locaties. Vanzelfsprekend kan daardoor ook de omvang van de dagbehandeling in heel Ne-
derland vanuit dit onderzoek niet nauwkeurig worden berekend. 
 
Figuur DI.7. Aantallen patiënten naar diagnosegroep en gemiddelde behandelduur in 
de dagbehandeling. 
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Bij de 28 locaties die patiënten ontslagen uit de dagbehandeling hebben opgegeven, werd 
14% van de opgenomen patiënten nabehandeld in de dagbehandeling. Als alle andere loca-
ties in Nederland op dezelfde manier met de dagbehandeling zouden omgaan, betreft het 
een groep van totaal ongeveer 3.500 patiënten in dagbehandeling per jaar. Uit een eerdere 
enquête15 is bekend dat een kwart van de verpleeghuizen sowieso geen revalidatie in dag-
behandeling aanbiedt. Hierdoor en vanwege de non-respons moet deze schatting dus met 
de nodige reserve worden gehanteerd. 

3.6. Variatie per kwartaal 
In figuur DI.8. worden de aantallen ontslagen patiënten per maand gepresenteerd. De aan-
tallen zijn daarbij gecorrigeerd voor de onregelmatige deelname van de verpleeghuizen over 
de kwartalen (zie paragraaf 3.1.). 
 
Figuur DI.8. Aantal ontslagen patiënten per maand gecorrigeerd voor het aantal per 
kwartaal deelnemende locaties van verpleeghuizen. 
 

 
Er blijkt een belangrijke 
invloed van het seizoen 
te zijn op het aantal ont-
slagen patiënten. Dit 
effect is herkenbaar 
voor alle diagnosegroe-
pen, maar het sterkste 
bij de orthopedie. In de 
periode juli-augustus 
wordt duidelijk minder 
geopereerd waardoor 
het aantal ontslagen in 
september het laagst is. 
 

                                                 
15 Onderzoek revalidatie in de ABWZ, ETC Tangram 2006. 
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4. Beschouwing en conclusie 
4.1. De omvang aan zorg 
De oorspronkelijke vraagstelling was: 

“Welke omvang hebben momenteel de vijf patiëntencategorieën in schakelunits in 
ziekenhuizen en in verpleeghuizen (klinisch en in dagbehandeling)?” 

 
In onderstaande tabel DI.2. wordt de totale omvang in Nederland stapsgewijs berekend. 
 
Tabel DI.2. Berekening van het totale aantal ligdagen voor somatische revalidatie in 
verpleeghuizen en schakelunits in ziekenhuizen in Nederland. 
 

 

Aantal 
geregistreerde 

patiënten 
voor één 
kwartaal 

 
 

(a) 

Gemmidelde
verblijfs-

duur 
 
 
 
 

(b) 

Aantal ver-
blijfsdagen 
heel jaar 

responders 
 

a x b x 4 
 

(c) 

Aantal verblijfs-
dagen non-
responders 

 
 

1,30 x 0,793x c 
 

(d) 16 

Aantal dagen 
heel Neder-

land 
 
 

c + d 
 

(e) 

Aantallen 
patiënten 

 
 
 

e / b 

Trauma  873 60,91 212.698 219.270 431.968 7.092 
Electief  653 40,40 105.525 108.785 214.310 5.304 

CVA  800 67,55 216.160 222.839 438.999 6.499 
Overigen  1.057 59,40 251.158 258.919 510.077 8.587 

Totaal 3.383  785.541 809.813 1.595.354 27.48217 
 
Het betreft hier vanzelfsprekend een schatting die echter een redelijke mate van betrouw-
baarheid heeft. Door de contacten die gelegd zijn met alle locaties die niet hebben deelge-
nomen, was van deze verpleeghuizen op zijn minst het aantal revalidatiebedden bekend. 
Hiervoor is het berekende resultaat gecorrigeerd. 
 
Het tweede deel van de vraagstelling met betrekking tot de aantallen patiënten die worden 
nabehandeld op de dagbehandeling kan echter niet vanuit de verkregen gegevens worden 
beantwoord. Weliswaar hebben een aantal locaties hierover gegevens ingevuld tijdens de 
enquête, maar van veel locaties die wel klinische gegevens hebben geleverd weten we dat 
zij wel degelijk patiënten in dagbehandeling hebben, zonder dat deze gegevens zijn inge-
voerd. Andere verpleeghuizen revalideren helemaal niet in de dagbehandeling. Dit betekent 
dat de verkregen gegevens onbetrouwbaar zijn wat betreft de aantallen. En dus kan de om-
vang niet betrouwbaar worden geschat. 

4.2. Resultaten gespiegeld 
In vorig onderzoek is al geconstateerd hoe moeilijk het is om betrouwbare schattingen te 
maken van het aantal revalidanten in verpleeghuizen. In de volgende paragraaf wordt vanuit 
gegevens van andere onderzoeken een vergelijking gemaakt.18 
 
Actiz schat het aantal kortdurende opnames op twintig- tot dertigduizend per jaar19. 

                                                 
16 Correctie voor gemiddelde grootte van niet-deelnemers t.o.v. deelnemers: 23,4/29,5 = 0,793 
Correctie van aantallen niet-deelnemers t.o.v. deelnemers: 167/128 = 1,30 
17 Vanuit de gevonden betrouwbaarheidsintervallen voor de gemiddelde opnameduur en het gemid-
delde aantal patiënten per huis, ligt met een zekerheidspercentage van 95% het werkelijke aantal 
patiënten tussen de 27.500 plus of min 9%, dat wil zeggen tussen de 25.000 en 30.000 patiënten. 
18 Onderzoek revalidatie in de ABWZ en Zvw, ETC Tangram 2006. 
19 Jaarverslag Actiz 2003 
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In totaal zijn er 63.000 verpleeghuisplaatsen beschikbaar in Nederland. 31.500 hiervan be-
treft somatische plaatsen. Het doorstroomcijfer voor somatiek bedraagt 1.4 dit betekent 
44.100 somatische opnames per jaar. De ontslagbestemming is voor 52% van de patiënten 
naar huis of naar het verzorgingshuis. Ervan uitgaande dat het hier kortdurende opnames 
voor revalidatie en herstelzorg betreft, gaat het om 23.000 patiënten. 
 
CVA 
Het aantal opnames voor CVA’s is de afgelopen jaren fors gestegen, zowel in ziekenhuizen 
als in verpleeghuizen. Een deel daarvan is te verklaren door demografische ontwikkelingen. 
Een ander deel komt vanwege de verbeterde behandeling en snellere opname van CVA-
patiënten. De LMR van de jaren 2000-2004 laat een toename in 5 jaar zien van 3.825 naar 
5.486 CVA-patiënten ontslagen naar een verpleeghuis. Als deze toename per jaar (ongeveer 
330) geëxtrapoleerd worden naar 2007 dan komen we op ongeveer 6.500 CVA-opnames in 
verpleeghuizen. Dit getal komt overeen met de door het huidige onderzoek verkregen om-
vang. Overigens suggereert een dergelijk getal dat het merendeel van de patiënten opgeno-
men vanuit het ziekenhuis na een CVA ook als revalidant het verpleeghuis inkomt. Dit aantal 
komt overeen met het aantal van 6.234 patiënten waarvoor in 2006 door de verpleeghuizen 
een CVA-zorgtoeslag is aangevraagd.20 Het is te verwachten dat deze forse groei van de 
laatste jaren zal afzwakken. Ten eerste omdat nu het grote merendeel van de CVA-patiënten 
al wordt opgenomen (en dus de groei vanwege de inhaalslag van de afgelopen jaren ver-
traagt), anderzijds vanwege de verbeterde behandeltechnieken waardoor de behoefte aan 
langdurige revalidatie vermindert. 
 
Electieve heup/knie operaties 
De aantallen interventies worden beïnvloed door de toename in prevalentie van een aantal 
onderliggende oorzaken zoals (osteo-)artrose, osteoporose en het aantal valincidenten 
(heupfracturen). Ofschoon de schattingen uiteenlopen, gaat het om aanzienlijke aantallen. 
De VTV 2006 schat de prevalentie van artrose en osteoporose op respectievelijk 682.100 en 
156.100 personen, met een sterke oververtegenwoordiging van vrouwen voor beide aan-
doeningen.21 Op basis van het ERGO-onderzoek 22 werd voor 2000 een aanzienlijke preva-
lentie van osteoporose aangenomen: 431.900 personen (87.700 mannen en 344.200 vrou-
wen).  
Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 26.000 heupprothesen geplaatst (waarvan 20.000 
totale heupprothesen en 6.000 andere artroplastieken) en bijna 19.000 knieprothesen23. De 
LMR-gegevens 2000-2004 laten een toename zien van 3.324 naar 4.653 patiënten die vanuit 
het ziekenhuis worden overgeplaatst naar een verpleeghuis. Extrapolatie naar 2007 geeft 
een getal van ongeveer 5.400 opnames in verpleeghuizen. Dit is vergelijkbaar met het bere-
kende aantal van 5.304 patiënten in het huidige onderzoek. 

4.3. Conclusies 
Vanuit het onderzoek naar de omvang van de somatische revalidatie in AWBZ-instellingen 
kunnen we een aantal conclusies trekken: 
♦ De gevonden resultaten liggen in lijn met de cijfers van overige bronnen (ondermeer 

van het RIVM, de Hartstichting en de LMR). 
♦ AWBZ-revalidatie in verpleeghuizen betreft vooral oudere mensen met multimorbiditeit 

waarvan de aanleidingen ‘trauma’, ‘electieve ingreep’ en ‘CVA’ beduidende subgroe-
pen zijn. De ‘overigen’ omvatten een veelheid aan andere aandoeningen van zowel 
heelkundige als conservatieve aard. 

                                                 
20 Dit getal is berekend door de totale uitgaven te delen door het tarief en vervolgens door 56, als zijn-
de het maximum aantal dagen toeslag. In werkelijkheid zal het aantal patiënten iets hoger uitkomen. 
21 VTV 2006 
22 ERGO-onderzoek: Erasmus Rotterdam Gezondheid en Ouderen, onderzoek naar diverse aandoe-
ningen op oudere leeftijd. 
23 LMR=Landelijke Medische Registratie 
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♦ Er zijn aanwijzingen dat ouderen met globale hersenaandoeningen (‘cognitieve stoor-
nissen’) zo nodig eerst somatisch worden gerevalideerd alvorens een PG-grondslag 
voor een eventuele aansluitende langdurige verzorging en/of verpleging wordt geïndi-
ceerd. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat men de resultaten van revalidatie wil 
betrekken bij het al of niet vaststellen van een PG-grondslag. 

♦ Het aantal revalidanten neemt nog steeds toe bij vergelijking van de onderzoeksgege-
vens met andere landelijke databanken van een aantal jaren geleden. Deze groei zit 
meer in de groep ‘overigen’ dan in de groepen ‘trauma’, ‘electief’ en ‘CVA’. Achterlig-
gende verklaringen voor deze groei zijn zowel demografisch van aard (het aantal oude-
ren neemt toe) als ook van prognostische aard inzake medisch specialistische ingrepen 
(de mortaliteit van bijvoorbeeld CVA daalt). Indien de mortaliteit van acute aandoenin-
gen daalt, komen meer mensen voor aansluitende revalidatie in aanmerking. 

♦ De gemiddelde opnameduur is korter in de (4) Grote Steden in vergelijking met de rest 
van Nederland. Dit geldt in het bijzonder voor de electieve orthopedische ingrepen. De 
reden daarvoor is echter niet uit de onderzoeksgegevens te achterhalen. Wel is bekend 
dat de deelnemende locaties uit de Grote Steden gemiddeld hetzelfde aantal revalida-
tiebedden hebben als in de rest van Nederland. 

♦ De opnameduur is korter in locaties met grotere revalidatie-afdelingen. 
♦ De veronderstelling dat schakelunits in ziekenhuizen zich met name zouden richten op 

triage (als tussenstop) zou overeen moeten komen met een korte opnameduur. Dit 
blijkt niet uit de resultaten van het onderzoek. 

♦ Met betrekking tot de omvang van dagbehandeling kunnen geen representatieve uit-
spraken worden gedaan, gelet op de lage respons. 
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1. Algemeen 
 
Het Universitair Verpleeghuis Netwerk van Zuid-Holland (UVN-ZH) heeft antwoord gegeven 
op de volgende vragen van het College voor Zorgverzekeringen:  
 

Wat is de aard, de intensiteit en de duur van de revaliderende behandeling en herstel 
ondersteunende zorg binnen de huidige grenzen van de AWBZ? 

1.1. Deelnemende instellingen 
De besturen van alle partnerverpleeghuizen van het UVN-ZH hebben deelgenomen aan de 
inventarisatie. De Stuurgroep UVN-ZH heeft een projectleider en coördinator dataverzame-
ling aangesteld, alsmede voorlichting en instructie geregeld.  
De Medisch Ethische Commissie van het LUMC heeft ingestemd met de projectopzet. In alle 
11 AWBZ-revalidatieafdelingen is ‘informed consent’ verkregen van de patiënt of de verte-
genwoordiger. 

1.2. Patiëntencriteria voor deelname aan het onderzoek 
Onderzocht zijn alle patiënten die in één van de 11 AWBZ-revalidatieafdelingen van een zie-
kenhuis (ook wel herstel-, schakel- of transferunit genoemd) of een verpleeghuis (revalida-
tieafdeling, CVA-afdeling, herstelafdeling, somatische afdeling/unit voor revalidatie of kortdu-
rende zorg) zijn opgenomen die vallen onder één van de partners van het UVN-ZH.  
 
Vooral in de eerste weken na de start medio april 2007, is het aantal geïncludeerde patiënten 
achtergebleven bij het streefaantal. Ook zijn niet alle vragenlijsten compleet ingevuld. De 
beperkte tijd van voorbereiding, de complexe multidisciplinaire opzet van de inventarisatie en 
de vele personele overdrachten (vervanging, vakantie, vertrek), doordeweekse feestdagen 
en de verschillen in invloed op locale dataverzameling (taak/functie van de dataverzamelaar 
en diens afstand tot de patiënt) zijn medebepalend geweest voor de kwaliteit en de kwantiteit 
van de data. Ook is er bijvoorbeeld bij patiënten die snel werden ontslagen, niet altijd gele-
genheid geweest om alle nametingen te verrichten.  
Vanwege deze aanvankelijk achterblijvende inclusie, is de instroom van patiënten met een 
maand verlengd (inclusie 17 april - 17 augustus 2007). Patiënten werden 4 maanden ge-
volgd zodat de dataverzameling is afgesloten op 17 december 2007. 
Van alle geïncludeerde patiënten is gebleken dat het CIZ hen voor kortdurend herstel heeft 
geïndiceerd (ZorgZwaartePakket 9). 

1.3. Geïnventariseerde kenmerken 
Alle patiënten zijn met behulp van internationaal gestandaardiseerde vragen- en scorelijsten 
(zie tabel DII.1) op twee momenten onderzocht: 

1] de voormeting in de eerste week van opname in een AWBZ-
revalidatieafdeling; 

2] de nameting vlak voor het ontslag of vier maanden na opname indien de pati-
ent dan nog niet kon worden ontslagen.  

Zowel de voor- als nameting heeft steeds bestaan uit een set vragenlijsten voor de patiënt, 
voor de verzorgende, voor de verpleeghuisarts en voor de fysiotherapeut. De sets vragenlijs-
ten voor de patiënt en de verzorgende zijn vaak samen met de dataverzamelaar ingevuld. 
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Tabel DII.1. Meetinstrumenten. 
 
Wat wordt gemeten Meetinstrument  Bereik 

Ernst co-morbiditeit Cumulative Illness 
Rating Scale CIRS 

11 orgaansystemen; per systeem 
score 0- 4 (0 = geen aandoening 
4 = zeer ernstige aandoening) 

Loopvaardigheid Functional Ambulati-
on Categories  FAC 0 = niet kunnen lopen 

5 = zelfstandig en onbeperkt 

Kwaliteit van lopen Timed up and go 
test   

Beperkingen Barthel Index BI 0 = geheel afhankelijk,  
20 = zelfstandig 

Beperkingen (+ ernst) Revalidatie Activitei-
ten Profiel  RAP 0 = zelfstandig 

36 = volledig afhankelijk 

Spierkracht Hand held dyna-
mometer  > 0 kg 

Cognitie vóór zieken-
huisopname 

Hetero Anamnese-
lijst Cognitie HAC 0 - 3 

Cut off 1/2  

Cognitie Mini Mental State 
Examination MMSE 

0 (cognitie minimaal) – 30 (maxi-
maal) 
Cut off 23/24 

Stemming (depressie) Geriatrische depres-
sie schaal  GDS-8 0 – 8 

Cut off 2/3 

Visus en gehoor 
Visus/gehoor vra-
genlijst Leiden 85-
plus studie 

 Ernstige beperkingen van gehoor- 
en gezichtsvermogen  

Lichaamsgewicht Weegschaal  Kg 

Gedragsproblemen Neuro Psychiatric 
Inventory NPI  

Pijn Visual analogue 
scale 

VAS-
pijn 

0 = geen pijn 
10 = maximale pijn 

Kwaliteit van leven Short-Form Health 
Survey SF-12 0 = minimale kwaliteit 

100 = maximale kwaliteit 
Tevredenheid  
met zorg Satisfactielijst   

 
De set vragenlijsten voor de patiënt 
De voormeting omvatte de GDS-8, VAS-score Pijn en de SF-12. Bij de nameting werden 
deze schalen wederom ingevuld, evenals de Satisfactielijst. 
 
De set vragenlijsten voor de verzorgenden 
De voor- en nameting bestond in de eerste plaats uit de respectievelijke registratie van op-
name- en ontslaggegevens. De voormeting bestond aanvullend uit de HAC en de vi-
sus/gehoorvragenlijst; de voor- en nameting bovendien uit de MMSE, de BI en het RAP, en 
het lichaamsgewicht. 
De opnamegevens bevatten het geslacht, geboortedatum, burgerlijke staat, opnamedatum, 
herkomst voor opname in het ziekenhuis en verpleeghuis. Tevens is geregistreerd of en 
hoeveel uur de patiënt thuiszorg had voor de ziekenhuisopname.  
De ontslaggegevens bevatten de ontslagdatum, de ontslagbestemming, de reden waarom 
patiënt niet werd ontslagen binnen vier maanden na opname, de datum waarop het multidis-
ciplinair team vaststelt dat de patiënt niet langer in de AWBZ-revalidatieafdeling hoeft te blij-
ven (vanaf dat moment is sprake van een ‘verkeerd bed’). Tevens is geïnventariseerd of de 
patiënt tussen opname en ontslag is overgeplaatst of in het ziekenhuis is opgenomen.  
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De set vragenlijsten voor de verpleeghuisarts 
De verpleeghuisarts heeft de reden voor de AWBZ-revalidatie (de hoofddiagnose) genoteerd 
en hiermee de patiënt in één van de vier categorieën (trauma, electief, CVA of overig) on-
dergebracht.  
Bij de voormeting zijn de voor revalidatie betekenisvolle nevendiagnosen (co-morbiditeit) 
aangegeven en is hiervan de ernst bepaald (CIRS).  
Bij de nameting zijn de opgetreden complicaties gestandaardiseerd geregistreerd naar da-
tum, ernst en type van de complicatie. 
 
De set vragenlijsten/testen voor de fysiotherapeut 
De fysiotherapeut heeft bij de voor- en nameting de FAC, timed-up and go-test en de knijp-
kracht van de handen vastgesteld. 

1.4. De professionele inzet 
Na de instemming van de AWBZ-revalidant of de vertegenwoordiger met deelneming aan 
het onderzoek, hebben alle behandelaren op een tijdsregistratieformulier per dag aangege-
ven hoeveel minuten er aan een patiënt is besteed (‘patiëntgebonden tijd’ inclusief de tijd 
voor multidisciplinair overleg en het bijhouden van het patiëntendossier). Op de lijst is ook 
aangegeven of het een individuele behandeling betrof of een groepsbehandeling. In de resul-
taten wordt de tijd per patiënt weergegeven. Bovendien is met behulp van de Revalidatie 
Participatie Schaal (RPS) beoordeeld in welke mate de patiënt gemotiveerd was om deel te 
nemen aan de therapie.  
 
Tot de behandelaren die tijd hebben geschreven, behoren de verpleeghuisarts, de fysiothe-
rapeut, de ergotherapeut, de logopedist, de diëtist, de psycholoog-IG, de maatschappelijk 
werkende, de geestelijke verzorger, de activiteitenbegeleider en de gespecialiseerde ver-
pleegkundige/nursepractitioner.  
 
De verzorgenden is niet gevraagd de tijd per patiënt te registeren omdat een aantal ta-
ken/functies niet tot individuele patiënten te herleiden is. In plaats daarvan is de totale forma-
tie van verplegenden/verzorgenden per AWBZ-revalidatiebed opgevraagd per instelling. 
 
Pilotstudie naar steuntaken ’s avonds en ’s nachts 
Bij gebrek aan voldoende voorbereidingstijd is in één (niet alle) locatie(s) een pilotstudie ver-
richt naar het aantal steuntaken die verzorgenden uitvoeren voor de aldaar geïncludeerde 
patiënten (uit alle groepen) gedurende de avond en de nacht. Deze steuntaken zijn verdeeld 
in hulp bij a] inname medicijnen, b] voorbereiden van en hulp bij inname van voeding en 
vocht, c] toiletbezoek (naar toilet begeven, plaatsnemen en opstaan, hygiënisch reinigen en 
kleding rangschikken), d] in/uit bed gaan, e] uit/aankleden en f] in bed van houding verande-
ren (cq wisselligging geven). Eenmaal per 14 dagen registreerden geïnstrueerde verzorgen-
den op gelijke wijze welke van deze taken per AWBZ-revalidant zijn uitgevoerd. 
Vervolgens zijn deze steuntaken theoretisch gerangschikt in steunprofielen waarbij zowel ’s 
avonds als ’s nachts geen, één of twee keer de nodige steuntaken gepland zouden kunnen 
worden uitgevoerd. Op grond daarvan is berekend hoeveel van de gerealiseerde verpleeg-
avonden/nachten met geplande thuiszorg ook in het eigen bed zouden kunnen zijn doorge-
bracht, op voorwaarde dat de AWBZ-revalidatie zich dan op gelijke wijze in een dagcentrum 
zou worden uitgevoerd. 

1.5. Verwerking van de data 
De handmatig in sets vragenlijsten vastgelegde gegevens zijn digitaal vastgelegd en geana-
lyseerd met behulp van SPSS -12 (Statistical Package for the Social Sciences versie 12). 
Geïncludeerd zijn alle patiënten van wie naast NAW-gegevens tenminste de hoofddiagnose 
en de BI bij voor- en nameting aanwezig waren.  
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De patiëntgegevens zijn ondergebracht in tabellen en figuren. De verschillen in patiëntken-
merken tussen opname en ontslag zijn voor continue, normaal verdeelde variabelen bere-
kend met de t-test voor paired samples en voor niet continue, niet normaal verdeelde varia-
belen met de Chi-square test of de Wilcoxon signed ranks test. 
De verschillen tussen de patiëntgroepen (trauma, electief, CVA en overigen) zijn berekend 
met behulp van ANOVA of bij niet continue, niet normaal verdeelde variabelen met behulp 
van de Kruskal Wallis test. 
De verdere wetenschappelijke analyse ter beantwoording van vele subvragen, zal te zijner 
tijd worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. 
 

2. Resultaten 
 

2.1. Kenmerken van de deelnemende AWBZ-revalidanten 
Tussen 17 april en 17 augustus 2007 is aan 417 patiënten die zijn opgenomen in één van de 
11 AWBZ-revalidatieafdelingen in één van de verpleeghuis- (N=9) of ziekenhuislocaties 
(N=2) van het UVN-ZH om medewerking tot deelname aan het onderzoek gevraagd.  
 
Van hen hebben 54 van medewerking afgezien. De reden hiervoor kan zijn: ‘ik kan dit er nu 
niet bij hebben’ (39%), ‘ik heb al teveel meegemaakt’ (10%), ‘ik doe nooit mee aan onder-
zoek (6%), ‘ik wil hier geen reden voor opgeven’ (6%), de patiënt is niet aanspreekbaar (6%) 
en overige redenen. 
Deze ‘weigeraars’ zijn gemiddeld iets ouder (78.5 vs. 77.5 jaar) maar de man/vrouw verhou-
ding (2:3) is hetzelfde. Niet medewerkende patiënten behoren vaker tot de categorie ‘overi-
gen’ (41% vs. 31%) en minder vaak tot de groep ‘CVA’ (10% vs. 27%). Niet aan het onder-
zoek meewerkende patiënten zijn wel op dezelfde manier gerevalideerd. 
 
Van de 363 toestemmende patiënten bleek achteraf van 43 de hoofddiagnose, de BI, de 
datum van ontslag uit AWBZ-revalidatie en de ontslagbestemming niet meer te achterhalen. 
Bij een gedeelte van hen kwam dit door een verblijfsduur van hooguit enkele dagen. Er zijn 
dan ook 320 AWBZ-revalidanten onderzocht. Deze patiënten zijn naar de reden van AWBZ-
revalidatie verdeeld over 4 categorieën (zie Bijlage 8 Tabel B.8.2): 

1. trauma: patiënten met een botbreuk (fractuur). 
2. electief: patiënten met een (revisie-) endoprothese van heup- of kniegewricht.  
3. CVA: patiënten met een eerste of recidief beroerte. 
4. overig: patiënten met andere aandoeningen dan categorie 1,2 en 3.  

 
Van deze AWBZ-revalidanten is bij 110 patiënten (34 %) sprake van postoperatieve revalida-
tie en bij de overigen van herstel na ziekte, letsel of niet-operatieve medisch-specialistische 
ingreep. In tabel DII.2. staat aangegeven hoe de verdeling van patiëntengroepen is per loca-
tie. 
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Tabel DII.2. AWBZ-revalidanten, verdeeld per diagnosegroep en soort afdeling/locatie. 
 

Revalidatiegroep  
Soort afdeling Trauma Electief CVA Overig

Totaal
 

Revalidatieafdeling 1 5 0 0 6 11 
Revalidatieafdelingen 2 
  orthopedie / CVA 

 
17 

 
1 

 
23 

 
24 

 
65 

Revalidatieafdeling 3 9 1 9 1 20 
Revalidatieafdeling 4 6 1 0 1 8 
Revalidatieafdeling 5 18 4 0 17 39 
Schakelunit ziekenhuis 0 1 0 2 3 
Schakelunit ziekenhuis 4 1 2 8 15 
Revalidatieafdeling 6 17 12 1 10 40 
Revalidatieafdelingen 7 
  orthopedie / CVA 

 
10 

 
8 

 
17 

 
9 

 
44 

Revalidatieafdelingen 8 
  orthopedie / CVA 

 
9 

 
1 

 
30 

 
11 

 
51 

Revalidatieafdeling 9 6 1 2 4 13 
Verpleegafdeling 10 3 0 0 2 5 
Verpleegafdeling 11 1 0 2 3 6 
Totaal 105 31 86 98 320 
 
De CVA-groep is vooral geconcentreerd op 3 van de 11 afdelingen. Dit past in het landelijke 
beleid om CVA-revalidatie in een beperkt aantal (n=69) stroke-services onder te brengen. De 
overige groepen zijn verdeeld over alle andere afdelingen. De omvang van AWBZ-
revalidatieafdelingen verschilt aanzienlijk: eenderde van revalidatieafdelingen revalideren 
tweederde van de revalidanten. 

2.2. Kenmerken voorafgaande aan opname 
Van de patiënten is 63% vrouw van gemiddeld 77,5 jaar (standaard deviatie: 11,4). Twee-
derde is ouder dan 75 jaar, de jongste 21 en de oudste 105. Ten opzichte van langdurige 
somatische verpleeghuisbewoners zijn onder de AWBZ-revalidanten relatief meer mannen. 
Vóór de opname in het ziekenhuis was 33% niet geheel zelfstandig (gemiddelde BI 16.3, SD 
4.5, gelijk verdeeld over alle groepen) en ontving 45% thuiszorg. Volgens familie vertoonde 
een kwart van de patiënten voor opname al cognitieve beperkingen, gelijk verdeeld over alle 
groepen (zie bijlage 8 tabel B.8.1). 
Welke ‘complexe multimorbiditeit’ de patiënten al vóór opname vertoonden is niet nagegaan. 
Deze is pas vastgesteld bij opname in de AWBZ-revalidatie afdeling. In tabel DII.3 staat de 
verdeling van de AWBZ-revalidanten over de 4 groepen. 
 
Tabel DII.3. Kenmerken van 320 AWBZ-revalidanten, verdeeld naar oorzakelijke cate-
gorie. 
 
 Trauma Electief CVA Overig totaal 

aantal (%) 105 (33%) 31 (10%) 86 (27%) 98 (31%) 320 
vrouw : man 5:1 4:1 1:1 1:1 3: 2 

Woonsituatie:     % thuis 
% alleen 

85 
81 

97 
87 

90 
57 

93 
71 

90 
70 
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2.3. Kenmerken bij opname 
De gedetailleerde gegevens zijn opgenomen in bijlage 8. In de AWBZ-revalidatieafdelingen 
wordt 93% van de patiënten opgenomen na een ziekenhuisopname van mediaan twee we-
ken en respectievelijk 4%, 1% en 2% uit de eigen woning, een verzorgingshuis of verpleeg-
huis. De volgende kenmerken zijn gebleken:  
 
a. Complexe multimorbiditeit 
Deze bestaat uit de hoofdaandoening (dit is de reden voor AWBZ-revalidatie) en nevenaan-
doeningen.  
 
Hoofdaandoeningen zijn de volgende: 
♦ ‘Trauma’ bestaat uit patiënten met een geopereerde heupbreuk (53%), bekkenfracturen 

(8%), wervelfracturen (5%), humerusfracturen ( 5%), onderbeensfracturen (5%) en overi-
ge traumata.  

♦ ‘Electief’ omvat patiënten met heup- (49%) en knievervanging (32%). Van hen ondergaat 
13% een revisie van een al eerder geplaatste prothese.  

♦ ‘CVA’ betreft patiënten met een eerste of recidief herseninfarct of hersenbloeding. 
♦ ‘Overig’ heeft als ontslagdiagnose uit het ziekenhuis diverse aandoeningen meegekregen 

(zie bijlage 8 tabel B.8.2): 32% heeft een aandoening van het hartvaatstelsel, de longen 
of ernstige bloedarmoede, 28% heeft een aandoening van het bewegingsapparaat (een 
derde een (onder)beenamputatie), 15% maagdarm aandoeningen (60% een buikopera-
tie), 10% een neuropsychiatrische aandoening en de rest (14%) een nog niet eerder ge-
noemde andere aandoening. 

 
b. Nevenaandoeningen 
AWBZ-revalidanten vertonen naast de hoofdaandoening gemiddeld vier andere aandoenin-
gen, inclusief eventuele ernstige aandoeningen van de ogen (18% kan niet of nauwelijks een 
krant lezen) en/of de oren (21% kan niet of nauwelijks een conversatie met 4 personen vol-
gen) en depressieve symptomen (27% heeft een GDS-score >2) welke apart zijn geregi-
streerd (zie bijlage 8 tabellen B.8.8 en B.8.9).  
CVA-patiënten zeggen ernstiger hinder (CIRS; zie bijlage 8 tabel 8.2) te hebben van hun 
nevendiagnosen dan patiënten van de overige groepen (p = 0.005). 
 
c. Loopproblemen 
Bij opname kon 74% van de patiënten niet zelfstandig lopen (FAC 0-3); hiervan kon de helft 
helemaal niet lopen of alleen met ondersteuning van twee personen. Van de CVA-patiënten 
kan 50% bij opname niet lopen (FAC 0). Loopproblemen maken overigens ook deel uit van 
de BI en het RAP. 
 
d. Onzelfstandigheid 
Al vóór opname in het ziekenhuis is 33% niet geheel zelfstandig (BI), vooral op het gebied 
van incontinentie van urine en baden. Bij opname is dit percentage gestegen tot 97%; minder 
dan 25% kan zichzelf bijvoorbeeld dan aan-/uitkleden. 
 
e. Cognitieve problemen 
Bij de opname in de AWBZ-revalidatieafdeling heeft 46% van de AWBZ-revalidanten cogni-
tieve stoornissen (MMSE ≤23). Apart van het onvermogen om bij patiënten de MMSE af te 
nemen wegens communicatieproblemen, komen cognitieve problemen vaker voor in de 
groep ‘CVA’.  
 
f. Emotionele problemen 
Bij opname heeft 28% van de patiënten last van depressieve symptomen (GDS-8), vaker in 
de groepen ‘CVA’ en ‘overig’. 
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g. Communicatieproblemen 
Tien procent van de patiënten kan geen krant lezen en 8% had daar veel moeite mee (zie 
bijlage 8 tabel B.8.8) terwijl respectievelijk 8% en 6% niet een gezicht op 4 meter kan her-
kennen. Het volgen van een gesprek met 4 personen is onmogelijk voor 6% en 15% heeft 
daar veel moeite mee. Een één-op-één gesprek is voor minder patiënten een probleem (res-
pectievelijk 1% en 7%). 
Het RAP bevat twee vragen betreffende communicatie (zich uiten en begrijpen); met name 
de groep ‘CVA’ scoort hierin slechter dan de overige groepen; de groep ‘electief’ heeft de 
minste communicatieproblemen. In geen van de groepen verbetert de communicatie tijdens 
opname. 
 
h. Problematisch gedrag 
Bij 68% van de patiënten zijn bij opname ≥1 gedragsproblemen geconstateerd (NPI), in de 
groep ‘electief’ minder (51%) dan in de andere groepen. Vooral depressie (44%), apathie 
(23%), labiliteit (33%) en stoornissen in eetgedrag (31%) komen vaak voor. 

2.4. Veranderingen in kenmerken tussen opname en ontslag 
 
Veranderingen in lopen en de persoonlijke verzorging  
Gemiddeld gaat 65% van de AWBZ-revalidanten tijdens de opname significant beter lopen 
(FAC) en zichzelf zelfstandiger verzorgen (BI en RAP) (zie figuur DII.1). In de groep ‘electief’ 
is dit minder duidelijk omdat slechts 65% van hen door de fysiotherapeut is beoordeeld.  
Behalve in de groep ‘CVA’ betekent beter lopen ook dat de loopsnelheid toeneemt (timed up 
and go test; zie bijlage 8, B.8.7). 
Behalve in de groep ‘electief’ geven de patiënten bij ontslag zelf aan dat zij minder proble-
men ervaren met hun nog aanwezige beperkingen (RAP).  
 
 
Figuur DII.1. De veranderingen in zelfstandigheid van AWBZ-revalidanten in UVN-ZH. 
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Uit Figuur DII.1. blijkt ook dat - ondanks de gemiddelde vooruitgang - bij een aantal patiënten 
tijdens de revalidatieperiode de onzelfstandigheid toeneemt (8% vlg. BI; 14 % vlg. RAP en 
4% vlg. FAC). 
 
In figuur DII.2 is in kaart gebracht hoe de mobiliteit en persoonlijke verzorging is veranderd 
ten opzichte van de uitgangssituatie vóórdat de patiënt is opgenomen in het ziekenhuis en 
aansluitend op de AWBZ-revalidatieafdeling. 
 



Deelonderzoek II. Aard en intensiteit van de revalidatie 

 34 

Figuur DII.2. Zelfstandig lopen en zich persoonlijke verzorging (BI) vóór de zieken-
huisopname versus ontslag uit AWBZ-revalidatie (UVN-ZH). 
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Uit de figuur volgt dat minder dan de helft (47%) hetzelfde niveau van lopen en persoonlijke 
verzorging bereikt als vóór de ziekenhuisopname (zie bijlage 8 tabel B.8.5 en B.8.6). Met 
andere woorden, de acute aandoening die aanleiding is voor de ziekenhuisopname en de 
daaropvolgende revalidatieopname in het verpleeghuis, heeft bij de helft van de patiënten 
geleid tot een nog steeds aanwezige achteruitgang in functioneren bij ontslag uit het ver-
pleeghuis. 
 
Veranderingen in cognitieve problemen (zie figuur DII.3) 
In alle groepen nemen de cognitieve problemen van de AWBZ-revalidanten gemiddeld af, 
hoewel deze bij respectievelijk 27% en 24% van de patiënten toenemen of van gelijke om-
vang blijven. De redenen hiervan zijn niet nader onderzocht maar kunnen zowel worden ge-
zocht in de progressie van reeds aanwezige hersenaandoeningen als in tijdelijke hersenfunc-
tiestoornissen in samenhang met medische ingrepen en verblijf in een vreemde omgeving. 
 
 
Figuur DII.3. Veranderingen in cognitieve problemen van AWBZ-revalidanten (UVN-ZH) 
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Zowel bij opname als ontslag scoren patiënten uit de groep ‘CVA’ significant slechter op de 
MMSE dan de andere groepen. Bij ontslag scoort maar iets meer dan de helft (53%) boven 
het afkappunt (zie bijlage 8 tabel B.8.5). 
 
Veranderingen in emotionele problemen (zie figuur DII.4) 
Bij opname heeft 28% van de AWBZ-revalidanten last van depressieve symptomen (GDS-8). 
Bij ontslag is dit 20%. De redenen hiervan zijn niet nader onderzocht maar kunnen zowel 
worden gezocht in variaties van reeds aanwezige depressieve verschijnselen als in een tijde-
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lijke depressieve stoornis in samenhang met de acute aandoening en de daaruit volgende 
medische ingreep en het verblijf in een vreemde omgeving. 
 
Figuur DII.4. Veranderingen in depressieve symptomen van AWBZ-revalidanten (UVN-
ZH) 
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Gemiddeld gaan de patiënten hier wel vooruit maar een aanzienlijk aantal blijft gelijk of gaat 
zelfs achteruit. Depressieve symptomen komen het meest voor bij patiënten in de groepen 
‘CVA’ en ‘overigen’. 
 
Veranderingen in communicatieproblemen 
Behalve in de groep “overigen”, verbeterden de visus- en gehoorproblemen niet gedurende 
opname. Patiënten in de groep ‘CVA’ uiten meer problemen met communicatie dan de ande-
re groepen (RAP). De groep ‘electief’ vertoont het minst communicatieproblemen. (zie  
Bijlage 8, tabel B.8.8) 
 
Veranderingen in problematisch gedrag 
Bij 68% van de AWBZ-revalidanten zijn ≥1 gedragsproblemen geconstateerd (NPI).  
Ook al verminderden gedurende de opname alle typen gedragsproblemen, bij ontslag waren 
bij gemiddeld de helft nog steeds ≥1 gedragsproblemen aanwezig: in de groep ‘trauma’ 49%,   
‘electief’ 35%, ‘CVA’ 58% en ‘overig’ 48% (zie Bijlage 8 tabel B.8.9). 
 
Complicaties 
Bij 284 (89%) van de patiënten hebben verpleeghuisartsen tijdens de AWBZ-
revalidatieperiode complicaties vastgesteld. Het betreffen 529 complicaties (gemiddeld 1.9 
per patiënt; zie bijlage 8 tabel B.8.10 en B.8.11) waarvan 18% heeft geleid tot blijvende func-
tionele beperkingen of tot overlijden. Van de patiënten kreeg 74% ≥ 1 complicaties en 18% 
>3. Er was geen verschil tussen de verschillende groepen. 
Complicaties betreffen het maagdarmkanaal (14%, vooral ernstige diarree en/of obstipatie), 
de bloedsomloop (14%, voornamelijk toenemend hartfalen), het bewegingsapparaat (12% 
vooral ernstige pijn in de ledematen), de (onder)huid (15% vooral wondinfectie en decubitus) 
en de urinewegen (10% voornamelijk urineweginfectie). 
Van de AWBZ-revalidanten overleed 9%: in de groep ‘CVA’ en de groep ‘overigen’ beiden 14 
en 3 in de groep ‘trauma’. Doodsoorzaak is: pneumonie (6x), nierinsufficiëntie/dehydratie 
(4x), CVA (3x), myocardinfarct (3x), hartfalen (3x), sepsis (3x), rectaal bloedverlies (1x), niet 
geregistreerd (6x). 

2.5. Duur van het verblijf 
Na een mediane opnameduur van 45 dagen gaat 58% van de patiënten weer terug naar de 
oorspronkelijke woonsituatie (huis of verzorgingshuis). Na een electieve orthopedische in-
greep of na een trauma lukt dat respectievelijk 81% na mediaan 31 en 77% na 43 dagen. 
Patiënten uit de groep ‘CVA’ en ‘overig’ worden vaker dan uit de andere twee groepen naar 
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een andere bestemming (verpleeghuis of verzorgingshuis) ontslagen of verblijven na 4 
maanden nog steeds op de revalidatieafdeling (zie bijlage 10 tabel B.10.1). 
 
De totale mediane opnameduur na opname is 55 dagen. Omdat 17 % van de patiënten na 4 
maanden (de inclusieperiode van het onderzoek) nog niet ontslagen is, duurt het gemiddelde 
verblijf langer (66 dagen). Patiënten uit de groep ‘CVA’ en ‘overig’ hebben de langste gemid-
delde opnameduur (resp. 75 en 70 dagen), dat wil zeggen dat bij hen ontslag binnen 50 da-
gen minder vaak lukt.  
 
Wanneer patiënten na 4 maanden nog niet ontslagen zijn, wordt in 49% van de gevallen 
aangegeven dat de revalidatie vertraagd is maar dat ontslag naar de eigen woning of een 
verzorgingshuis nog wel verwacht wordt. Bij 23 % wacht de patiënt dan nog langer op een 
kamer in een verzorgingshuis of aanpassingen in de eigen woning en in 21% van de geval-
len wacht de patiënt op overplaatsing naar een verblijfsafdeling in het verpleeghuis. 
 
Bij 210 patiënten (66%) verloopt tussen het besluit tot ontslag en het ontslag zelf gemiddeld 
9.5 dagen (zie bijlage 8 tabel B.10.1). 

2.6. Kenmerken bij ontslag 
In aanvulling op de uitkomsten vermeld onder 2.4 blijkt dat: 
− ten opzichte van de opname (74%) ruim een kwart (27%) van alle patiënten niet zelf-

standig loopt (FAC 0-3, zie bijlage 8 tabel B.8.6).  
− 32% van de patiënten aangeeft hinderlijke pijn te hebben gehad (SF-12), overeenko-

mend met een VAS-score ≥3 (bij opname had 48% een VAS-score >3). De pijnbeleving 
neemt wel gemiddeld in alle groepen af. Patiënten uit de groep ‘trauma’ hebben de erg-
ste pijn. 

− de handspierkracht toeneemt van gemiddeld 20 kg naar 21,5 kg, vooral in de groepen  
‘CVA’ en ‘overigen’ (zie bijlage 8 tabel B.8.7).  

− patiënten in alle groepen de kwaliteit van leven (SF-12 ) inzake de lichamelijke compo-
nent verbeterd vinden. Behalve voor de ‘CVA’ groep en voor de totale groep is dit niet 
het geval met betrekking tot de psychische component (zie Bijlage 8 tabel B.8.5). 

− het gemiddelde gewicht van de patiënten ten opzichte van opname (70,7 kg) nauwelijks 
verandert. Er bestond ook geen duidelijk verschil tussen de groepen (Anova p = 0.27 bij 
opname en 0.15 bij ontslag) (zie bijlage 8 tabel B.8.7).  

2.7. De professionele inzet 
Vanwege ontstane verwarring (vergelijk met het onderzoek van HHM over ZorgZwaartePak-
ketten) heeft de stuurgroep UVN-ZH snel na de aanvang van de dataverzameling besloten 
om geen onderscheid tussen directe (= ‘face to face’) en indirecte patiëntgebonden tijd te 
maken. Voor de professionals is een dergelijk onderscheid niet helder eensluidend te inter-
preteren. Bovendien is dit onderscheid niet van belang voor het beantwoorden van de vraag-
stelling.  
 
In de volgende tabel is aangegeven aan hoeveel AWBZ-revalidanten de diverse professio-
nals revalidatietijd hebben besteed. 
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Tabel D II.4 Tijdbesteding per discipline per groep AWBZ-revalidanten in UVN-ZH: 
Gemiddeld aantal minuten patiëntgebonden werkzaamheden per week( SD) 
 

 Trauma 
N=96 

Electief 
N=28 

CVA 
N=84 

Overig 
N=91 

Totaal 
N=299 

Fysiotherapeut    92 (61)   93 (64) 127 (104) 86 (61) 102 (79) 
Verpleeghuisarts   35 (45)   30 (34)   40 (  46) 42 (51)   38 (47) 
Ergotherapeut   11 (29)   10 (29)   34 (  57) 19 (45)   21 (45) 
Maatschappelijk werk   12 (35)   13 (40)   11 (  29)   9 (29)   11 (32) 
Logopedist   <1 ( 2)     4 (18)   28 (  49) <1 ( 8)     9 (31) 
Psycholoog     4 (26)     2 (  9)   19 (  43)   2 ( 9)     8 (30) 
Activiteiten begeleider     7 (34)     2 (16)     4 (  20)   3 (14)     4 (24) 
Diëtist     1 (  7)  < 1 (  2)     1 (   6)   2 (  8)     1 (  7) 
Geestelijk verzorger     2 (  9)     2 (70)     2 ( 11)   1 (  4)     1 (  8) 
Gespecialiseerd ver-
pleegkundige   <1 (<1)     0   <1 (   1)   1 (15)  < 1 (  8) 

Totaal 165 (109) 155 (95) 266(161) 165 ( 106) 196 (135) 
 
Fysiotherapeuten en verpleeghuisartsen besteden relatief de meeste tijd aan de AWBZ-
revalidant: respectievelijk 52% en 19% van de ruim 3 uur per week. De overige 29% is ver-
deeld over ergotherapie (11%), maatschappelijk werk (6%) en overigen. Er zijn duidelijke 
verschillen tussen de groepen: aan CVA-patiënten wordt ruim 4 uur per week besteed, bij de 
andere groepen is dat 2½ uur per week. 
 
Omdat de opnameduur verschilt per groep, is in tabel D.II.4 het gemiddeld aantal minuten 
(uren) behandeltijd per AWBZ-revalidant per groep aangegeven tussen opname en ontslag. 
 
Tabel DII.5. Gemiddelde behandeltijd per diagnosegroep tijdens AWBZ-
revalidatieopname. 
 
Groep Minuten behandeltijd Uren behandeltijd 
Trauma 
Electief 
CVA 
Overig 

1.525 
1.149 
2.876 
1.592 

25 
19 
48 
27 

Totaal 1.894 32 
 
Deze behandeltijd is exclusief de tijd die door professionals wordt besteed aan randvoor-
waarden (organisatie, scholing, ontwikkeling, etc.). 
 
De behandeltijd varieert van week tot week (zie figuur DII.5). 
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Figuur DII.5. AWBZ-revalidanten (UVN-ZH): gemiddelde tijdsbesteding van alle behan-
delaren gezamenlijk per week. 
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In de eerste week van de AWBZ-opname wordt vooral tijd per patiënt besteed aan nader 
onderzoek, het opstellen van een geïntegreerd behandelplan, het verkrijgen van instemming 
van de patiënt of/en de familie, en de eerste behandelingen (ruim 4½ uur). In de tweede tot 
en met zesde week daalt de gemiddelde tijdsbesteding en komt daarna onder het totale ge-
middelde van 196 minuten per week. 
Deze daling doet zich voor in alle 4 groepen patiënten maar is het meest opvallend in de 
groep ‘CVA’, ook al krijgt juist deze groep gemiddeld gedurende de hele opname de meeste 
therapietijd toebedeeld (zie figuur DII.6). 
 
Figuur DII.6. AWBZ-revalidanten (UVN-ZH): Gemiddelde tijdsbesteding van alle behan-
delaren per week per patiëntgroep. 
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De in figuur DII.6 getoonde piek in tijdsbesteding bij de groep ‘electief’ in week 16 is een 
weerslag van plotseling veel tijdsbesteding van het maatschappelijk werk bij de overgeble-
ven 2 patiënten in die groep. 
 
In de volgende figuren DII.7a tot en met 7c wordt een globale indruk gegeven van de tijdsbe-
steding per discipline. 
 
Figuur DII.7a. Fysiotherapie voor AWBZ-revalidanten (UVN-ZH) (minuten per week). 
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De eerste zes weken krijgen AWBZ-revalidanten gemiddeld 20 minuten fysiotherapie per 
dag. Voor de dan nog aanwezige patiënten daalt de gemiddelde fysiotherapietijd daarna ge-
staag. 
 
Figuur DII.7b: verpleeghuisgeneeskunde voor AWBZ-revalidanten (UVN-ZH) (minuten 
per week). 
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Verpleeghuisgeneeskunde is vooral de eerste week intensief. Dit hangt samen met het ver-
krijgen van inzicht in de problematiek, van overzicht over de noodzakelijke multidisciplinaire 
behandeling en van instemming met het behandelplan. In de weken daarop is de verpleeg-
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huisgeneeskundige aandacht constant en gelijk in de verschillende groepen. Het gaat dan 
vooral om regulatie van chronische ziekten, om diagnostiek en behandeling van optredende 
complicaties, en evaluatie en bijsturing van het multidisciplinaire behandelplan en van over-
leg met de patiënt, familie, huisarts en medisch specialist. 
 
Figuur DII.7c. De andere behandeling voor AWBZ-revalidanten (UVN-ZH) (minuten per 
week). 
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Maatschappelijk werker 
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   Logopedist 
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De inzet van behandeling door andere disciplines betreft een beperkter aantal AWBZ-
revalidanten en specifiekere deelproblemen. Dit verklaart mede dat de tijdsbesteding in ge-
middelde minuten per week sterk varieert en moeilijk te interpreteren is. Logopedie betreft 
hoofdzakelijk de groep ‘CVA’.  
 
Afgeleid van de totale formatie lijken verzorgenden en verplegenden ongeveer 17 uur per 
week aan elke patiënt te besteden met een spreiding van 13 tot 22 uur. Deze tijdsbesteding 
omvat zowel steuntaken als reactivering van onzelfstandigheid in de persoonlijke verzorging 
en de mobiliteit van patiënten. Deze aard en intensiteit van deze reactivering wordt afge-
stemd met de behandeling.  
Deze tijdsbesteding vindt niet alleen plaats tijdens de zogenaamde ‘kantooruren’ maar ook 
daarbuiten. Van de 66 AWBZ-revalidanten uit de pilotstudie kon worden berekend dat van de 
gerealiseerde 5.196 verpleegavonden/nachten gemiddeld 1.523 (29%) ook in het eigen bed 
in de oorspronkelijke woonsituatie zou kunnen zijn doorgebracht indien aldaar direct en vol-
doende planbare thuiszorg zou zijn georganiseerd en de patiënt overdag de voortgaande 
AWBZ-revalidatie in het dagcentrum zou ontvangen.   
 
De deelnemende instellingen maken verschillende keuzen in het niveau van opleiding van de 
verzorging/verpleging (zie bijlage 8 tabel B.8.14). 

2.8. Tevredenheid met zorg 
Vrijwel alle patiënten hebben de soort zorg (multidisciplinair) ontvangen die zij wilden (91%). 
Meer dan driekwart van alle patiënten is (zeer) tevreden over de kwaliteit van de verzorging, 
de geboden fysiotherapie en verpleeghuisgeneeskundige behandeling (zie bijlage II.9). Wat 
betreft de hoeveelheid zorg/behandeling is men het meest tevreden over de hoeveelheid 
fysiotherapie.  
Opvallend is dat 25% van de patiënten aangeeft eerder naar huis te hebben gewild. 

2.9. De representativiteit van de gegevens 
In de afgelopen 20 jaar zijn weinig gecontroleerde studies gepubliceerd over AWBZ-
revalidatie. Het gaat dan alleen om patiënten met een heupfractuur of een CVA.  
♦ Patiënten met een heupbreuk.24 In een interventie-onderzoek (regulier versus vervroegd 

ontslag uit het ziekenhuis gedurende 1996-1998) is sprake van een mediane AWBZ-
revalidatieopname van patiënten met een heupbreuk van 36 dagen. Dat is 11 dagen kor-
ter dan in de UVN-ZH inventarisatie. 
Het aantal revalidanten dat tijdens de AWBZ-revalidatie complicaties kreeg, varieert 
enigszins (Van Balen 82%, UVN-ZH 89%, Zuidloo-studie (zie verderop) 81%) evenals het 
gemiddeld aantal complicaties per patiënt (respectievelijk 3, 1.9 en 3). Dit hangt waar-
schijnlijk samen met verschillen in de periode waarin complicaties zijn geregisteerd. Zo 
betreft het aantal complicaties in de studie van Van Balen de eerste 4 maanden inclusief 
de ziekenhuisperiode en de Zuidloo studie een aanzienlijk langere periode maar exclusief 
ziekenhuis. 

 
♦ Patiënten met een heup- of knieprothese.25 In 2004 zijn in Nederland 25.000 heup- en 

20.000 knieprothesen ingebracht (zie www.prismant.nl). Men verwacht de komende twin-
tig jaar een verdubbeling op grond van niet alleen demografische ontwikkelingen maar 
ook van veranderingen in indicatiestelling en medisch-technische ontwikkelingen. Naar 
schatting uit dit AWBZ-revalidatieonderzoek (deel 1) ontvangt momenteel 12% van de 
patiënten met een electieve ingreep gedurende 40 dagen AWBZ-revalidatie. Hoe vaak dit 

                                                 
24 ] Van Balen R. Hip fracture in the elderly: impact, trecovery and early geriatric nursing home reha-

bilitation. Thesis Erasmus Universiteit Rotterdam, 19 februari 2003. 
25 ] Pilot P, Short and long term recovery after total hip replacement; physiological, pathophysiological 

outcomes and clinical implications. Thesis University Maastricht, 2006. 



Deelonderzoek II. Aard en intensiteit van de revalidatie 

 42 

in de toekomst een revisie is, is onbekend. Aannemelijk is dat een revisie gepaard gaat 
met een langere revalidatieperiode. 

 
♦ CVA-patiënten.26 Gedurende 1992-1997 (Rosa-poject) is in een aselecte landelijke een 

gemiddelde verblijfsduur (AWBZ-revalidatie) van 68 dagen vastgesteld. Tussen 1998-
2000 is in de Delftse CVA-service (EDISSE-studie) binnen de mediane verblijfsduur van 
52 dagen een volgens internationale maatstaven ‘good practice’ (dit is een volgens de 
huidige stand van wetenschap en zorg optimale gangbare praktijk) gerealiseerd.27 Een 
van de hierop aansluitende en door het CBO begeleide doorbraakprojecten (de Ensche-
dese stroke-service) meldde een mediane verblijfsduur van 59.5 dagen.28 

 
Daarnaast zijn (met een tussentijd van ruim 10 jaar) in twee afzonderlijke Nederlandse ver-
pleeghuizen niet-gecontroleerde inventarisaties gepubliceerd over AWBZ-revalidatie in het 
algemeen:  
− In verpleeghuis De Bieslandhof Delft was gedurende 1988-1992 sprake van een media-

ne verblijfsduur van alle revalidanten van 48 dagen.29 
− In verpleeghuis Zuidloo Deventer was gedurende 2003-2006 de mediane verblijfsduur 

76 dagen. 30 
 
Uit de tot nu toe gepubliceerde gegevens is over de aard en intensiteit, laat staan over de 
uitkomst van de huidige AWBZ-revalidatie in geheel Nederland nog geen betrouwbaar beeld 
te genereren. Wel kan het huidige inventariserend onderzoek worden beschouwd als een 
eerste omvangrijke inventarisatie van AWBZ-revalidatie. Tijdens deze inventarisatie is de 
indruk bevestigd dat de maximale omvang van deze AWBZ-revalidatie nog niet is bereikt en 
dat evenmin de aard en intensiteit van AWBZ-revalidatie is uitgekristalliseerd. Op een derge-
lijk nog variërend en zich ontwikkelend terrein van behandeling is het verkrijgen van een re-
presentatief beeld uit een steekproef dan ook moeilijk en een momentopname. 
 
Binnen een response van 43% van de landelijke inventarisatie van de omvang van AWBZ-
revalidatie (deel I) is de UVN-ZH inventarisatie van de aard en de intensiteit (deel II) een 
selecte steekproef van 13 van deze 128 locaties (10%). Deze selectie vond, gezien de be-
perkte beschikbare tijd en middelen plaats binnen de bestaande beperkte infrastructuur van 
het UVN-ZH. Gezien de spoed en de beperkte tijd om de gevraagde gegevens te verzame-
len, is er geen mogelijkheid geweest om vooraf tot afstemming van behandel/zorgprotocollen 
te komen. 
 
De UVN-ZH studie toont een gevarieerd beeld tussen de verschillende locaties wat betreft de 
omvang, aard en intensiteit van AWBZ-revalidatie. Bovendien blijkt er ook variatie in de mate 
van deelname (inclusie van patiënten) en van verzameling van gegevens, samenhangend 
met verschillen in ervaring en prioriteitstelling inzake wetenschappelijk onderzoek. Om die 
reden zijn in de Bijlage in alle tabellen steeds de wisselende aantallen patiënten vermeld. Dit 
heeft tot gevolg dat de beantwoording van specifieke (sub)vraagstellingen ingewikkelde cor-
recties zouden vereisen. Bij gebrek aan tijd en middelen is hier in deze rapportage van afge-
                                                 
26 ] zie overzicht in: Cools HJM. Stroke-services teonemend effectief. Ned Tijdschr Geneesknd 

2005;149(42):2321-3. 
27 ] Cools HJM, Swen JWA. Minder sterfte en meer zelfredzaamheid: CVA-service helpt direct. MC 

2001;56:781-3. 
28 ] Nijmeijer NM, Stegge aan de BM, Zuidema SU, Sips HJWA, Brouwers PJAM. Effectiviteit van af-

spraken binnen de Enschedese stroke-service om patiënten met een beroerte adequaat te verwij-
zen van de stroke-unit in het ziekenhuis naar een verpleeghuis voor kortdurende reactivering. Ned 
Tijdschr Ge neesknd 2005;149:2344-49. 

29 ] Aangenendt-Siegers IP, Lentze KI, Keesmaat PS, Dekker FW. Cools HJM. Geriatric rehabilitation 
in a Dutch nursing home. J Rehabilitation Sciences 1996;9(1):16-9. 

30 ] Visschedijk J, Kleinsman M, Oosterveld F. De Zuidloo-studie: een descriptief onderzoek van 3,5 
jaar revalidatie in een verpleeghuis. T Verpleeghuisgeneeskunde 2007;32(6):184-7. 
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zien. Ook ontbreken data die een beeld zouden kunnen geven van de uitkomst van AWBZ-
revalidatie op de langere termijn (1 jaar na de aanleiding). 
 
Wel kan een beperkte indruk worden gegeven in hoeverre enkele algemene kenmerken van 
de patiënten in het UVN-ZH al of niet overeenkomen met die uit het landelijke onderzoek. 
(zie tabel D.II.6) 
 
Tabel D.II.6. Kenmerken van AWBZ-revalidanten in het UVN-ZH en Nederland. 
 

Kenmerk UVN-Zuid Holland 
(N=320) 

Nederland 
(N=3.591) 

Gemiddelde leeftijd (jaar) 
     mannen 
     vrouwen 
     ouder dan 85 jaar  
     vrouw : man 

 
75  
79 

33% 
2 : 1 

 
77 
81 

34% 
2 : 1 

mediane verblijfsduur tot ontslag (dagen) * 
     trauma 
     electief 
     CVA 
     overig  
                    totaal 

 
47 
31 
53 
47 
47 

 
54 
30 
55 
48 
47 

Diagnosegroep (% van patiënten) 
      trauma 
      electief 
      CVA 
      Overig 

 
33 
10 
27 
31 

 
26 
19 
23 
31 

Ontslagbestemming huis 58% 57% 
*] inclusieduur UVN-ZH 4 maanden; Nederland 6 maanden 
 
Uit de tabel volgt dat de AWBZ-revalidanten in het UVN-ZH gemiddeld 2 jaar jonger zijn dan 
in heel Nederland maar het percentage ouder dan 85 jaar gelijk is. De verblijfsduur is iets 
korter bij een gelijk percentage naar huis ontslagen patiënten. Ook zijn er verschillen in pati-
entencategorieën. Deze verschillen kunnen samenhangen met de selectie van de steek-
proef maar ook een aanwijzing zijn voor andere afspraken over de overplaatsing van AWBZ-
revalidanten van ziekenhuis naar verpleeghuis in de transmurale zorgketens van de Zuid-
Hollandse randstad ten opzichte van die elders in het land. 
 
Hoewel niet kan worden gesteld dat AWBZ-revalidanten van  het UVN-ZH representatief zijn 
voor heel Nederland, komen de vele variaties in AWBZ-revalidatie die momenteel in heel 
Nederland bestaan, waarschijnlijk ook allemaal voor in het UVN-ZH. 
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3. Beschouwing en conclusie 
 
AWBZ-revalidanten: een gestaag groeiende groep 
AWBZ-revalidatie heeft van meet af aan (1968) deel uitgemaakt van verpleeghuiszorg (niet 
verzorgingshuiszorg) omdat multidisciplinaire behandeling hiervan integraal deel uitmaakt. 
Wie in het verpleeghuisvangnet terecht komt, krijgt immers de kans en de ondersteuning om 
terug te keren naar de eigen woonomgeving of naar een verzorgingshuis. Uit de jaarlijkse 
SIG-zorginformatie 1981-1999 (langer heeft deze niet bestaan) blijkt dat na een verblijfsduur 
van korter dan drie maanden 56 – 66% van alle opgenomen somatische patiënten naar de 
eigen woonomgeving (50-65%) of een verzorgingshuis (15%) is (terug)gegaan. Dit betreft 
niet alleen opnames voor AWBZ-revalidatie maar ook voor respijt (‘vakantieopnames’), over-
brugging en reactivering. 
 
Vanaf 1988 zijn aparte revalidatie-units en -afdelingen in verpleeghuizen ontstaan. De 
AWBZ-revalidanten die zo snel mogelijk een zelfstandiger bestaan nastreven, hoeven aldaar 
niet meer tussen verpleeghuisbewoners met andere prioriteiten (beschermd wonen, langdu-
rige zorg en welzijn) te verblijven. Dit heeft de ontwikkeling van een multidisciplinair behan-
del/zorgteam met expertise in integrale revalidatie ten behoeve van chronische en kwetsbare 
zieken met multimorbiditeit gestimuleerd. Aanvankelijk lag de nadruk op traumapatiënten en 
CVA-patiënten (met een aparte AWBZ-beleidsregel), later ook andere traag herstellende 
chronisch en kwetsbare zieken met multimorbiditeit voor wie inmiddels in de moderne Medi-
sche Centra (het begrip ‘ziekenhuis’ verdwijnt) na de ingreep voor hooguit enkele dagen her-
stel plaats is. Met behulp van AWBZ-revalidatie in verpleeghuizen als onderdeel van trans-
murale zorgketens bereikte de kwaliteit van revalidatie van patiënten met een heupbotbreuk 
(of heupfractuur) of een CVA in Nederland omstreeks het millennium het niveau van de in-
ternationale ‘good practice’ (dit is een volgens de huidige stand van wetenschap en zorg 
optimale gangbare praktijk). 
 
De laatste jaren worden AWBZ-revalidatieunits of -afdelingen ook in leegstaande en leegko-
mende ziekenhuisafdelingen geopend. Naast argumenten inzake snelle uitbreiding van bed-
dencapaciteit bij beperkte investeringen zou hierdoor ook de triage kunnen verbeteren voor 
de beantwoording van de vraag: Naar welk geschikt verblijf (thuis, revalidatieafdeling ver-
pleeghuis, revalidatiecentrum, chronische afdeling verzorgingshuis of verpleeghuis) kan de 
individuele revalidant zonder wachttijd worden overgeplaatst om doeltreffende integrale reva-
liderende behandeling te krijgen? Uit het AWBZ-revalidatiedeel onderzoek I blijkt dat onge-
veer 15% wordt doorgeplaatst naar een AWBZ-revalidatieafdeling in een verpleeghuis. In 
deelonderzoek II overkwam dit geen van de 17 AWBZ-revalidanten maar vertrokken zij wel 
gemiddeld sneller (38 dagen) naar elders. Mogelijk komen revalidanten met multimorbiditeit 
en hoge kwetsbaarheid (van wie 90% zeer oud is) eerder in aanmerking voor directe ver-
pleeghuisrevalidatie. Uit de spaarzame informatie uit dit deelonderzoek II lijkt AWBZ-
revalidatie in ziekenhuizen zich op dit moment nog in weinig te onderscheiden van die in de 
verpleeghuizen zelf.  
 
Het UVN-ZH onderzoek heeft beantwoording van de volgende vragen beoogd: 
 
Het antwoord op de vraag: Wat is de aard van AWBZ-revalidatie? 
Alle AWBZ-revalidanten hebben een uitgebreide voorgeschiedenis van meerdere chronische 
ziekten. Deze multimorbiditeit ging al voorafgaande aan de aanleiding tot AWBZ-revalidatie 
bij tenminste een derde gepaard met onzelfstandig dagelijks functioneren en moeizaam 
voortbewegen en een kwart met cognitieve beperkingen.  
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AWBZ-revalidatie vertoont de volgende aard: 
♦ AWBZ-revalidatie sluit bijna altijd direct aan op voorafgaande klinische behandeling in 

Medische Centra (de term ziekenhuis is aan het verdwijnen omdat deze teveel het rela-
tief afnemende verblijf van behandelde patiënten benadrukt). 

 
♦ Voor het eerst zijn er nu ook gegevens over de groep ‘overigen’ voorhanden. In deze 

groep ‘overig’ herkennen de meeste medisch specialisten ook ‘hun’ patiënten, dat wil 
zeggen dat de AWBZ-revalidatie-unit/afdeling een grote diversiteit en combinatie van di-
agnosen toont. De groep “overigen” onderscheidt zich van de andere AWBZ revalidanten 
door een relatief lange voorafgaande ziekenhuisopname (3 weken mediaan) en veel ne-
vendiagnosen (4 gemiddeld). Wat betreft uitkomst van revalidatie (herstel, ontslagbe-
stemming en mortaliteit) laat deze groep zich het best vergelijken met de CVA-patiënten. 
Ruim een kwart van de diagnosen in de groep ‘overig’ betreft het bewegingsapparaat; 
hieronder vallen ook de amputaties (9%).  
De omvang van de groep ‘overig’ is in de UVN-ZH Studie groter dan ieder van de andere 
subgroepen. Dit is het gevolg van niet alleen een toenemend aantal oude mensen met 
multimorbiditeit en verhoogde kwetsbaarheid maar van de toenemende behoefte van de 
Medische Centra (voorheen ziekenhuizen) aan toegankelijke en direct beschikbare, ade-
quate plaatsen voor herstel met aangepaste revalidatie. Verdere verkorting van de ver-
blijfsduur van ouderen die in Medische Centra worden opgenomen voor specialistische 
diagnostiek (COPD, hartfalen, infecties, diagnostiek voor geriatrische patiënten), conser-
vatieve therapie (medicamenteuze herregulatie, exacerbatie COPD, hartdecompensatie, 
chronische oncologie etc.) en chirurgische therapie (gewrichtsvervangende operaties, 
trauma, oncologie, neurochirurgie), kan niet in alle gevallen met thuisverzor-
ging/verpleging worden opgevangen. Met veranderingen in omvang en aard van de dia-
gnostiek en therapie in Medische Centra, past zich ook de aansluitende revalidatieperio-
de aan. Zo is het bijvoorbeeld te verwachten dat de groep ‘electief’ toeneemt met vooral 
revisie van eerdere endoprothese. Voor hen zal het revalidatieproces complexer verlo-
pen.  
Het is de verwachting dat deze groep ‘overige patiënten’ in de komende jaren verder 
aantal zal stijgen doordat de verblijfsduur in Medische Centra alsmaar korter wordt. Net 
als voor de patiënten met een CVA, trauma- of electieve orthopedische ingreep is het te 
overwegen voor specifieke doelgroepen binnen de groep “overigen” zorgpaden te ont-
wikkelen. Daarbij kan men denken aan amputaties, COPD, hartfalen en status na gastro-
intestinale chirurgie. In het huidige onderzoek zijn de aantallen te klein om daar nadere 
uitspraken over te kunnen doen. 

 
♦ Tegen het einde van de klinische opname in Medische Centra (mediaan 14 dagen, van-

wege geplande electieve ingrepen 8 dagen) is de belangrijkste reden om tot AWBZ-
revalidatie over te gaan tweeledig: 

♦ Het betreft vaak een alleen (70%) thuiswonende (90%) vrouw (63%) van gemid-
deld 78 jaar met vaak al thuiszorg (45%), èn met 

♦ gevarieerde complexe multimorbiditeit: onzelfstandig functioneren (97%), niet zelf-
standig kunnen lopen (74%) , gedragsproblemen (68%) en cognitieve (46%), de-
pressieve (28%), ernstige gehoors- (8%) en/of ernstige gezichtsproblemen (14%). 
Naast de hoofddiagnose zijn er dan ook gemiddeld 4 nevendiagnosen die mede-
bepalend zijn voor het revalidatietraject. Vooral CVA-patiënten hebben meer last 
van de nevenproblematiek. 

 
♦ De verblijfplaats. Hoewel veel verpleeghuizen AWBZ-revalidatie bieden, varieert de om-

vang ervan per locatie aanzienlijk. Er lijkt zich dan ook concentratie voor te doen: een-
derde van de AWBZ-revalidatieafdelingen revalideert tweederde van de AWBZ-
revalidanten, niet alleen voor de groep ‘CVA’ (69 stroke-services in Nederland) maar ook 
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voor de anderen. Dit komt ten goede aan de geïntegreerde werkwijze van een multidisci-
plinair team, bestaande uit medische, paramedische en psychosociale professionals.  

 
♦ De verblijfsduur van de niet overleden (91%) AWBZ-revalidanten in de AWBZ-revalidatie-

units/afdelingen varieert met de ontslagbestemming en de patiëntcategorie tussen medi-
aan 39 dagen (naar huis vertrekkende ‘electieve’ patiënten) en 65 dagen (naar langdurig 
verblijf in verpleeghuis of verzorgingshuis overgeplaatste ‘trauma’ patiënten). Van de 
AWBZ-revalidanten kwam 58% weer thuis na mediaan 59 dagen (14 dagen Medisch 
Centrum en 45 dagen verpleeghuis).  
Na ontslag naar huis of een langdurige zorginstelling volgt in de meerderheid nog voort-
gaande integrale behandeling en zorg in de AWBZ-instelling, in AWBZ-
dagbehandelingscentra, of eerstelijnsbehandeling. Inzicht in deze voortgaande revalida-
tie vereist een andere onderzoeksopzet van in ieder geval ook een langere duur.  

 
♦ De wisselende complexe multimorbiditeit van de individuele AWBZ-revalidant is tijdens 

de revalidatieperiode aan zeer gevarieerde veranderingen onderhevig. Ondanks gelijk-
blijvende of zelfs toenemende problemen van veel individuele AWBZ-revalidanten, gin-
gen zij gemiddeld wel beter en sneller lopen, zich persoonlijk zelfstandiger verzorgen, en 
namen ook de cognitieve, depressieve en gedragsproblemen gemiddeld af.  
Deze complexe samenhang tussen voor- en achteruitgang in functioneren hangt tenmin-
ste gedeeltelijk samen met het grote aantal optredende complicaties (1.9 per patiënt) bij 
de meeste patiënten (89%). Een op de vijf complicaties leidt tot blijvende functionele be-
perkingen of overlijden. 
Bij ontslag van de AWBZ-revalidanten blijkt 47% weer te lopen én dagelijks te functione-
ren op dezelfde manier als voorafgaande aan de aanleiding van de revalidatieperiode. 
De cognitieve, depressieve communicatie- en gedragsstoornissen zijn bij de meesten 
niet verdwenen. Wel is er in gemiddeld 2 maanden met de integrale inzet van gespeciali-
seerde professionals voor de meerderheid een individuele combinatie van problemen 
ontstaan waarmee in de eigen woonsituatie weer voort te leven is. 
 
De meeste patiënten maakten tijdens de revalidatieperiode meerdere medische compli-
caties door op allerlei gebied. Bij slechts een minderheid (26 %) was dit niet het geval. 
Van ieder vijf patiënten had er een zelfs meer dan 3 complicaties. Een dergelijk groot 
aantal complicaties is te verwachten bij deze patiëntengroep met complexe problematiek 
en meerdere nevendiagnosen. Daardoor is intensieve bemoeienis van de verpleeghuis-
arts noodzakelijk, vooral ook omdat een fors aantal (18%) leidt tot blijvende functionele 
beperkingen of overlijden. Bovendien is het waarschijnlijk dat een niet adequaat medisch 
ingrijpen vertraging van het revalidatieproces tot gevolg heeft. Bij 10 % van de patiënten 
wordt het proces onderbroken door 1 of meer tussentijdse ziekenhuisopnames.  

 
Het antwoord op de vraag: Wat is de intensiteit van AWBZ-revalidatie? 
Het Multidisciplinaire behandel/zorgteam is van een gevarieerde samenstelling maar bestaat 
in alle locaties uit een verpleeghuisarts (99%), fysiotherapeut en verzorgende, en bijna altijd 
ook uit een psycholoog, ergotherapeut en maatschappelijk werkende. Alleen de verpleeg-
huisarts (bereikbaarheidsdiensten) en de verzorgenden (volcontinue roosterdiensten) zijn 
ook buiten ‘kantooruren’ beschikbaar. 
 
Bij de AWBZ-revalidatie van patiënten in alle groepen is altijd een verpleeghuisarts (96%) en 
fysiotherapeut (98%) betrokken. De verpleeghuisarts heeft het inzicht en het overzicht (be-
handel/zorgregie binnen en buiten ‘kantooruren’), reguleert ontregelende chronische ziekten, 
voorkomt en behandelt complicaties en nuanceert de behandelovereenkomst met de patiënt 
met betrokkenheid van familie. De fysiotherapeut brengt de patiënt zo mogelijk tot beter, 
sneller en veiliger lopen met een grotere conditie. 
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De overige professionals worden ingezet voor bijzondere behandeltaken (ergotherapeut 
67%, psycholoog 38%, logopedist 24%) en ondersteunen het verblijf en de verzorging 
(maatschappelijk werkende 38%, activiteitenbegeleider 19%) van vaker de CVA-patiënten 
dan van patiënten uit de andere groepen. Binnen de CVA-afdelingen in het verpleeghuis die 
behoren tot een geformaliseerde Stroke-service (2 afdelingen in UVN-ZH) is ergotherapie, 
logopedie en psychotherapie geïntegreerd in het integrale behandelplan. 
Terwijl voor CVA-patiënten het nut van concentratie ook in de Nederlandse situatie is aange-
toond, kan uit het huidige UVN-ZH deelonderzoek II voorzichtig worden afgeleid dat de groep 
‘CVA’ ook intensiever gebruik maakt van een groter aantal therapeuten dan de andere groe-
pen (trauma, electief, overig). Binnen het verpleeghuis verblijven de revalidanten doorgaans 
bij elkaar op een aparte afdeling/unit en niet tussen de bewoners die langdurig worden ver-
zorgd.  
 
In de UVN-ZH studie is aan alle behandelaren gevraagd de patiëntgebonden tijd per patiënt 
per dag te registreren. Het onderscheid tussen directe (‘face to face’) behandeltijd en indirec-
te (administratie en overleg) is na enkele dagen verlaten omdat dit onderscheid voortdurend 
tot discussies en wisselende compromissen bleef leiden (bijvoorbeeld: ‘wat spreek ik face to 
face met een (sub)comateuze cq afatische patiënt af?’).  
Indien de fysiotherapeut (naast individuele behandelingen) patiënten in groepen behandelde, 
is de tijd geregistreerd die de patiënt in de behandelgroep doorbracht. De gerapporteerde 
tijdsinvestering betreft dan ook de werkelijke behandeltijd die de patiënt krijgt gedurende de 
revalidatieopname. 
 
AWBZ-revalidatie omvat de volgende intensiteit: 
♦ De gemiddelde tijdsinvestering per week voor de AWBZ-revalidanten in het UVN-ZH van 

alle behandelaren was 196 minuten. 
Dit komt overeen met de ongecorrigeerde 199 minuten per week voor ZZP-9 geïndiceer-
de cliënten in verpleeghuizen volgens het onderzoek van Organisatie Adviseurs Hoeks-
ma, Homans & Menting (HHM; Tijdsbestedingsonderzoek behandelaars sector V&V, 
september 2007) waarin behandelaren voor 1.495 cliënten gedurende 1 maand hebben 
‘tijdgeschreven’. HHM heeft hierop een correctie toegepast voor patiënten die na de ZZP-
meting zijn geïncludeerd omdat zij meer behandeltijd ontvingen: 228 minuten per week. 

 
♦ De gemiddelde tijdsinvestering per week per groep van alle behandelaren verschilt: er 

wordt relatief meer tijd geschreven voor CVA-patiënten (266 minuten per week) dan aan 
de overige groepen (155-165 minuten).  
Dit is niet zonder meer vergelijkbaar met de gecorrigeerde uitkomst van HHM: 339 minu-
ten per week voor CVA-revalidatie (dit betreft alleen de periode van 56 dagen met een  
zorgtoeslag) en 144 minuten per week voor ‘orthopedische revalidatie’. 

 
♦ Tussen AWBZ-opname en ontslag neemt de gemiddelde tijdsbesteding per week van 

alle behandelaren van alle groepen van week tot week af. De eerste/tweede week wordt 
tenminste 100 minuten extra geschreven voor het verkrijgen van het nodige inzicht, over-
zicht en het overeenkomen van de behandeling met de patiënt.  

 
De gerapporteerde tijdsinvestering is niet zonder meer om te rekenen in benodigde behan-
deling cq formatie van behandelaars. Dit hangt samen met de volgende overwegingen: 
1. De mediane verblijfsduur van AWBZ-revalidatie daalt het afgelopen decennium niet, 

hoewel deze in interventiestudies korter is. Ook het percentage naar huis ontslagen re-
validanten neemt niet toe.  

 Mogelijk kunnen andere randvoorwaarden (‘prikkels’) hierop wel invloed uitoefenen, 
bijvoorbeeld: andere financiering van behandeling ten opzichte van verblijf; meer in-
vloed van de aard en omvang van de avond/nachtzorg op de verblijfsduur; meer in-
vloed van revalidanten op de ontslagdatum tegenover wachtdagen voor voorzieningen 
en thuishulp; investeren in een gemiddeld 9 dagen sneller ontslag. 
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Omdat de professionals uit zichzelf hun gemiddelde behandeltijd per patiënt na 6 we-
ken beperken (de behandeltijd daalt dan tot <196 minuten per week, dat wil zeggen 
minder dan 2% van de verblijfduur), is het voor de patiënt aantrekkelijker deze vanuit 
de eigen woonsituatie doordeweeks voort te zetten in een Centrum voor Dagrevalidatie 
van Ouderen. De huidige verpleeghuisafdeling ‘dagbehandeling‘ is vooral een ‘oude-
rendagverblijf met/zonder behandeling’ en maar in beperkte mate een Centrum voor 
Dagrevalidatie waar het verblijf hooguit een ondersteunde functie is. Het verleggen van 
de prioriteit van dagverblijf naar revalidatie vergt mogelijk andere prikkels dan financie-
ring van bezette plaatsen.  
Therapeuten behandelen patiënten zowel individueel als in groepen. Dit laatste gebeurt 
niet primair uit economische drijfveren of overwegingen van verhoogde efficiëntie maar 
vooral opdat lotgenoten elkaar motiveren om de eigen training ter hand te nemen met 
een afnemende sturing en toezicht van de therapeut.  
 

2. Recent is uit drie grote studies betreffende CVA-patiënten gebleken dat revalidatie ge-
richt op reductie van afhankelijkheid op den duur kosteneffectief is.31  

 Voor CVA-patiënten in Revalidatiecentra worden argumenten gegeven om minimaal 
twee maal daags fysiotherapie en/of ergotherapie (200-300 minuten per week) te ge-
ven (Kwakkel, 2004). Voor CVA-patiënten in de UVN-ZH studie is 160 minuten per 
week beschikbaar uit het huidige AWBZ-budget, gebaseerd op gerealiseerde ver-
pleegdagen en de CVA-beleidsregel.  

 Robot-gestuurde zelftraining van de verlamde arm en het verlamde been van CVA-
patiënten, en robot-gestuurde training van het lopen met minder belasting op de pas 
geopereerde heup of knie is in ontwikkeling.32 Nader onderzoek zal moeten aantonen 
in hoeverre intensieve zelftraining met behulp van robotica de zorgverlening doelmati-
ger maakt en de uitkomst voor de patiënt versnelt en/of verbetert. 

 
NB: Twee subvragen die niet beantwoord zijn. 
Met deze eerste omvangrijke inventarisatie zijn 2 belangrijke vragen aangaande AWBZ-
revalidatie niet te beantwoorden: 
 
− Wat is het patiëntenprofiel van AWBZ-revalidanten? 

Het betreft vooral chronisch zieke en kwetsbare ouderen (63% vrouw) die in aansluiting 
op een ziekenhuisopname tijd, steun en revalidatie nodig hebben. De aanleiding 
(hoofdaandoening) is een ongeval, een acute ziekte (CVA) of een medische ingreep. 
De reden tot AWBZ-revalidatie is een vertraagd herstel in dagelijks functioneren dat 
voordien toch al te wensen overliet en/of vanwege ontregeling van de chronische ziek-
ten (nevenaandoeningen) en complicaties van de ingreep. Het doel is in alle gevallen 
terugkeer naar de eigen woonsituatie of anders een verzorgingshuis met aldaar een 
zelfstandiger bestaan dan in een zorginstelling.  
Het is evenwel niet duidelijk hoe deze achteraf-samenvatting moet worden omgezet in 
patiëntprofielen die vooraf tot een juiste triage en indicering van diverse revalidatiepa-
den kan leiden.  Daarvoor is een andere studie opzet nodig (bijvoorbeeld: een prospec-
tief onderzoek in een experimentele triageafdeling waar op grond van de huidige kennis 
actieve triage wordt toegepast door een professioneel revalidatieteam). Gezien de om-
vang van de groep ‘overig’ is dergelijk nader onderzoek aangewezen voorafgaand aan 
beslissingen rondom de curatieve AWBZ. 
 

− Wat is een doelmatig en kosteneffectief revalidatiepad voor chronisch zieke en 
kwetsbare ouderen met multimorbiditeit?  

                                                 
31 ]  BMJ online; doi:10.1136/bmj.39456.688333.BE,  toegankelijk via http://dx.doi.org 
32 ]  Krebs HI, Volpe BT, Aisen ML, Hogan N. Increasing productivity and quality of care: robot-aided 

neurorehabilitation. J Rehab Research and Development 200;37(6): 
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De huidige AWBZ-revalidatie valt binnen het AWBZ-budget dat is gebaseerd op gerea-
liseerde verpleegdagen. Dit uitgangspunt bevat weinig prikkels om tot grotere kostenef-
fectiviteit te komen. Niet zozeer de uitkomst van revalidatie bij ontslag maar vooral de 
uitkomst op langere termijn (dus inclusief de voortgaande revalidatie zonder verblijf) 
kan interventiestudies stimuleren die een grotere doelmatigheid nastreven. De huidige 
verworvenheid van integrale multidisciplinaire behandeling kan daarvoor als uitgangs-
punt dienen in plaats van dat men dit zondermeer vervangt door min of meer gefrag-
menteerde behandelingen in een ‘brede Eerstelijn’. Aansluitend op deelonderzoek II 
wordt in het UVN-ZH getracht de hiervoor ontbrekende data te verzamelen. Te over-
wegen valt dit in een gecontroleerde vervolgstudie prospectief op te zetten. 
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Bijlage 1.  De klankbordgroep 
 
Adres 

 
 
 
 
Uw brief van Uw kenmerk Datum 
  15 februari 2007 
 
Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer 
OND/27007871v10 mw. drs. C.C. Parmentier (020) 797 86 82 
 
Onderwerp 
Klankbordgroep voor onderzoek Revalidatie in de AWBZ 
 
 
 
Geachte ….., 
 
 
 
Met deze brief vraag ik uw aandacht voor een onderzoek dat in opdracht van het College 
voor zorgverzekeringen (CVZ) door ETC TANGRAM zal worden uitgevoerd naar de revalida-
tiezorg die gefinancierd wordt vanuit de AWBZ. Het CVZ is bezig om voor dit onderzoek een 
klankbordgroep in te stellen. Langs deze weg wil ik uw organisatie  uitnodigen om een me-
dewerker voor te dragen om zitting te nemen in deze klankbordgroep.  
 
Kortdurende somatische zorg 
Op dit moment worden vanuit de AWBZ vormen van kortdurende somatische verpleeghuis-
zorg (3 tot 6 maanden) vanuit verpleeghuizen en transferafdelingen van algemene zieken-
huizen aangeboden, aansluitend op ziekenhuisopname. Dit geldt tevens voor dagbehande-
ling in verpleeghuizen. Hierbij bestaat een overlap met patiëntencategorieën die ten dele ook 
in de verstrekking revalidatie via de Zorgverzekeringswet (Zvw) passen.  
 
Doel van het onderzoek 
De intentie van het ministerie van VWS is om op termijn curatief gerichte zorgvormen over te 
hevelen van de AWBZ naar de Zvw. In verband hiermee heeft het CVZ vorig jaar onderzoek 
uit laten voeren naar de praktijk van de revalidatiezorg via de AWBZ en de Zvw. Tijdens het 
onderzoek bleek dat het, vanuit bestaande gegevensbronnen, niet mogelijk was om vol-
doende betrouwbare uitspraken te doen over de kwantiteit van de revalidatiezorg op trans-
ferafdelingen en in verpleeghuizen. Vandaar dat dit jaar een nieuw onderzoek is uitgezet dat 
de gehele revalidatiezorg vanuit verpleeghuizen en transferafdelingen in ziekenhuizen in 
kaart gaat brengen, zowel kwantitatief als inhoudelijk.  
 
Klankbordgroep 
Het CVZ verwacht dat door de vertegenwoordiging van de betrokken beroeps- en belangen-
organisaties in de klankbordgroep, draagvlak wordt gecreëerd voor deelname van alle be-
trokken zorginstellingen aan het onderzoek van ETC TANGRAM.  
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Het voorzitterschap van de commissie zal vervuld worden door de mevrouw M.J.A. van 
Eijndhoven, arts Maatschappij en Gezondheid, adviseur afdeling Innovatie van het CVZ.  
Deze uitnodiging is tevens verzonden aan ActiZ brancheorganisatie voor zorgondernemers, 
de Nederlandse vereniging van ziekenhuizen, de Vereniging van verpleeghuisartsen, Zorg-
verzekeraars Nederland, Revalidatie Nederland en het ministerie van VWS. Een eerste ver-
gadering is gepland voor de eerste helft van maart.  
 
Graag nodig ik u, als hoofd van de afdeling Onderzoek, uit om zitting te nemen in de klank-
bordgroep. Graag verneem ik voor 21 februari 2007 of een medewerker namens uw organi-
satie deelneemt aan de klankbordgroep. U kunt uw reactie zenden aan mevrouw C. Parmen-
tier, schriftelijk of per email.  
Mocht u nog vragen hebben dat kunt u zich tevens wenden tot mevrouw C. Parmentier, tel: 
020- 7978682 of cparmentier@cvz.nl.  
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking en ik zie uw reactie met belangstelling te-
gemoet.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
drs. R.G.P. Doeschot 
Hoofd Afdeling Onderzoek 
 
 
 



Bijlagen 
Onderzoek naar omvang, aard en intensiteit van de AWBZ-revalidatie 

 55

Taken en bevoegdheden van de klankbordgroep 
 
Leden van een klankbordgroep van het CVZ worden op persoonlijke titel benoemd door de 
afdeling Onderzoek. Externe leden zijn deskundigen uit het veld (lid van een betrokken 
belangenorganisatie), die op grond van hun maatschappelijke positie oog hebben voor het 
desbetreffende onderwerp. De leden krijgen een overeenkomst te tekenen met hierin 
opgenomen een geheimhoudingsverklaring en kunnen in aanmerking komen voor een 
financiële vergoeding voor reis en vacatiekosten. 
 
Met als uitgangspunt het door ETC TANGRAM ontwikkelde voorstel ‘Revalidatie in de AWBZ 
nader in kaart gebracht’ heeft de klankbordgroep tot taak: 
a) Het introduceren in het veld van het onderzoek/de onderzoekers; 
b) Het fungeren als intermediair tussen onderzoek en werkveld; 
c) De onderzoekers informatie verstrekken over werkveld, literatuur, ander onderzoek en 

dergelijke;  
d) Meedenken over problemen die zich tijdens het onderzoek kunnen voordoen; 
e) Bevorderen van de implementatie van onderzoeksresultaten bij de eigen achterban. 
 
De volgende personen (extern) hebben toegezegd dat zij deel willen nemen aan de klank-
bordgroep:  
Nza mw. drs. T.M.J.J. Hilte- olde Scheper, medisch adviseur  
ZN hr. J.W. Schouten, arts Maatschappij en Gezondheid 
 mw. drs. M. Verbeek 
ActiZ mw. drs. H. Neuteboom, senior beleidsmedewerker 
NVVA prof. dr. R. Koopmans, hoogleraar verpleeghuisgeneeskunde UMC st. Radboud 
NVZ  mw. drs. J.G.M. Schulten, senior beleidsmedewerker zorg  
RN/VRA  mw. L. Heijnen, revalidatiearts 
Min VWS mw. drs. C.M. Kleijwegt 
 
Namens CVZ nemen deel:  
Mw. drs. M. van Eijndhoven, Voorzitter, arts M & G 
Mw. drs. C. Parmentier, onderzoeker afdeling Onderzoek 
Mw. mr. A-M le Cocq d’Armandville, adviseur afdeling Pakket 
Hr. drs. F. Hopman, adviseur afdeling Geschillen 
Hr. drs. S van de Scheur, onderzoeker afdeling Onderzoek 
 
Van ETC Tangram nemen deel:  
Hr. dr. P. B. G. Peerenboom, projectleider 
Hr. drs. J. Spek, onderzoeker 
Mw. drs. I. Zekveld, onderzoeker 
 
Van LUMC nemen deel:  
Prof. dr. H.J.M. Cools, hoogleraar verpleeghuisgeneeskunde 
Hr. dr. R. van Balen, verpleeghuisarts 
Mw. drs. M. Hoogenboom, onderzoeker 
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Bijlage 2.  Handleiding landelijke enquête omvang aan zorg 
Verkorte handleiding 

 
Aan de organisaties is gevraagd op een speciaal voor dit onderzoek opgezette website de 
gevraagde gegevens in te voeren. In de handleiding werden de drie stappen beschreven die 
uitgevoerd diende te worden. Het betreft de volgende stappen: 
 

1. Controle van de locaties  
Iedere locatie waar revalidatie/herstelzorg plaatsvindt, is gevraagd te controleren of alle in 
aanmerking komende locaties van de organisatie een eigen registratienaam en registratiepe-
riode hebben ontvangen. 
 

2. De selectie van de te registreren patiënten 
In deze stap werd een uitleg gegeven wat bedoeld werd met ontslagen en overgeplaatste 
patiënten. Tevens werden de patiëntengroepen omschreven en welke patiënten niet tot de 
doelgroep gerekend werden. Een advies werd gegeven over de praktische uitvoering van de 
patiëntenselectie. Alvorens de gegevens op de website in te vullen werd geadviseerd eerst 
de hier onderstaande formulier in te vullen zodat daarna de gegevens in . 
 

3. De invoer van de gegevens op de website 
In de laatste stap werd een gedetailleerde uitleg gegeven over de website met een visueel 
overzicht van de in te vullen pagina’s, men werd eenvoudig en eenduidig door het menu ge-
loodst. De gegevens konden on line worden ingevuld. Op de website kon men de handlei-
ding downloaden en de periodieke “revalidatie journaals” waarin de voortgang van het on-
derzoek werd beschreven. 
 
Gedurende de duur van het onderzoek was er een helpdesk beschikbaar voor vragen over 
het onderzoek en de website. 
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Inventarisatie revalidatiepatiënten AWBZ 

Afdeling: ………………………… Locatie: ………………… Periode van ontslag/overplaatsing: ………………Registratienaam: ……. 
 

 
♦ And/onb ………… . Anders / onbekend 
♦ Amp ………………..Amputaties 
♦ CVA ………………..Beroerte, hersenbloeding of infarct 
♦ Dagbeh ……………Dagbehandeling 
♦ Elect. orth……. …...Patiënten die electief (gepland) zijn geopereerd aan knie of      

heup      
♦ EW ……………….. Eigen woning 
♦ Ewdagbeh……...... Eigen woning plus dagbehandeling 
♦ Over. orth …… … .Overige orthopedie/traumatologie 

♦ RA VPH……………Revalidatieafdeling verpleeghuis 
♦ RC …………………Revalidatie centrum 
♦ S/T VPH …………..Schakel/transferafdeling verpleeghuis 
♦ S/T ZH……………..Schakel/transferafdeling Ziekenhuis 
♦ VPHpg …………….Verpleeghuis PG afdeling 
♦ VPHsom …………..Verpleeghuis somatische afdeling 
♦ VZH ………………..Verzorgingshuis met AWBZ behandeling 
♦ ZH ………………… Verpleegafdeling ziekenhuis  

Nr 
Voor 

contrôle 
aantal 

Naam 
3 eerste 
letters 
achternaam 

Geb.datum 
(dd/mm/jjjj) 

Geslacht 
(M/V) 

Opname 
datum 
(dd/mm/jjjj) 

Herkomst 
♦ EW 
♦ ZH 
♦ S/T ZH 
♦ RC 
♦ S/T VPH 
♦ RA VPH 
♦ VPHsom 
♦ VPHpg 
♦ VZH 
♦ And/onb 

Afdeling 
♦ Dagbeh 
♦ S/T ZH 
♦ S/T VPH 
♦ RA VPH 
♦ VPHsom 
♦ VPHpg 
♦ VZH 
♦ And/onb 
 

Reden opna-
me 
♦ CVA 
♦ Elect.orth 
♦ Over.orth 
♦ Amp. 
♦ And/onb 

Grondslag 
♦ Som 
♦ PG 
♦ And/onb 
 

Ontslag 
datum 
(ddm/m/jjjj) 

Ontslag bestem-
ming 
♦ EW 
♦ EWdagbeh 
♦ ZH 
♦ RC 
♦ S/T VPH 
♦ RA VPH 
♦ VPHsom 
♦ VPHpg 
♦ VZH 
♦ And/onb 
♦ Overleden 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
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Bijlage 3.  Analyse validiteit van de respons 
 
Tabel B.3.1. De relatie tussen aantal bedden en het aantal opgenomen patiënten 
 
Lineaire regressie van het aantal ingevoerde patiënten vergeleken met het aantal bedden 
van een locatie: 

Variable Coefficient Std Error F-test P-Value 
Aantalbedden 0,711 0,081 77,2780 0,000000
CONSTANT 7,512 2,902 6,7000 0,010863
Correlation Coefficient: r2= 0,40 

 
Opmerking: er is een duidelijk verband tussen het aantal ingevoerde patiënten en het aantal 
bedden (telefonische enquête). 
 
Tabel B.3.2. Gemiddeld aantal ingevoerde patiënten per postcodegebied 

Postcode Obs Mean Std Dev 
1 16 33,7500 21,1045 
2 16 19,7500 22,3383 
3 15 26,4667 22,8219 
4 10 26,9000 16,5089 
5 8 27,7500 18,3517 
6 10 33,9000 22,9708 
7 9 26,2222 17,0864 
8 7 38,8571 29,0541 
9 4 30,7500 4,1130 

P-value = 0,6031 
Opmerking: Per postcode gebied zijn niet veel meer patiënten geregistreerd. 
 
Tabel B.3.3. Gemiddeld aantal ingevoerde patiënten in grote stad vergeleken met rest 
Nederland 

 Obs Mean Std Dev 
Rest Ned. 110 28,1455 21,5751 
Grote steden 17 31,4706 26,6883 

P-value = 0,5682 
 
Opmerking: de grootte van de deelnemende locaties zijn in de stad vergeleken met de rest 
van Nederland niet verschillend. 
 
Tabel B.3.4. Gemiddeld aantal bedden per locatie in grote stad of rest Nederland 

 Obs Mean Std Dev 
Rest Ned. 232 26,5733 18,3261 
Grote stad 52 23,4615 17,2598 

P-value = 0,2645 
 
Opmerking: de locaties in grote stad en de rest van Nederland hebben gemiddeld evenveel 
bedden. 
 
Tabel B.3.5. Gemiddeld aantal bedden tussen deelnemers en niet-deelnemers 

 Obs  Mean  Std Dev 
Nonrespons  158  23,4241  16,1148 
Deelnemers 126  29,2381  20,0090 

T Statistic = 2,7125 
P-value = 0,0071 
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Opmerking: het gemiddelde aantal bedden bij de deelnemers is groter dan bij de niet-
deelnemers. 
 
Tabel B.3.6. Deelname van locaties in grote stad of rest Nederland 

 Nonrespons Deelname Totaal
Rest Ned. 129 111 240 
Grote stad 32 22 54 

Totaal 161 133 294 
 

STATISTICAL TESTS  Chi-square 1-tailed p 2-tailed p 
Chi-square - corrected (Yates)  0,3406   0,559 
Mid-p exact   0,2343  
Fisher exact   0,2806  

 
Opmerking: het percentage deelnemende locaties in grote stad of rest van Nederland is niet 
verschillend. 
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Bijlage 4.  Gegevens van alle patiënten in het onderzoek naar de omvang 
 
Tabel B.4.1. Verdeling van patiënten naar geslacht. 

Geslacht Aantal Percentage 
M 1.258 35,0% 
V 2.333 65,0% 

Totaal 3.591 100,0% 
 
Tabel B.4.2. Verdeling naar leeftijdscategorie en reden van opname. 

Lft.categorie Trauma Electief CVA Overigen Geen rev. Totaal
<45 jaar 4 4 1 11 0 20 

45-55 11 7 9 29 2 58 
55-65 59 39 41 77 7 223 
65-75 93 146 155 180 13 587 
75-85 341 296 357 460 27 1.481 

>85 jaar 376 164 289 371 22 1.222 
Totaal 884 656 852 1.128 71 3.591 

 
Tabel B.4.3. Verdeling naar soort afdeling voor opname en gemiddelde opnameduur. 

Afdeling Aantal Percentage Verblijfsduur per afdeling 
Schakelunit in ZH 441 12,3% 42,8 

Schakelunit in VPH 235 6,5% 63,0 
Revalidatieafdeling in VPH 2.597 72,3% 59,5 

Afdeling somatiek VPH 116 3,2% 66,9 
Afdeling psychogeriatrie VPH 10 0,3% 36,3 

Dagbehandeling 145 4,0% 100,2 
Anders/onbekend 47 1,3% 51,6 

Totaal 3.591 100,0%  
 
Tabel B.4.4. De AWBZ-grondslag voor opname van alle patiënten. 

Grondslag Aantal Percentage
Psychogeriatrie 54 1,5% 

Somatiek 3.529 98,3% 
Anders 6 0,2% 

Onbekend 2 0,1% 
Totaal 3.591 100,0% 
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Bijlage 5.  Gegevens schakelunits ziekenhuizen 
 
Tabel B.5.1. Aantallen patiënten per diagnose met gemiddelde opnameduur. 

 Trauma Electief CVA Overigen Geen rev. Totaal 
Aantallen patiënten 107 61 82 166 25 441 

Percentage 24,3% 13,8% 18,6% 37,7% 5,7%  
Gemiddelde opnameduur 37,1 44,9 52,5 42,0 34,0 42,6 

 
Tabel B.5.2. De herkomst van patiënten per diagnose 

Herkomst Trauma Electief CVA Overigen Geen rev. Totaal 
Anders/onbekend 0 0 1 1 0 2 

Eigen woning 3 1 0 9 0 13 
Schakelunit ZKH 1 1 0 2 0 4 

Normale afdeling ZKH 103 59 81 154 25 422 
Totaal 107 61 82 166 25 441 

 
Tabel B.5.3. Bestemming van patiënten per diagnose 

Bestemming Trauma Electief CVA Overigen Geen rev. Totaal 
Anders/onbekend 1 1 0 0 1 3 

Eigen woning 51 37 25 55 4 172 
Overleden 10 5 13 37 8 73 

Revalidatieafdeling PH 22 5 11 27 0 65 
Revalidatiecentrum 1 1 4 5 0 11 

Afdeling psychogeriatrie VPH 9 1 1 4 6 21 
Afdeling somatiek VPH 4 2 19 19 3 47 

Verzorgingshuis 4 8 8 10 0 30 
Ziekenhuis 5 1 1 9 1 17 

Totaal 107 61 82 166 23 439 
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Bijlage 6.  Gegevens revalidatie in verpleeghuizen 
 
Tabel B.6.1. Gemiddelde opnameduur per diagnose 

 Obs Mean Median Std Dev
Trauma  746 64,7131 54,0000 44,0686
Electief  590 39,8356 30,0000 38,0843

CVA  710 69,1268 55,0000 50,3840
Amp. 40 80,8750 68,0000 50,0949

Overigen  828 62,4082 48,0000 49,9339
Geen rev.  36 39,2500 21,0000 40,1350

 
Tabel B.6.2. Gemiddelde opnameduur per diagnose uitgesplitst naar Grote stad en 
rest Nederland 
Amputaties 

 Obs Mean  Std Dev 
Rest Nederland  35 81,6857  51,3808 

Grote stad 5 75,2000  44,5163 
P-value = 0,7905 
 
Andere revalidatie 

 Obs Mean  Std Dev 
Rest Nederland  698 63,2923  51,0505 

Grote stad 129 57,7674  43,4712 
P-value = 0,2488 
 
CVA 

 Obs Mean  Std Dev 
Rest Nederland  586 70,1655  50,8679 

Grote stad 124 64,2177  47,9243 
P-value = 0,2326 
 
Electieve orthopedie 

 Obs Mean  Std Dev 
Rest Nederland  439 42,2756  37,9204 

Grote stad 151 32,7417  37,7941 
P-value = 0,0079 
 
Geen revalidatie 

 Obs Mean  Std Dev 
Rest Nederland  34 39,7353  41,2739 

Grote stad 2 31,0000  4,2426  
P-value = 0,7696 
 
Overige orthopedie 

 Obs Mean  Std Dev 
Rest Nederland  645 65,3690  43,9889 

Grote stad 101 60,5248  44,5665 
P-value = 0,3046 
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Tabel B.6.3. Verdeling geslacht per diagnose 
Geslacht Trauma Electief CVA Overigen Geen rev. Totaal

M 163 129 301 366 21 980 
V 583 461 409 502 15 1970 

Totaal 746 590 710 868 36 2950 
 
Tabel B.6.4. Herkomst van patiënten per diagnose 

Herkomst Trauma Electief CVA Overigen Geen rev. Totaal 
Anders/onbekend 5 6 4 19 2 36 

Eigen woning 43 11 27 110 24 215 
Revalidatieafdeling VPH 9 5 14 4 0 32 

Revalidatiecentrum 0 0 3 2 0 5 
Schakelunit VPH 2 0 0 2 0 4 

Schakelunit ZH 19 34 26 21 4 104 
Afdeling psychogeriatrie VPH 0 0 0 2 0 2 

Afdeling somatiek VPH 21 4 7 16 0 48 
Verzorgingshuis 5 3 8 17 0 33 

Ziekenhuis 638 526 621 671 6 2462 
Totaal 742 589 710 864 36 2941 

 
Tabel B.6.5. Bestemming van patiënten per diagnose 

Bestemming Trauma Electief CVA Overigen Geen rev. Totaal 
Anders/onbekend 21 16 13 20 0 70 

Eigen woning 474 477 262 369 14 1596 
Eigen woning inclusief 15 6 37 18 8 84 

Overleden 40 9 104 152 6 311 
Revalidatieafdeling VPH 4 9 33 4 0 50 

Revalidatiecentrum 2 0 7 5 0 14 
Afdeling psychogeriatrie VPH 12 3 29 31 1 76 

Afdeling somatiek VPH 41 13 104 81 3 242 
Verzorgingshuis 88 25 86 92 4 295 

Ziekenhuis 45 32 34 96 0 207 
Totaal 742 590 709 868 36 2945 
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Bijlage 7.  Gegevens dagbehandeling in verpleeghuizen 
 
Tabel B.7.1. Gemiddelde behandelduur per diagnose 

 Obs Mean Median Std Dev
Trauma  11 105,0909 116,0000 50,7059
Electief  3 87,0000 114,0000 65,7951

Amp. 4 171,2500 180,5000 27,5484
CVA  52 93,5000 90,0000 64,1220

Overigen  67 106,4030 100,0000 62,5033
Geen rev.  8 55,1250 26,5000 62,3434

 
Tabel B.7.2. Geslacht per diagnose 

Geslacht Trauma Electief CVA Overigen Geen rev. Totaal
M 5 0 40 38 4 87 
V 6 3 12 33 4 58 

Totaal 11 3 52 71 8 145 
 
Tabel B.7.3. Herkomst van patiënten per diagnose 

herkomst Trauma Electief CVA Overigen Geen rev. Totaal 
Anders/onbekend 1 0 2 3 0 6 

Eigen woning 4 1 29 52 7 93 
Revalidatieafdeling VPH 2 1 9 4 0 16 

Schakelunit VPH 0 0 0 1 0 1 
Schakelunit ZH 0 1 0 0 0 1 

Afdeling somatiek VPH 0 0 2 1 0 3 
Verzorgingshuis 2 0 0 2 0 4 

Ziekenhuis 2 0 10 8 1 21 
Totaal 11 3 52 71 8 145 

 
Tabel B.7.4. Bestemming per diagnose 

Bestemming Trauma Electief CVA Overigen Geen rev. Totaal 
Anders/onbekend 0 0 2 6 0 8 

Eigen woning 8 3 36 37 4 88 
Eigen woning inclusief 0 0 2 2 0 4 

Overleden 0 0 2 7 2 11 
Revalidatieafdeling VPH 1 0 1 2 0 4 

Afdeling psychogeriatrie VPH 0 0 0 1 0 1 
Afdeling somatiek VPH 0 0 1 7 2 10 

Verzorgingshuis 1 0 5 6 0 12 
Ziekenhuis 1 0 3 3 0 7 

Totaal 11 3 52 71 8 145 
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Bijlage 8.  Gegevens deelonderzoek II Aard en Intensiteit van de zorg 
 
Tabel B.8.1. AWBZ-revalidanten in UVN-ZH: kenmerken vóór opname op AWBZ-
revalidatie afdeling of transferafdeling (n = 320) 
 
 Trauma Electief CVA Overig tot 
N (%) 105 (33 %) 31 (10 %) 86 (27 %) 98 (31 %) 320 
Vrouwelijk geslacht (%) 78 71 54 51 63 

Leeftijd gem. jr * 
SD 

(min-max) 
mediaan 

80.1 
(10.7) 
21-97 

82 

73.8 
(12.5) 
45-99 

75 

76.6 
(10.8) 
46-95 
77.5 

76.5 
(11.9) 
39-105 

79 

77.5 
(11.4) 
21-105 

79.5 
Alleen wonend (%) 81  87  57  71 70 
Thuis wonend (%) 85 97  90 93 90 

Thuiszorg (%) 55  45  24  54  45 
Barthel gem (sd) 

mediaan*** 
(25 – 75) 

16.6 (3.8) 
18 

(15-20) 

17.9 (2.5) 
19 

(17-20) 

15.5 (5.6) 
18 

(11-20) 

16.1 (4.4) 
18 

(14-20) 

16.3 (4.5) 
18 

(14-20) 
HAC > 1 (%)  29  19  17  26  24  

Uit ziekenhuis (%)**** 90  100  98  91  93  
Ziekenhuis verblijf mediaan** 

(25-75) 
10 

(6-17) 
8 

(7-16) 
14 

(10-20) 
21 

(14-41) 
14 

(7-21) 
*     verschil tussen groepen p = 0.02 
**   verschil tussen groepen p < 0.001 
***  p = 0.08 
**** 4% eigen woning, 1% verzorgingshuis 2% verpleeghuis 
Barthel Index: range 0 = geheel afhankelijk; 20 = geheel zelfstandig 
Hetero anamnese lijst cognitie (HAC) range 0-3 
HAC is kleiner of gelijk aan 1: Nee, er zijn geen premorbide cognitieve beperkingen volgens 
de familieversie van de Heteroanamneselijst Cognitie (HAC) 
HAC is groter dan 1: Ja, er zijn wel premorbide cognitieve beperkingen volgens de familie-
versie van de Heteroanamneselijst Cognitie (HAC) 



Bijlagen 
Onderzoek naar omvang, aard en intensiteit van de AWBZ-revalidatie 

 66

Tabel B.8.2. AWBZ-revalidanten in UVN-ZH: Hoofd- en nevendiagnosen bij opname op 
AWBZ-revalidatie afdeling of transferafdeling 
Groep Diagnose  N (%) Comorbiditeit CIRS 

Totaal   320 3.9 (gem) 
 4   (mediaan)

7.7 (gem) 
 7   (mediaan) 

Electief   31 3.3 (gem) 
 3   (mediaan)

5.7 (gem) 
 5   (mediaan) 

 

Heupprothese 
Revisie heupprothese 

Knieprothese 
Revisie Knieprothese 

Overig 

12 (39%)
3 (10%)
9 (29%)
1   (3%)
6 (19%)

  

Trauma  105 3.9 (gem) 
 3   (mediaan 

7.1 (gem) 
 7   (mediaan) 

 

Heupfractuur 
Bekkenfractuur 
Wervelfractuur 

Humerusfractuur 
Onderbeenfractuur 

Multitrauma 
Andere fracturen 

Distorsie 
Overig 

56 (53%)
8   (8%)
5   (5%)
5   (5%)
5   (5%)
4   (4%)

14 (13%)
4   (4%)
4   (4%)

  

CVA  86 3.6 (gem) 
 3   (mediaan)

8.5 (gem) 
 8   (mediaan) 

Overig  98 4.4 (gem) 
 4   (mediaan)

8.2 (gem) 
 8   (mediaan) 

 

Bewegingsapparaat 
Gastro- intestinaal 

Respiratoir 
Cardiovasculair 

Anemie/alg zwakte 
Neurologisch 

Dementie/org psych 
Rest 

27 (28%)
15 (15%)
13 (13%)
10 (10%)

9   (9%)
7   (7%)
3   (3%)

14 (14%)

  

*] volgens ICPC 
**] volgens ICPC, depressie volgens GDS-8, gezichts-/gehoorsporoblemen volgens Leiden 
85-pluslijst 
Anova aantal nevendiagnosen-revalidatiegroepen p = 0.05 
Anova CIRS-revalidatiegroepen: p = 0.005 
Cumulative Illness Rating Scale (CIRS): 11 orgaansystemen, per orgaansysteem score 0-4; 
0 = geen aandoening; 4 = zeer ernstige aandoening 
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Tabel B.8.3. AWBZ-revalidanten in UVN-ZH: Aard Comorbiditeit bij opname op AWBZ-
revalidatie afdeling of transferafdeling  
 
Aard 
(ICPC  N (%) top 
      Totaal 1064 
A: algemeen en ongespecificeerd: 17  2 % algemene moeheid/zwakte 
B: bloed :  33 3 % anemie 
D: tractus digestivus 72 7 % obstipatie/stat na operatie 
F: oog 35 3 % retinopathie/maculadegen 
H: oor 22 2 % presbyacusis 
K: bloedsomloop 230 22 % AF/hypertensie/dec cordis 
L: bewegingsapparaat 161 15 % arthrose/osteoporose.  
N: neurologisch 63 6 % parese/parkinson 
P: psychisch 68 6 % dementie/delier 
R: ademhaling 68 6 % copd/pneumonie 
S: huid en subcutis 36 3 % decubitus/eczeem 
T: endocrien en metabool 127 12 % diabetes mellitus 
U: urologisch 68 6 % urineweginfectie/retentie 
X: vrouwelijke geslachtsorganen 14 1 % mamma ca/ st na ok 
Y: mannelijke geslachtsorganen 10 1 % BPH/prostaatca 
 
Visus probleem 44 
(kan niet of met veel moeite krant lezen) 
Gehoorprobleem 66 
(kan niet of met veel moeite een gesprek met 4 personen volgen) 
Depressie (score > 2 op GDS) 85 
 
Tabel B.8.4. AWBZ-revalidanten in UVN-ZH: Verblijfsduur in AWBZ-revalidatie afdeling 
of transferafdeling en ontslagbestemming 
 Trauma 

N = 104 
Electief 
N = 31 

CVA 
N = 85 

Overig 
N = 96 

Totaal 
N = 316* 

Oorspronkelijke woning 
N (%) 

Opnameduur dgn med 
(25-75) 

 
81 (77) 

43 
31-70 

 
25 (81) 

31 
19-50 

 
85 (38) 

50 
32-85 

 
45 (46) 

48 
25-91 

 
185 (58) 

45 
29-70 

Overleden 
N (%) 

Opnameduur dgn med 
 (25-75) 

   
3 (3) 
79 

16-104 

 
0 
 
 

 
12 (14) 

41 
19-88 

 
14 (14) 

33 
18-63 

 
29 (9) 

36 
19-80 

Andere ontslagbestemming 
N (%) 

Opnameduur dgn med 
(25-75) 

 
10 (10) 

55 
50-102 

 
3 (10) 

27 
9-82 

 
18 (21) 

77 
32-106 

 
18 (18) 

61 
40-99 

 
49 (16)** 

62 
35-100 

Niet ontslagen < 4 mndN (%) 10 (10) 3 (10) 22 (26) 19 (19) 53 (17) 
 
* 4 missing data 
** Andere ontslagbestemming:  

3 x ziekenhuis 
5 x revalidatiecentrum 
1 x psychiatrie 
1 x begeleid wonen 
2 x overplaatsing naar “transfer”afdeling  
27 x verpleeghuis en verzorgingshuis 
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Tabel B.8.5. AWBZ-revalidanten in UVN-ZH: 
bij opname op AWBZ-revalidatie afdeling of transferafdeling:  
beperkingen in functioneren, cognitie, stemming, pijn en kwaliteit van leven  
 
 Trauma ELECTIEF CVA Overig Verschil  

Tussen 
groepen 

Totaal 

N opname-ontslag 105-98 31-30 85-66 96-81  317- 275 

BI gem (sd) 
Opname 
Ontslag 

verschil p= 

 
10.4 (4.6) 
15.8 (4.7) 
< 0.001 

 
13.4 (4.5) 
16.5 (4.5) 
< 0.001 

 
7.8 (6.2) 
12.9 (6.0) 
< 0.001 

 
10.5 (5.2) 
14.5 (4.9) 
< 0.001 

 
< 0.001 
0.001 

 
10.5 (5.3)
14.8 (5.2)
< 0.001 

RAP -beperkingen 
 Gem (sd) 

         Opname 
          Ontslag 

          verschil p = 
 
RAP- probleem 

  Gem (sd) 
         Opname 
         Ontslag 

         verschil p = 

102-95 
 

13.2 (6.5) 
7.3 (5.6) 
< 0.001 

 
102-94 

 
11.1 (7.6) 
5.7 (5.6) 
< 0.001 

30-28 
 

9.8 (6.3) 
6.3 (5.8) 

0.004 
 

30-26 
 

7.4 (7.3) 
5.5 (8.4) 

0.2 

84-67 
 

16.9 (10.0)
10.3 (9.2) 
< 0.001 

 
75-63 

 
13.7 (10.3)
6.9 (8.1) 
< 0.001 

94-78 
 

13.2 (7.6) 
8.1 (6.3) 
< 0.001 

 
88-74 

 
9.8 (7.2) 
6.0 (6.1) 
< 0.001 

 
 

< 0.001 
0.02 

 
 
 
 

0.001 
0.7 

310-268 
 

13.9 (8.1)
8.2 (7.0) 
< 0.001 

 
295-259 

 
11.1 (8.4)
6.1 (6.7) 
< 0.001 

MMSE   
  Gem (sd) 

          Opname 
          Ontslag 

           verschil p 
score > 23 opname 
                  ontslag 

103-93 
 

23.2 (5.9) 
25.1 (4.7) 
< 0.001 
56.4 % 
75.3 % 

29-27 
 

25.6 (3.7) 
26.1 (3.5) 

0.16 
72.4 % 
85.2 % 

69-53* 
 

20.1 (6.4) 
22.7 (6.0) 
< 0.001 
36.2 % 
52.8 % 

95-75 
 

22.9 (6.9) 
24.5 (6.4) 

0.11 
62.1 % 
74.0 % 

 
 

< 0.001 
0.001 

303 – 253
 

22.1 (7.2)
24.2 (6.1)
< 0.001 
53.8 % 
70.4 % 

Pijn (VAS in cm) 
Gem ( sd) 

        Opname 
        Ontslag 

        Verschil p = 

99-93 
 

3.8 (2.5) 
2.6 (2.2) 
< 0.001 

29-27 
 

3.1 (2.7) 
1.8 (1.8) 

0.003 

74-58 
 

2.6 (2.9) 
1.7 (2.2) 

0.02 

92-76 
 

3.2 (2.9) 
1.9 (1.0) 
< 0.001 

 
 

0.05 
0.002 

294 – 254
 

3.2 (2.8) 
2.1 (2.2) 
< 0.001 

GDS-8 ( > 2) 
% 

       Opname 
Ontslag 

Verschil p = 

101-94 
 

21 (21 %) 
12 (13 %) 
< 0.001 

30-28 
 

3 (10 %) 
2 ( 7%) 
0.009 

86-62 
 

28 (33%) 
21 (34%) 
< 0.001 

93-77 
 

31 (33%) 
18 (23%) 
< 0.001 

 
 

0.008 
0.003 

300- 261 
 

85 (28 %)
53 (20 %)
< 0.001 

SF-12 -PCS 
  Gem ( sd) 

       Opname 
       Ontslag 

       Verschil p = 
 
SF-12-MCS 

       Opname 
       Ontslag 

       Verschil p = 

93-87 
 

27.6 (7.3) 
33.5 (7.0) 
< 0.001 

 
93-87 

51.7 (8.3) 
52.9 (8.5) 

0.4 

31-27 
 

28.7 (7.1) 
33.7 (6.4) 
< 0.001 

 
31-27 

52.2 (8.7) 
53.7 (8.8) 

0.5 

76-57 
 

30.5 (7.8) 
33.8 (7.7) 

0.01 
 

76-57 
48.8 (9.6) 
51.3 (9.1) 

0.05 

86-72 
 

28.7 (6.3) 
34.2 (7.6) 
< 0.001 

 
83-72 

48.6 (10.7)
50.1 (10.1)

0.1 

 
 

0.08 
1.0 

 
 
 

0.05 
0.2 

286-243 
 

28.9 (7.2)
33.8 (7.3)
< 0.001 

 
286 

50.0 (9.6)
51.8 (9.2)

0.007 

Verschil opname/ontslag BI, RAP, MMSE, VAS-pijn,en SF-12: paired t-test 
Verschil opname/ontslag GDS-8: -Chi square test 
Verschil groepen BI,RAP, MMSE, VAS-pijn en SF-12: ANOVA 
Verschil groepen GDS-8: Kruskal Wallis 
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* MMSE 10 x missing bij opname. Reden: 2 x niet afgenomen, 3 x taalbarrière, 3 x afasie, 1 x 
niet aanspreekbaar, 1 x niet af te nemen. 7 x score 0 (5 x afasie); score 0 ook beschouwd als 
missing 
Barthel Index (BI):  min= 0( max beperkt) max = 20 ( zelfstandig) 
Revalidatie Activiteiten Profiel (RAP) : min = 0 (zelfstandig) max = 36 ( max beperkt) 
Mini Mental State Examination:  min = o (max cognitief beperkt) max = 30 (niet cognitief be-
perkt) 
GDS -8 : min = o( geen depressieve verschijnselen), max = 8, cut off  2/3 
VAS pijn: 0-10; 0 = geen pijn; 10 = ondraaglijke pijn 
SF-12 PCS (Physical Component Summary) min = o ( minimale kwaliteit van leven) max = 
100 (maximale kwaliteit van leven) 
SF-12 MCS( Mental Component Summary)  min = o ( minimale kwaliteit van leven) max = 
100 (maximale kwaliteit van leven) 
 
 
Tabel B.8.6. AWBZ-revalidanten in UVN-ZH: bij opname en ontslag in/vanuit AWBZ-
revalidatie afdeling of transferafdeling: lopen volgens de Functional Ambulation Cate-
gories (FAC) 
 
 

Trauma 
n = 91 
n = 85 

Electief 
n = 20 
n = 16 

CVA 
n = 80 
n = 68 

Overig 
n = 83 
n = 65 

Totaal verschil FAC-groepen 
n = 247    p = 0.03 
n = 234    p = 0.2 

FAC 0 * (%) 
    opname 
    ontslag 

 
35 
8 

 
30 
25 

 
50 
22 

 
30 
15 

 
38 
15 

FAC 1  
    opname 
    ontslag 

 
3 
2 

 
-- 
-- 

 
5 
2 

 
4 
-- 

 
4 
1 

FAC 2 
    opname 
    ontslag 

 
13 
4 

 
5 
6 

 
10 
6 

 
21 
-- 

 
14 
3 

FAC 3 
    opname 
    ontslag 

 
20 
4 

 
20 
-- 

 
15 
12 

 
17 
14 

 
18 
8 

FAC 4 
opname 
ontslag 

 
30 
57 

 
35 
25 

 
18 
35 

 
27 
43 

 
25 
44 

FAC 5 
    opname 
    ontslag 

 
-- 
26 

 
10 
44 

 
3 
24 

 
2 
28 

 
2 
27 

Verschil opname-
ontslag p = 

 
< 0.001 

 
0.07 

 
< 0.001 

 
< 0.001 

 
< 0.001 

FAC 0: 
FAC 1: 

 
FAC 2: 

 
FAC 3: 
FAC 4: 
FAC 5: 

Niet of niet functioneel; kan niet lopen of heeft hulp nodig van twee of meer personen. 
Afhankelijk (niveau 2); heeft continu stevige ondersteuning nodig van een persoon om het kan 
lichaamsgewicht dragen en eigen balans houden. 
Is afhankelijk (niveau 2); heeft voortdurend of met tussenpozen hulp nodig bij het bewaren van de 
balans of de coördinatie. 
Heeft supervisie bij lopen nodig. 
Loopt onafhankelijk beperkt (excl trap lopen, hellingen, oneffen ondergrond). 
Loopt zelfstandig en onbeperkt. 

Verschil opname en ontslag (Wlcoxon signed ranks test) 
Verschil tussen groepen bij opname en ontslag (Kruskal Wallis test) 
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Tabel B.8.7. AWBZ-revalidanten in UVN-ZH: bij opname en ontslag in/vanuit AWBZ-
revalidatie afdeling of transferafdeling: lichaamsgewicht, spierkracht en de timed up 
and go test 

 n Trauma n Electief n CVA n Overig n Totaal 
Gewicht (kg) 

gem (sd) 
    opname 
    ontslag 

verschil p = 

 
 

96 
86 
 

 
 

69,0 (15,7) 
68,7 (14,5) 

0.2 

 
 

30 
30 

 
 

75,1 (11,3) 
74,4 (11,1) 

0.8 

 
 

67 
49 

 
 

69,8(13,9) 
69,5(13,1) 

0.2 

 
 

85 
66 

 
 

72,0 (19,8) 
73,2 (19,4) 

0.4 

 
 

278 
231 

 
 

70,7 (16,3) 
70,9 (15,5) 

0.3 
Spierkracht (kg) 

gem (sd) 
    opname 
    ontslag 

verschil p = 

 
 

92 
82 

 
 

18,7 (8,9) 
20,0 (10,3) 

0.08 

 
 

21 
19 

 
 

24,2 (9.5) 
22,7 (9,6) 

0.6 

 
 

76 
61 

 
 

19,8(11,8) 
22,8(10,6) 

0.04 

 
 

79 
63 

 
 

20,6 (9,5) 
21,8 (9,4) 

0.05 

 
 

268 
225 

 
 

20,0 (10,1) 
21, 5 (10,1)

0.001 
Timed up and 

go test (sec) 
gem (sd) 

     opname 
    ontslag 

verschil p = 

 
 
 

52 
83 

 
 
 

43 (32) 
25 (16) 
< 0.001 

 
 
 

14 
16 

 
 
 

38 (22) 
29 (26) 

0.02 

 
 
 

30 
55 

 
 
 

38 (51) 
24 (25) 

0.1 

 
 
 

43 
63 

 
 
 

34 (24) 
22 (24) 

0.04 

 
 
 

139 
181 

 
 
 

39 (34) 
24 (22) 
< 0,001 

Verschil opname/ontslag:  paired t-test 
Verschil groepen: ANOVA 
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Tabel B.8.8. AWBZ-revalidanten in UVN-ZH: bij opname in/vanuit AWBZ-revalidatie 
afdeling of transferafdeling: Beperkingen in visus, gehoor en communicatie 
 Trauma Electief CVA Overig Tot 
Visus  (krant ) opname 
       nee 
       Zonder moeite 
       Geringe moeite 
       Veel moeite 
       Onbekend/weet niet 
 
Visus (krant) ontslag 
         nee 
       Zonder moeite 
       Geringe moeite 
       Veel moeite 
       Onbekend/weet niet 
Verschil p = 

N = 105 
10 (10%) 
74 (70%) 
12 (11%) 
9 ( 9%) 

0 
 

N = 97 
7 ( 7%) 

67 (69%) 
15 (15%) 
8 ( 8%) 

0 
0.4 

N = 30 
0 

23 (77%) 
4 (13%) 
3 (10%) 

0 
 

N = 30 
0 

24 (80%) 
3 (10%) 
2 ( 7%) 
1 ( 3%) 

0.08 

N = 84 
13 (16%) 
50 (59%) 
7 (  8%) 
5 (  6%) 
9 (11%) 

 
N = 62 
4 (  6%) 

42 (68%) 
9 (15%) 
4 (  6%) 
3 (  5%) 

0.2 

N = 97 
10 (10%) 
60 (62%) 
13 (13%) 
8 (  8%) 
6 (  6%) 

 
N = 81 
5 (  6%) 

55 (68%) 
10 (12%) 
6 (  7%) 
5 (  6%) 

0.05 

N =316 
33  (10%) 
207 (65%) 
36  (11%) 
25  ( 8%) 
15  (5%) 

 
N =270 
16 ( 6%) 

188 (70%) 
37 (14%) 
20 ( 7%) 
9 ( 3%) 

0.14 
Visus(gezicht) opname 
        nee 
       Zonder moeite 
       Geringe moeite 
       Veel moeite 
        Onbekend/weet niet 
 
Visus(gezicht) ontslag 
          nee 
       Zonder moeite 
       Geringe moeite 
       Veel moeite 
       Onbekend/weet niet 
Verschil p = 

N = 105 
11 (11%) 
76 (72%) 
12 (11%) 
6 ( 6%) 

0 
 

N = 97 
9 ( 9%) 

71 (73%) 
9 ( 9%) 
7 ( 7%) 
1( 1%) 
0.75 

N = 31 
0 

29 (94%) 
2 ( 6%) 

0 
0 
 

N = 29 
0 

25 (86%) 
4 (14%) 

0 
0 

0.32 

N = 84 
7 (  8%) 

57 (68%) 
10 (12%) 
3 (  4%) 
7 (  8%) 

 
N = 62 
2 (  3%) 

46 (74%) 
11 (18%) 
1 (  2%) 
2 (  3%) 

0.57 

N = 97 
10 (10%) 
61 (63%) 
15 (15%) 
5 (  5%) 
6 (  6%) 

 
N = 81 
5 (  6%) 

57 (70%) 
10 (12%) 
4 (  5%) 
5 (  6%) 

0.04 

N =317 
26 (8%) 

231 (73%) 
34 (11%) 
18 (6%) 
8 (3%) 

 
N =268 
13 (5%) 

201 (75%) 
33 (12%) 
15 (  6%) 
6 ( 2%) 

0.17 
Gehoor (2-gesprek) opname 
      nee 
       Zonder moeite 
       Geringe moeite 
       Veel moeite 
       Onbekend/weet niet  
 
gehoor (2-gesprek)ontslag 
       nee 
       Zonder moeite 
       Geringe moeite 
       Veel moeite 
       Onbekend/weet niet  
Verschil p = 

N = 105 
2 ( 2%) 

79 (75%) 
16 (15%) 
8 ( 8%) 

0 
 

N = 97 
1 ( 1%) 

73 (75%) 
15 (15%) 
8 ( 8%) 

0 
0.66 

N = 31 
0 

25 (81%) 
5 (16%) 
1 ( 3%) 

0 
 

N = 30 
0 

22 (73%) 
7 (23%) 
1 ( 3%) 

0 
0.16 

N = 84 
 

59 (70%) 
15 (18%) 
5 (  6%) 
5 (  6%) 

 
N = 62 
1 (  2%) 

47 (76%) 
9 (15%) 
2 (  3%) 
3 (  5%) 

0.51 

N = 97 
 

70 (72%) 
17 (18%) 
9 (  9%) 
1 (  1%) 

 
N = 81 

 
62 (77%) 
14 (17%) 
4 (  5%) 
2 (  2%) 

0.29 

N =317 
2   (1%) 

233 (73%) 
53 (17%) 
23 ( 7%) 
6 ( 2%) 

 
N = 270 
2 ( 1%) 

203 (75%) 
45 (17%) 
15 ( 6%) 
5 ( 2%) 

0.34 
Gehoor (4-gesprek) opname 
       nee 
       Zonder moeite 
       Geringe moeite 
       Veel moeite 
       Onbekend/weet niet 
 
Gehoor (4- gesprek) ontslag 
       nee 
    Zonder moeite 
       Geringe moeite 
       Veel moeite 
        Onbekend/wet niet 
Verschil 

N = 105 
7  ( 7%) 

46 (44%) 
31 (30%) 
17 (16%) 
4 ( 4%) 

 
N = 97 
6 ( 6%) 

47 (48%) 
31 (32%) 
12 (12%) 
1 ( 1%) 

0.27 

N = 31 
0 

17 (55%) 
8 (26%) 
5 (16%) 
1 (  3%) 

 
N = 30 
1 ( 3%) 

17 (57%) 
5  (17%) 
6  (20%) 
1 ( 3%) 

0.71 

N = 84 
5 (  6%) 

44 (52%) 
17 (20%) 
12 (14%) 
6 ( 7%) 

 
N = 62 
2 (  3%) 

38 (61%) 
7 (11%) 
9 (15%) 
6 (10%) 

0.15 

N = 97 
6 (  6%) 

48 (49%) 
27 (28%) 
14 (14%) 
2 (  2%) 

 
N = 81 
1 (  1%) 

48 (59%) 
18 (22%) 
10 (12%) 
4 (  5%) 

0.08 

N =317 
18 (6%) 

155 (49%) 
83 (26%) 
48 (15%) 
13 ( 4%) 

 
N = 270 
10 ( 4%) 

150 (56%) 
61 (23%) 
37 (14%) 
12 ( 4%) 

0.02 
Rap communicatie opname (gem)  
Rap communicatie ontslag  (gem) 
Verschil p = 

0.48 
0.54 
0.62 

0.20 
0.29 
0.48 

1..53 
1. 30 
0.24 

0.55 
0.50 
0.57 

0.79 
0.69 
0.35 

Geen significant verschil tussen groepen bij opname en bij ontslag voor visus en gehoor-
stoornissen (Kruskal Wallis); wel voor RAP-communicatie opname en ontslag (p < 0.001). 
Verschillen opname/ontslag Wilcoxon signed ranks test. 
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Tabel B.8.9. AWBZ-revalidanten in UVN-ZH: bij opname en ontslag in/vanuit AWBZ-
revalidatie afdeling of transferafdeling: % patiënten met probleemgedrag (NeuroPsy-
chiatric Inventory) 
 
 Trauma Electief CVA Overig Verschil

p= Totaal 

Wanen           Opname 
           Ontslag 

           Verschil p = 

10 
  7 

< 0.001 

  0 
10 

 

10 
  8 

0.02 

  9 
  5 

0.03 

1.0 
0.8 

  9 % 
  7% 

< 0.001 
Hallucinaties Opname 

           Ontslag 
           Verschil p = 

  4 
  1 

0.03 

  0 
  0 
 

  3 
  3 

 

  6 
  7 

0.002 

0.15 
0.1 

  4 % 
  3 % 

< 0.001 
Agitatie          Opname 

           Ontslag 
           Verschil p = 

12 
10 

< 0.001 

  7 
  7 
 

10 
15 
0.1 

11 
  8 

0.07 

0.4 
0.4 

11 % 
10 % 

< 0.001 
Depressie      Opname 

           Ontslag 
           Verschil p = 

44 
26 

<0.001 

28 
10 
0.2 

45 
46 
0.4 

51 
42 

< 0.001

0.001 
0.001 

44 % 
34 % 

< 0.001 
Angst             Opname 

           Ontslag 
           Verschil p = 

10 
  8 

< 0.001 

  3 
  7 
1.0 

18 
15 
0.1 

13 
16 
0.1 

0.2 
0.2 

12 % 
12 % 

< 0.001 
Euforie          Opname 

           Ontslag 
           Verschil p = 

17 
10 

0.002 

24 
11 
0.1 

10 
  9 

0.09 

13 
  3 
0.8 

0.3 
0.3 

15 % 
  8% 

<0.001 
Apathie          Opname 

           Ontslag 
           Verschil p = 

16 
12 

0.001 

  7 
  3 
0.9 

33 
18 
0.7 

29 
14 

< 0.001

0.3 
0.3 

23 % 
13 % 

< 0.001 
Ontremd        Opname 

           Ontslag 
           Verschil p = 

12 
  9 

0.004 

  0 
  3 
1.0 

12 
21 

0.05 

  9 
  5 
0.2 

0.005 
0.005 

10 % 
10 % 

< 0.001 
Labiel            Opname 

           Ontslag 
           Verschil p = 

33 
25 

< 0.001 

17 
21 

0.03 

28 
36 

0.08 

41 
26 

< 0.001

0.3 
0.3 

33 % 
27 % 

< 0.001 
Repetitief      Opname 

           Ontslag 
           Verschil p = 

  4 
  4 

< 0.001 

  3 
  0 
 

11 
11 

0.001

  1 
  7 

0.06 

0.2 
0.2 

  5% 
  6% 

< 0.001 
’s Nachts       Opname 

           Ontslag 
           Verschil p = 

11 
  5 

0.06 

  0 
  0 
 

13 
11 

0.007

15 
12 

0.001 

0.1 
0.1 

12% 
  8% 

< 0.001 
Eetgedrag     Opname 

           Ontslag 
           Verschil p = 

27 
20 

0.03 

15 
10 
0.3 

37 
27 
0.5 

38 
24 
0.5 

0.3 
0.3 

31% 
22 % 
0.02 

Percentages bij opname en ontslag betreffen verschillende aantallen (n-opname > n-
ontslag). Verschillen betreffen dezelfde aantallen  
Verschil opname/ontslag Chi square test. 
Verschil groepen: Kruskal Wallis. 
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Tabel B.8.10. AWBZ-revalidanten in UVN-ZH: bij ontslag vanuit AWBZ-revalidatie afde-
ling of transferafdeling: Aantal complicaties (%), gecodeerd volgens ICPC ( Internatio-
nal Classification of Primary Care) en gerangschikt naar diagnosecategorie 
 
 Trauma 

N (%) 
Electief 
N (%) 

CVA 
N (%) 

Overig 
N (%) 

Tot 
N (%) 

A: algemeen   7  (  2)   0   4  (  3)   9  ( 5)  20  ( 4) 
B: bloed   8  (  4)   2  (  6)   5  (  4)   4  ( 2)  19  ( 4) 
D: tr dig 25  (14)   4  (11) 21  (15) 24  (14)  74  (14) 
F : oog   2  (  1)   0   1  ( 1)   2  ( 1)    5  ( 1) 
H: oor   1  (0,5)   1  (  3)   0   3  ( 2)    5  ( 1) 
K: bloedsomloop 24  (13 )   4  (11) 23  (17) 23  (13)  74  (14) 
L: bew app 21  (11) 12  (33) 11  ( 8) 17  (10)  61  (12) 
N: neurologisch   5  (  3)   2  ( 6 )   2  (1) 10  ( 6)  19  ( 4) 
P : psychisch 15  (  8)   5  (14) 10  (7) 15  ( 9)  45  ( 8) 
R: ademhaling 14  (  8)   1  (  3) 16  (12) 15  ( 9)  46  ( 9) 
S: huid en subc 29  (16)   4  (11) 23  (17) 26  (15)  82  (15) 
T: endocr/metab   6  (  3)   0   7  ( 5)   9 ( 5)  22  ( 4) 
U: urologisch 27  (15)   1  (  3) 12  ( 9) 15  ( 9)  55  (10) 
X: vr geslacht   1  (0,5)   0   0   1    2  (0,5) 
Y: mnl geslacht   0   0   0   0    0 
Totaal 185 36  135 173 529 
Meest voorkomende diagnose van complicatie per groep: 
A: algehele malaise, syncope   P:  slaapstoornis en delier 
B:  anemie    R:  luchtweginfect 
D:  diarree en obstipatie    S:  wondinfectie en decubitus 
K:  enkeloedeem, linker hartfalen; (pijn) ledematen  T:  hypo en hyperglycaemie  
N:  hoofdpijn en zenuwpijn  U:  urineweginfectie 
 
Ernst van complicatie  
Code: betreft een complicatie: % 

1 die minder dan 1 dag controle van arts en/of verpleging nodig had, zonder 
therapeutische interventie en zonder overblijvende functionele beperkingen 5 

2 met therapeutische interventie en 1-7 dagen controle, zonder functionele be-
perkingen 32 

3 met therapeutische interventie en 8-21 dagen controle, zonder functionele 
beperkingen 45 

4 met therapeutische interventie en overblijvende functionele beperkingen 14 
5 complicatie leidend tot overlijden 4 
 
Doodsoorzaken: 
pneumonie 6 x; sepsis 2 x 
dehydra-
tie/nierinsufficiente 4 x rectaal bloedverlies 1 x 

CVA 3 x ileus 1 x 
myocardinfarct 3x   
decompensatio cordis 3 x missing 6 x 
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Tabel B.8.11. AWBZ-revalidanten in UVN-ZH: bij ontslag vanuit AWBZ-revalidatie afde-
ling of transferafdeling: complicaties per patiënt  (N = 284) 
 Trauma Electief CVA Overig Totaal
Gemiddeld aantal complicaties 
 per patiënt 2.1 1.6 1.7 2.1 1.9 

  
% patiënten met aantal 

complicaties %  % % % % 

   1 81 59 71 78 74 
   2 43 44 44 51 47 
   3 36 19 16 32 31 
> 3 21 4 16 21 18 

Geen verschil tussen groepen (ANOVA p = 0.36) 
 
Tabel B.8.12. AWBZ-revalidanten in UVN-ZH: Aantal geïncludeerde patiënten per loca-
tie 
 Aantal patiënten Percentage
Bosch en Duin 11 3.4 
De Bieslandhof 65 20.3 
Overrhyn 20 6.3 
Zuydtwijck 8 2.5 
van Wijckerslooth 39 12.2 
MCRZ ziekenhuis Clara 3 .9 
Sint franciscus 15 4.7 
Schiehoven-wilgenplas 40 12.5 
Antonius Binnenweg 44 13.8 
Antonius IJsselmonde 51 15.9 
De Elf Ranken 13 4.1 
De Kreek 5 1.6 
Naaldhorst 6 1.9 
Totaal 320 100.0 
 
Tabel B.8.13. Tijdbesteding per discipline per groep AWBZ-revalidanten in UVN-ZH: 
Gemiddeld aantal minuten patiëntgebonden werkzaamheden per week( SD)  
 

 Trauma 
N=96 

Electief 
N=28 

CVA 
N=84 

Overig 
N=91 

Totaal 
N=299 

Fysiotherapeut    92 (61)   93 (64) 127 (104) 86 (61) 102 (79) 
Verpleeghuisarts   35 (45)   30 (34)   40 (  46) 42 (51)   38 (47) 
Ergotherapeut   11 (29)   10 (29)   34 (  57) 19 (45)   21 (45) 
Maatschappelijk werk   12 (35)   13 (40)   11 (  29)   9 (29)   11 (32) 
Logopedist   <1 ( 2)     4 (18)   28 (  49) <1 ( 8)     9 (31) 
Psycholoog     4 (26)     2 (  9)   19 (  43)   2 ( 9)     8 (30) 
Activiteiten begeleider     7 (34)     2 (16)     4 (  20)   3 (14)     4 (24) 
Diëtist     1 (  7)  < 1 (  2)     1 (   6)   2 (  8)     1 (  7) 
Geestelijk verzorger     2 (  9)     2 (70)     2 ( 11)   1 (  4)     1 (  8) 
Gespecialiseerd ver-
pleegkundige   <1 (<1)     0   <1 (   1)   1 (15)  < 1 (  8) 

Totaal 165 (109) 155 (95) 266(161) 165 ( 106) 196 (135) 
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Tabel B.8.14. Formatie verzorgenden/verplegenden (fte) ten behoeve van AWBZ-
revalidanten in UVN-ZH: patiëntgebonden tijd per bed per week (uur.minuten) 
 
lokatie Aantal 

bedden 
Team-
leider 

Ver-
plegende 

Ver-
zorgende 

Leer-
ling 

Gast-
vrouw 

totaal per 
bed/wk 

Pieter van Foreest 
   Bieslandhof

   Naaldhorst * Margriet
                        Klaproos

   Kreek

 
90 
31 
33 
32 

 
1.30 
2.07 
1.59 
2.06 

 
4.42 

0 
0 

0.32 

 
11.46 
11.23 
9.33 
8.37 

 
2.31 
1.23 
2.04 
2.11 

 
2.26 
0.54 
1.09 
3.04 

 
22.55 
15.46 
14.45 
16.29 

Respect 
   Bosch&Duin 9 0.55 6.03 4.47 2.48 1.59 16.33 

Stromen 
   MCRZ

   Schiehoven: H1
   Schiehoven: H2

   St. Franciscus

 
18 
31 
30 
20 

 
1.24 
0.49 
0.50 
1.16 

 
2.48 
1.32 
1.36 
5.40 

 
10.46 
12.02 
15.02 
  7.49 

 
2.48 
1.38 
1.38 
3.22 

 
1.24 
1.38 

0 
2.08 

 
19.07 
17.38 
19.10 
20.14 

Duin&Rijn/Vlietlanden 
   Overrhyn

         Botermarkt
          Aalmarkt

   Zuidwijck

24 
 

11 
13 
24 

 
 

0.46 
0.39 
0.56 

 
 

4.05 
4.19 
5.44 

 
 

9.41 
7.49 
7.54 

 
 

3.46 
3.40 
1.59 

 
 

1.56 
1.56 
1.17 

  
 

20.14 
18.23 
17.50 

WWZ-Mariënstaete-
Valent 

    Wijckerslooth
 

30 
 

0.50 
 

1.46 
 

8.24 
 

3.34 
 

0.50 
 

15.25 
Laurens 

   Antonius Binnenweg
                    Marcellus

                    Leonardus
  Antonius IJsselmonde

                    3-rechts
                     1-links

  11 Ranken

 
36 
18 
18 

 
28 
32 
28 

 
 

2.23 
2.29 

 
2,03 
1.48 
0.54 

 
 

0 
2.25 

 
1.35 
1.35 
0.22 

 
 

11.22 
8.38 

 
9.49 
8.14 
9.43 

 
 

2.20 
1.14 

 
1.48 
2.22 
1.37 

 
 

3.31 
2.28 

 
0.42 
0.42 
1.05 

 
 

19.36 
18.14 

 
15.02 
13.56 
13.41 

Gemiddeld  1.26 2.29 9.38 2.23 1.37 17.30 
* geen aparte revalidatie afdeling 
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Bijlage 9.  Satisfactie score en vragenlijst 
 
Tabel B.9.1. AWBZ-revalidanten in UVN-ZH: bij ontslag vanuit AWBZ-revalidatie afde-
ling of transferafdeling: Tevredenheids vragenlijst % (N= 255) 
 
 Uitstekend 

 % 
Goed 

 % 
Redelijk 

 % 
Slecht 

 % 
Kwaliteit verzorging? 20 58 20   1 
Kwaliteit geneeskunde? 14 66 17   3 
Kwaliteit fysiotherapie? 35 55   9   2 
Kwaliteit overage? 14 61 10   2 
 Nee Niet echt Algem. wel Ja 
Soort zorg?   1   7 60 31 
 Allemaal Meest Enkel Geen 
In behoefte voorzien? 34 60   5   1 
 Nee Nee,twijfel Ja,twijfel Ja 
Aan te raden zorg?   4   8   43   45 

 

 Heel onte-
vreden Ontevreden Neutraal Tevreden Heel 

tevreden 
Hoeveelheid verzorging?   0   7 17 55 21 
Hoeveelheid geneeskunde?   1   5 18 61 15 
Hoeveelheid fysiotherapie?   2   6 11 58 23 
Hoeveelheid overige?   2   2 17 62   7 
 Eerder Later Neutraal 
Moment van ontslag? 25 10 65 
    

 

 
 
Satisfactie vragenlijst 
1a Hoe zou U de kwaliteit van de verzorging/verpleging zorg die U ontvangen heeft aan-
geven? 
 O Uitstekend O Goed O Redelijk O Slecht 
 
1b Hoe zou U de kwaliteit van de medische zorg die U ontvangen heeft aangeven? 
 O Uitstekend O Goed O Redelijk O Slecht 
 
1c Hoe zou U de kwaliteit van de fysiotherapie die U ontvangen heeft  aangeven? 
 O Uitstekend O Goed O Redelijk O Slecht 
 
1d Hoe zou de kwaliteit van andere therapie (ergotherapie, logopedie) die U ontvangen 
heeft aangeven? 
 O Uitstekend O Goed O Redelijk O Slecht 
 
2. Heeft U de soort zorg gekregen die U wilde? 
 O Nee, absoluut niet O Niet  echt O Over het algemeen wel
 O Ja, absoluut 
 
3. Tot op welke hoogte heeft onze zorg in uw behoeften voorzien? 
 O In bijna al mijn behoeften is voorzien 
 O In de meeste van mijn behoeften is voorzien 
 O In slechts enkele van mijn behoeften is voorzien 
 O In geen van mijn behoeften is voorzien 
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4. Als iemand in uw kenniskring dezelfde soort zorg nodig zou hebben, zou u hem of 
haar dan de zorg op deze afdeling aanraden? 
 O Nee, absoluut niet O Niet  echt O Over het algemeen wel
 O Ja, absoluut 
 
5a Hoe tevreden bent U over de hoeveelheid verpleging/verzorging die U ontvangen 
heeft? 
 O Ik ben tamelijk ontevreden over de hoeveelheid zorg die ik ontvangen heb 
 O  Ik ben een beetje ontevreden over de hoeveelheid zorg die ik ontvan-
gen heb of het maakt me niet uit 
 O Ik ben in het algemeen tevreden 
 O Ik ben heel tevreden 
 
5b Hoe tevreden bent U over de hoeveelheid medische zorg die U ontvangen heeft? 
 O Ik ben tamelijk ontevreden over de hoeveelheid zorg die ik ontvangen heb 
 O  Ik ben een beetje ontevreden over de hoeveelheid zorg die ik ontvan-
gen heb of het maakt me niet uit 
 O Ik ben in het algemeen tevreden 
 O Ik ben heel tevreden 
 
5c. Hoe tevreden bent U over de hoeveelheid fysiotherapie die U ontvangen heeft? 
 O Ik ben tamelijk ontevreden over de hoeveelheid zorg die ik ontvangen heb 
 O  Ik ben een beetje ontevreden over de hoeveelheid zorg die ik ontvan-
gen heb of het maakt me niet uit 
 O Ik ben in het algemeen tevreden 
 O Ik ben heel tevreden 
 
5d Hoe tevreden bent U over de hoeveelheid andere therapie (logopedie, ergotherapie) 
die U ontvangen heeft? 
 O Ik ben tamelijk ontevreden over de hoeveelheid zorg die ik ontvangen heb 
 O  Ik ben een beetje ontevreden over de hoeveelheid zorg die ik ontvan-
gen heb of het maakt me niet uit 
 O Ik ben in het algemeen tevreden 
 O Ik ben heel tevreden 
 
6. Welke stelling is voor U van toepassing? 
 O Ik zou eerder ontslagen willen zijn 
 O Ik zou later ontslagen willen zijn 
 O Ik zou niet eerder of later ontslagen willen zijn 
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Bijlage 10.  Reden van niet ontslag 
 
Tabel B.10.1. AWBZ-revalidanten in UVN-ZH: indien patiënt niet is ontslagen, wat is 
daarvan de reden? (N=43 vd 53 niet ontslagen patiënten) 
 
1. revalidatie is vertraagd, maar doel is ontslag naar oorspronkelijke woonomgeving 35 % 
2. revalidatie is vertraagd  en doel is ontslag naar verzorgingshuis   14 % 
3. revalidatie is afgerond en patiënt wacht op kamer in verzorgingshuis   16 % 
4. revalidatie is afgerond en patiënt wacht op aanpassingen eigen woning    5 % 
5. revalidatie is afgerond en patiënt wacht op andere woning      2 % 
6. wacht op overplaatsing verpleeghuis somatiek chronisch    19 % 
7. wacht op overplaatsing verpleeghuis PG         2 % 
8. overig              7 % 
 
Indien patiënt naar huis is ontslagen; hoeveel uur thuis zorg? 
1. geen    31 % 
2. 1- 4 uur per week  31 % 
3. 5- 8 uur per week  22 % 
4. meer dan 8 uur per week 16 % 
 
Ziekenhuisopnames: 
1 x     31 (10 %) 
2 x      2 
3 x      1 
 
“verkeerd bed”? 
(N = 210 van de in totaal 234 ontslagen patiënten) 
Gemiddeld   9.5 dagen  
Mediaan  5    dagen 
SD    13.0 
Minimum-maximum 0-87 dagen 
Percentielen 25-75 3-11 dagen 
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1. Inleiding 
1.1. Algemeen 
Bij de invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) per 1 januari 2006 is revalidatiezorg1 als 
bijzondere verstrekking losgelaten. In de ZVW is revalidatie onderdeel van het meer in alge-
mene termen omschreven verzekerde risico ‘geneeskundige zorg, verpleging, verzorging, 
verblijf’ ed. In een algemene maatregel van bestuur (AMvB) is de inhoud en omvang van de 
verzekerde prestatie nader geregeld in functionele termen (de aanspraak). Het door wie en 
waar van de uitvoering van de zorg wordt in de functiegerichte omschrijving van de ZVW niet 
meer geregeld op het niveau van de wet- en regelgeving, maar in de polis tussen zorgverze-
keraar en verzekerde. 
 
Op dit moment worden binnen de AWBZ vormen van kortdurende zorg (drie tot zes maan-
den) op somatische grondslag door verpleeghuizen uitgevoerd, soms direct aansluitend aan 
een ziekenhuisopname. Dit geldt ook voor dagbehandeling. Een deel van deze zorg is te 
kenschetsen als revalidatie. 
 
Het Ministerie van VWS heeft de intentie om op termijn de curatief gerelateerde zorgvormen 
over te hevelen vanuit de AWBZ naar de ZVW. Gelet op dit voornemen wenst het College 
voor Zorgverzekeringen, in het kader van het pakketbeheer, inzage in de huidige praktijk van 
revalidatie: 

♦ Revalidatie onder verantwoordelijkheid van de revalidatiearts in een multidiscipli-
naire setting in revalidatiecentrum/ziekenhuis, al dan niet met opname of in dag-
behandeling. 

♦ Kortdurende behandelingen op somatische grondslag in verpleeghuizen onder 
verantwoordelijkheid van de verpleeghuisarts, al dan niet in een multidisciplinaire 
setting, al dan niet met opname of in dagbehandeling. 

 
Teneinde inzicht te krijgen in deze problematiek heeft het CVZ een opdracht aan ETC Tan-
gram verstrekt om onderzoek uit te voeren met de volgende beleidsvragen: 

♦ Welke patiënten categorieën worden op dit moment gerevalideerd vanuit de 
AWBZ (somatisch verpleeghuiszorg), en welke vanuit de ZVW, wat is de huidige 
omvang en de verwachte groei (aantallen, duur en kosten)? 

♦ Welke criteria (richtlijnen) worden gehanteerd voor revalidatie onder leiding van 
een revalidatiearts dan wel de revalidatie in het somatisch verpleeghuis2? 

♦ Hoe verhoudt zich de huidige aanspraak in de AWBZ tot de aanspraak in de 
ZVW; waar zitten de knelpunten? 

 
Bij het zoeken naar een antwoord op bovenstaande vragen, wordt in dit rapport vooral inge-
gaan op die patiënten die in verpleeghuizen worden gerevalideerd. Vanuit die optiek wordt 
ook naar de ‘revalidatie branche’ gekeken. Het rapport probeert dus niet om de totale revali-
datiebranche in kaart te brengen, maar vooral te beschrijven hoe de kwalitatieve en kwantita-
tieve overeenkomsten en verschillen zijn tussen de revalidatie in de verpleeghuizen en reva-
lidatiecentra bij specifieke groepen patiënten. 
 
Bij revalidatie bestaat, naast ZVW en AWBZ, ook grensvlakproblematiek met andere secto-

                                                 
1 In dit rapport wordt de term ‘revalidatie’ breed geïnterpreteerd; de term ‘revalidatiezorg’ wordt ge-
bruikt volgens de definitie in de oude Ziekenfondswet. Voor details zie paragraaf 1.3. 
2 Het onderzoek beperkt zich tot opnames en dagbehandelingen op somatische grondslag. Het is 
echter bekend dat een deel van deze patiënten tevens psychogeriatrische co-morbiditeit heeft, maar 
dat is dan niet de primaire reden van opname. 
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ren. Voorbeelden daarvan zijn de woningaanpassingen inclusief begeleiding en instructie 
daarover (Wet voorzieningen gehandicapten, in de toekomst WMO), de verkeerde bedpro-
blematiek in revalidatiecentrum of verpleeghuis vanwege het ontbreken van een aangepaste 
woonruimte, ed. Deze problematiek is echter geen onderdeel van het onderhavige onder-
zoek. Dit rapport beperkt zich tot de zorg zoals die vanuit de ZVW en AWBZ op dit moment 
wordt gefinancierd en de grenzen tussen die twee wetten. 
 

1.2. Methodologie 
In het plan van aanpak heeft ETC Tangram de doelstellingen en beleidsvragen geoperatio-
naliseerd in drie clusters (zie voor details bijlage 1): 

1. Revalidatie in de praktijk. 
2. Revalidatie in wet- en regelgeving. 
3. Visies van partijen over toekomstige cq. wenselijke ontwikkelingen. 
 

Het onderzoek bestond uit een kwalitatieve en kwantitatieve component: 
 
Kwalitatieve aanpak 
♦ Het bestuderen van bestaande documenten en literatuur (zie bijlage 3). 
♦ Het houden van semi-gestructureerde interviews met personen uit het veld en koepelor-

ganisaties (zie bijlage 4). 
♦ Het uitvoeren van een aantal veldbezoeken aan revalidatiecentra en verpleeghuizen. 
♦ Het organiseren van een werkconferentie aan het eind van het onderzoek met aanbie-

ders, professionals en andere betrokkenen (zie bijlage 5). 
 
Kwantitatieve aanpak 
♦ Het maken van een inventarisatie van bestaande gegevensbestanden; het opvragen van 

specifieke informatie uit bepaalde databanken. 
♦ Het uitvoeren van een enquête onder alle verpleeghuizen, om inzicht te krijgen in het 

volume van aan revalidatie verwante zorg (bijlagen 11 e n12). 
 
Uit de deelname van het veld aan de onderzoeksactiviteiten bleek een grote betrokkenheid 
bij het onderwerp. 
 
Ten behoeve van voortgang en draagvlak was een begeleidingsgroep met deelnemers van-
uit het veld en een aantal koepelorganisaties ingesteld (zie bijlage 2). 
 
Het onderzoeksteam van ETC Tangram bestond uit de volgende personen: Marieke Blom, 
Arthur Eyck, Peter Bob Peerenboom en Jan Spek. 
 

1.3. De definitie revalidatie 
De term revalidatie is geen ‘beschermd’ begrip. Allerlei verschillende vormen van zorg, in 
verschillende settingen, hebben het etiket revalidatie. Datgene wat revalidatieartsen tot hun 
domein rekenen, de revalidatiegeneeskunde, omvat maar een deel van wat in de praktijk van 
alle dag ‘revalidatie’ wordt genoemd. Ook internationaal bezien bestaat er géén eenduidige 
definitie. In dit rapport wordt revalidatie bezien in de context van de onderzoeksopdracht en 
wordt de term ‘revalidatie’ breed geïnterpreteerd. Echter het moet altijd gaan om zorg die 
wordt gegeven met als doelstelling het opheffen of verminderen van beperkingen en/of parti-
cipatieproblemen zoals gedefinieerd in de International Classification of Functioning, Disabili-
ty and Health (ICF, zie bijlage 7 voor een toelichting). 
Daarnaast wordt in dit rapport aangehaakt bij de tekst van de voormalige Ziekenfondswet 
(ZFW), waarin revalidatiezorg als aparte aanspraak was omschreven: 
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“Art. 23. Revalidatiezorg van medisch-specialistische, paramedische, gedragsweten-
schappelijke en revalidatietechnische aard omvat onderzoek, behandeling en advise-
ring, te verlenen door een aan een instelling voor revalidatiezorg verbonden multidis-
ciplinair team van deskundigen, staande onder leiding van een specialist.” 

Teneinde geen verwarring te creëren met de terminologie uit de ZVW, wordt in dit rapport 
gekozen voor het begrip ‘revalidatiezorg’ als aanduiding van de revalidatie zoals die in 
de oude ZFW was gedefinieerd. Feitelijk komt dit overeen met de term ‘specialistische re-
validatie’ zoals die ook wel door de branche zelf wordt gebruikt. 
 

1.4. Inhoud rapport 
In hoofdstuk twee wordt de huidige wet- en regelgeving beschreven, waarbij een aantal 
knelpunten worden aangegeven. Hoofdstuk drie beschrijft in kwalitatieve termen de huidige 
praktijk van de revalidatie in Nederland vanuit verschillende gezichtspunten: patiëntencate-
gorieën, beroepsbeoefenaren en organisatievorm. Daarnaast wordt het proces van indicatie-
stelling beschreven en welke criteria daarbij worden gebruikt. Hoofdstuk vier vervolgt met 
een kwantitatieve analyse van de huidige patiëntengroepen. In hoofdstuk vijf wordt een aan-
zet gegeven tot mogelijke oplossingen van bestaande knelpunten. Het rapport eindigt met 
een aantal aanbevelingen aan het CVZ in hoofdstuk zes. 
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2. Revalidatie in wet- en regelgeving 
 
In dit hoofdstuk wordt een onderscheid gemaakt tussen de wet- en regelgeving zoals ver-
woord in officiële teksten en de uitwerking daarvan in de praktijk. Om een voorbeeld te noe-
men: in de AMvB bij de ZVW wordt de aanspraak op zorg geformuleerd (het wat). Zorgver-
zekeraars moeten in de praktijk in de polisvoorwaarden vastleggen door wie en waar de 
zorg wordt geleverd. Vervolgens worden deze voorwaarden vertaald in contracten met 
zorgaanbieders. Eventueel kunnen daarbij ook meldings- en toestemmingsprocedure worden 
vastgelegd. 
 
Tot eind 2005 gold de aanspraak ‘revalidatiezorg’ zoals die in de vroegere regelgeving rond 
de Ziekenfondswet was geformuleerd (zie paragraaf 1.3). Teneinde een zekere beperking 
aan te brengen in het volume van dit type zorg, was er geregeld dat voor de indicatiestelling 
een landelijke richtlijn zou worden gehanteerd: de landelijke nota indicatiestelling revalidatie-
zorg. Deze richtlijn wordt tot op heden in de praktijk gebruikt (zie paragraaf 3.3). Tevens wa-
ren er een meldings- en toestemmingsprocedure vastgelegd. 
 

2.1. Revalidatie in de ZVW 
In de ZVW is het risico op zorg verzekerd3. Revalidatie als zodanig wordt in de nieuwe ZVW 
niet genoemd. Het valt onder het breed geformuleerde verzekerd risico. In de AMvB bij de 
ZVW wordt een nadere omschrijving gegeven over de inhoud en omvang van deze zorg: 

“Geneeskundige zorg omvat zorg zoals huisartsen, medisch specialisten, klinisch psy-
chologen en verloskundigen die plegen te bieden, met uitzondering van de zorg zoals 
tandarts specialisten die plegen te bieden, alsmede paramedische zorg als bedoeld in 
artikel 2.6.” 

Voor de letterlijke tekst van artikel 2.6 (inclusief de daarbij behorende bijlage) wordt verwe-
zen naar bijlage 6. 
 
In de door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) ontwikkelde modelovereenkomst4 wordt revali-
datie als volgt omschreven: 

“Onderzoek, advisering en behandeling van medisch-specialistische, paramedische, 
gedragswetenschappelijke en revalidatietechnische aard. Deze zorg wordt verleend 
door een multidisciplinair team van deskundigen, onder leiding van een medisch-
specialist verbonden aan een conform de bij of krachtens wet gestelde regels toege-
laten instelling voor revalidatie.” 
 

In artikel 11 van de modelovereenkomst wordt de verstrekking verder verbijzonderd: 
“Aanspraak bestaat op de vergoeding van kosten voor revalidatie, doch uitsluitend in-
dien en voor zover: 

– deze zorg voor de verzekerde als meest doeltreffend is aangewezen ter voor-
koming, vermindering of overwinning van een handicap die het gevolg is van 

                                                 
3Het 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 geschie-
den; b. mondzorg; c. farmaceutische zorg; d. hulpmiddelenzorg; e. verpleging; f. verzorging, waaron-
der de kraamzorg; g. verblijf in verband met geneeskundige zorg; h. vervoer in verband met het ont-
vangen van zorg of diensten als bedoeld in de onderdelen a tot en met g, dan wel in verband met een 
aanspraak op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 
4 Voorbeeld ‘modelovereenkomst’ Zorgverzekeringswet (restitutie en natura), ZN november 2005. Het 
is een voorbeeld van een omschrijving zoals zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden als over-
eenkomst tussen verzekeraar en verzekerde, kunnen opnemen. 
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stoornissen of beperkingen in het bewegingsvermogen of een handicap die 
het gevolg is van een aandoening van het centrale zenuwstelsel leidend tot 
beperkingen in de communicatie, cognitie of gedrag, en, 

– de verzekerde met die zorg in staat is een mate van zelfstandigheid te berei-
ken of te behouden die, gegeven diens beperkingen, redelijkerwijs mogelijk 
is.” 

 
De ZVW kent vormen van eigen bijdragen en een eigen risico voor medisch-specialistische 
zorg. De medisch-specialistische zorg wordt in principe gefinancierd vanuit de DBC-
systematiek. Echter, voor de revalidatiezorg geldt op dit moment nog de oude financierings-
systematiek via de RBU regeling. De DBC's voor de revalidatiesector (centra en ziekenhui-
zen) zijn in ontwikkeling en nog niet door het CVZ getoetst aan de huidige regelgeving. Het 
ligt in de verwachting dat er per 01-01-2007 met registratie van de in de sector ontwikkelde 
DBC's begonnen gaat worden. 
 
Enkele kanttekeningen 
Bij de huidige tekst van de ZVW en de door ZN opgestelde modelovereenkomst kan men 
een aantal kanttekeningen plaatsen: 
♦ De verstrekking paramedisch zorg wordt in de AMvB bij de ZVW ingeperkt tot bepaalde 

beroepsgroepen en aandoeningen. De vraag kan worden gesteld in hoeverre de nu aan 
revalidatiecentra verbonden beroepsgroepen en patiëntencategorieën voldoen aan de 
omschrijving in de AMvB. 

♦ In de AMvB bij de ZVW gaat het om een functionele omschrijving van de inhoud van de 
aanspraak. Zo kan medisch-specialistische zorg ook worden geleverd door andere be-
roepsbeoefenaren. Hier gelden de criteria van de Wet BIG, namelijk ‘bekwaam’ en ‘be-
voegd’, en andere wettelijke kaders. 

♦ In de ZVW is de koppeling van verblijf met de erkenning van ziekenhuizen losgelaten. 
Met andere woorden verblijf kan worden geleverd door meerdere instellingen; wel moet 
er een noodzaak tot verblijf zijn vanwege geneeskundige zorg. De ZVW biedt dus ruimte 
voor de aanspraak verblijf, ook als bijvoorbeeld een huisarts dat noodzakelijk vindt voor 
het uitvoeren van diagnostiek en behandeling. In de praktijk komt dit echter (nog) niet 
voor. 

♦ Naast revalidatiezorg worden ook andere vormen van revalidatie gefinancierd binnen de 
ZVW, maar deze vallen niet onder het begrip ‘revalidatie’ zoals geformuleerd in de mo-
delovereenkomst van ZN. Deze vormen van zorg vallen onder de meer algemeen gefor-
muleerde aanspraken. Te denken valt aan allerlei vormen van paramedische zorg (fysio-
therapie, oefentherapie, logopedie en ergotherapie) onder leiding van een medisch spe-
cialist dan wel in de eerstelijn. 

♦ Door in de definitie in de modelovereenkomst van ZN het begrip ‘revalidatie’ weer te ge-
bruiken, is de definitie deels een cirkelredenering ‘revalidatie is datgene wat in revalida-
tie-instellingen gebeurt’. Dat sluit overigens aan bij de huidige formulering in de ZVW, 
waarbij geneeskundige zorg beschreven wordt als de zorg die men ‘pleegt te bieden’. 

♦ De formulering in de modelovereenkomst grijpt terug op de definitie en toelating van ca-
tegorale ziekenhuizen in de oude wetgeving. In de nieuwe Wet Toelating Zorginstellingen 
wordt een dergelijke categorisering niet meer gehanteerd. Ook houdt de formulering 
geen rekening met de activiteiten van poliklinieken in algemene en academische zieken-
huizen, die naast consulten soms ook volwaardige poliklinische revalidatiezorg aanbie-
den. 

♦ Het gaat in de modelovereenkomst van ZN om de ‘polisvoorwaarden’ tussen verzekerde 
en verzekeraar. Verzekeraars zijn echter niet verplicht de tekst uit de modelovereen-
komst te gebruiken. Als verzekeraars de omschrijving van revalidatie gebruiken in hun 
polis, lijkt op korte termijn de levering van revalidatiezorg in het kader van de ZVW ge-
waarborgd. Op middellange termijn blijft het echter de vraag in hoeverre datgene wat in 
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de oude ZFW stond geformuleerd als revalidatiezorg ook voldoende als aanspraak is ge-
borgd in de nieuwe tekst van de ZVW. 

Voor de volledigheid wordt hierbij nog opgemerkt dat geneeskundige zorg met verblijf van 
langer dan één jaar automatisch valt onder de financiering vanuit de AWBZ. Dit komt echter 
sporadisch voor. De financiering langer dan één jaar van poliklinische revalidatie is wel mo-
gelijk via de ZVW. 
 

2.2. De revalidatie in de AWBZ 
In de AWBZ kennen we zeven functiegerichte aanspraken, te weten: 

♦ Behandeling ; 
♦ Activerende begeleiding (AB) ; 
♦ Ondersteunende begeleiding (OB) ; 
♦ Verpleging ; 
♦ Persoonlijke verzorging ; 
♦ Huishoudelijke verzorging ; 
♦ Verblijf. 

 
In de wet- en regelgeving rond de AWBZ wordt het begrip revalidatie als aanspraak niet ge-
bruikt. Wel worden in de praktijk allerlei vormen van kortdurende opnames op somatische 
grondslag vanuit de AWBZ gefinancierd. Door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) wordt 
deze zorg soms ook ‘revalidatie of reactivering’ genoemd. Er zijn Standaard Indicatie Proto-
collen (SIP) ontwikkeld bij ´Revalidatie na ziekenhuisopname in verband met CVA’ en ‘Re-
activering na operatie heup/knie’ of ook wel ‘Revalidatie na joint care’5 genoemd. Voor-
waarde hierbij is dat de betreffende cliënt voldoet aan de indicatiecriteria voor de AWBZ en 
dat geen sprake is van de noodzaak tot medisch-specialistische behandeling. 
 
De kortdurende behandelingen op somatische grondslag kunnen in dagbehandeling of in-
tramuraal worden geleverd. In ieder geval is altijd sprake van de functie behandeling. In het 
besluit zorgaanspraken AWBZ wordt behandeling in artikel 8 als volgt omschreven: 

“Behandeling omvat behandeling van medisch-specialistische, 
gedragswetenschappelijke of specialistisch-paramedische aard gericht op herstel of 
voorkoming van verergering van een somatische, psychogeriatrische of 
psychiatrische aandoening, een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, te 
verlenen door een instelling of door een psychiater of zenuwarts.” 

 
Ingeval er sprake is van intramurale zorg zijn minimaal de functies behandeling en verblijf 
aan de orde. In het kader van dit onderzoek betreft het kortdurende vormen van verblijf 
(maximaal drie à zes maanden). Door de combinatie van verblijf met behandeling is ook arti-
kel 15 van het BZA van toepassing. De tekst luidt als volgt: 

“1. Voor zover gepaard gaande met verblijf in dezelfde instelling, omvat de zorg, 
bedoeld in de artikelen 8, 13 en 14, tevens:  
a. geneeskundige zorg van algemeen medische aard, niet zijnde paramedische zorg; 
b. farmaceutische zorg; c. hulpmiddelen, noodzakelijk in verband met de in de 
instelling gegeven zorg; d. tandheelkundige zorg; e. kleding, verband houdende met 
het karakter en de doelstelling van de instelling; f. het individueel gebruik van een 
rolstoel. 
2. De zorg, bedoeld in het eerste lid, aanhef, omvat niet het verkrijgen van onderwijs, 
kleedgeld en zakgeld.” 

 

                                                 
5 Het begrip ‘joint care’ wordt in dit verband gebruikt rond electieve heup- en knieoperaties die groeps-
gewijs worden uitgevoerd en waarbij sluitende ketenafspraken zijn gemaakt. 
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De intramurale zorg wordt in de AWBZ bekostigd op basis van de functiegerichte aanspra-
ken. Op dit moment verloopt dat nog via een gebudgetteerde verblijfscomponent inclusief 
behandeling. In de praktijk betekent dit een vast bedrag per opgenomen verpleeghuispatiënt 
(van ongeveer €175,00 per dag). Voor revalidatie van patiënten met een beroerte bestaat er 
daarnaast een maximum toeslag van € 102,40 per dag voor een maximumperiode van acht 
weken. Voorwaarden voor deze toeslag zijn onder andere dat de instelling specifieke zorg 
kan leveren aan een groep van tenminste vijf CVA-patiënten, de zorg is ingebed in het beleid 
van de instelling en dat er met het zorgkantoor overeenstemming bestaat over de productie-
afspraak. Voor andere vormen van kortdurende opnames voor revalidatie bestaat geen toe-
slag.6 
 
In de toekomst zal de functie verblijf worden gefinancierd naar zorgzwaarte. De huidige vor-
men van kortdurende opnames op somatische grondslag vallen dan in IZA 10 deel V&V, 
zijnde ‘herstelgerichte verpleging en verzorging’ (voor details zie bijlage 9). De gemiddelde 
behandeltijd wordt geschat op vier uur per week. De dagbehandeling wordt ook gefinancierd 
volgens een vast bedrag per patiënt, onafhankelijk van zijn of haar aandoening. 
 
De AWBZ kent een eigen bijdrage die deels inkomensafhankelijk is, deels een vast bedrag 
per uur geleverde zorg betreft. 
 
Enkele kanttekeningen: 
♦ In de tekst van het besluit zorgaanspraken wordt een onderscheid gemaakt tussen be-

handeling van medisch-specialistische aard (artikel 8) en geneeskundige zorg van alge-
meen medisch aard (artikel 15). De interpretatie is dat de behandeling zoals die door 
verpleeghuisartsen wordt gegeven valt onder artikel 8, dus van medisch-specialistische 
aard is. Met artikel 15 wordt beoogd dat voor diegenen die medisch-specialistische be-
handeling ondergaan samen met verblijf, ook de zorg zoals huisartsen die plegen te bie-
den moet worden gegarandeerd. In dit rapport gaan wij verder niet in op de juridische in-
terpretatie van deze wetgeving; voor de gemiddelde leek lijkt hier echter een tegenstel-
ling te liggen. De vraag doet zich voor of een cliënt verblijvend in een verpleeghuis inclu-
sief de functie behandeling, niet tevens aanspraak kan maken op zorg van zijn eigen 
huisarts; dit mede gelet op het feit dat de ZVW voorliggend is en cliënt premie betaalt. 

♦ Het werk van paramedici in de AWBZ instellingen kan worden gefinancierd vanuit twee 
functies: de functie behandeling en de functie activerende begeleiding. Het onderscheid 
is niet altijd helder. In beide gevallen moet het in combinatie met de functie verblijf gaan 
om specialistische paramedische zorg, want algemene paramedische zorg wordt in arti-
kel 15 uitdrukkelijk uitgesloten. 

♦ Op dit moment worden een aantal eisen gesteld aan de zorg voor CVA-patiënten via de 
financieringssystematiek (CTG-beleidsregel Verpleging & Verzorging). Opvallend daarbij 
is dat niet wordt gerefereerd aan de netwerkontwikkeling rond CVA-patiënten zoals die 
de afgelopen jaren vorm heeft gekregen in de ontwikkelde stroke-services. 

♦ De CVA-toeslag wordt beperkt tot acht weken onafhankelijk van de medische noodzaak 
tot een langere behandeling. 

 
GGZ en gehandicaptensector 
In de AWBZ kan ook behandeling aan de orde zijn op andere grond dan een somatische 
aandoening. In het besluit zorgaanspraken staat “op grond van een somatische, psychogeri-
atrische of psychiatrische aandoening, een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handi-
cap.” 
 
                                                 
6 Met betrekking tot orthopediepatiënten bestaat er een principeovereenstemming tot een toeslag van 
maximaal € 43,20 voor de duur van zes tot acht weken, maar deze beleidsregel is niet in werking ge-
treden. 
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Het huidige onderzoek beperkt zich tot de kortdurende vormen van behandeling bij een so-
matische aandoening in de V&V-sector. Echter ook in de andere sectoren van de AWBZ kan 
er sprake zijn van revalidatie. In de regel staat die onder leiding van een revalidatiearts en 
wordt deze gefinancierd vanuit de ZVW. Maar dit is niet altijd het geval. Tijdens het onder-
zoek zijn wij ook een gespecialiseerd verpleeghuis tegengekomen dat psychogeriatrische 
patiënten tracht te ‘revalideren’. Ook zijn er instellingen voor lichamelijk of meervoudige ge-
handicapte cliënten, die onderdelen van revalidatie extramuraal financieren vanuit de functie 
‘activerende begeleiding’. Soms wordt vanuit die financieringsbron ook zorg ‘ingekocht’ bij 
een revalidatiecentrum. In de huidige regelgeving is het onderscheid niet altijd duidelijk. In-
stellingen zoeken dan begrijpelijkerwijs in overleg met zorgkantoor en CTG naar vormen die 
het best aansluiten bij de behoefte van hun cliënten. Bij een eventuele wijziging in de regel-
geving is het van belang hiermee rekening te houden. 
 

2.3. Beschouwing 
De wet- en regelgeving overziende kunnen een aantal opmerkingen worden geplaatst. 
♦ De ZVW is voorliggend aan de AWBZ. Omdat in het verleden de AWBZ voorliggend was 

aan de ZFW, leverde de afbakening minder problemen op. Nu de zorgverzekeraars risi-
codragend zijn geworden, is het wel degelijk van belang helder te krijgen wat onder de 
aanspraak in de regelgeving moet worden verstaan. 

♦ In de wet- en regelgeving rond de ZVW en de AWBZ wordt het begrip revalidatie niet 
gebruikt. In de praktijk wordt het begrip revalidatie wel gebruikt in de model polisvoor-
waarden opgesteld door ZN (in het kader van de ZVW) en ook door het CIZ bij de indica-
tiestelling (in het kader van de AWBZ). 

♦ In zowel de ZVW als de AWBZ komt de aanspraak geneeskundige zorg voor. De ZVW 
spreekt van zorg zoals medisch specialisten die plegen te bieden. De AWBZ spreekt van 
behandeling van medisch-specialistische aard. In de praktijk van alledag wordt hieronder 
in de AWBZ het werk van de verpleeghuisarts verstaan. Verpleeghuisartsen zijn echter 
formeel geen medisch specialisten in de zin van de regelingen rond de registratie van 
medisch specialisten. Echter, dat wil niet zeggen dat verpleeghuisartsen in functionele 
termen geen medisch-specialistische zorg zouden kunnen bieden. Heeft de wetgever dat 
hier bedoeld? Op dit punt wordt in hoofdstuk 5 teruggekomen. 

♦ In zowel de ZVW als de AWBZ wordt het begrip paramedische zorg gebruikt. In de 
AWBZ is deze zorg verbijzonderd naar specialistische paramedische behandeling, zon-
der daarbij aan te geven wat dat is of een criterium daarover te vermelden. Algemeen 
wordt dit geïnterpreteerd als behandeling door paramedici voor de aandoening die aan-
leiding was tot opname. De paramedische zorg zoals die in de ZVW is verzekerd, wordt 
binnen de AWBZ expliciet uitgesloten. Algemeen wordt dan geïnterpreteerd dat het gaat 
om de behandeling voor een aandoening die géén verband houdt met de reden tot op-
name. 

♦ In de AWBZ wordt in artikel 15 over geneeskundige zorg van algemene aard gesproken; 
dit wordt in de praktijk uitgelegd als ‘zorg zoals huisartsen die plegen te bieden’. Deze 
laatste vorm van zorg wordt echter expliciet genoemd in de ZVW. Financiering vanuit de 
AWBZ lijkt daarmee niet echt logisch, temeer omdat in de ZVW geneeskundige zorg en 
verblijf uitdrukkelijk zijn losgekoppeld. Inhoudelijk is deze koppeling van artikel 15 aan de 
functie behandeling voor chronische care patiënten echter wel zinvol. 

♦ Afhankelijk van de instelling waar men na een ziekenhuisopname terechtkomt (revalida-
tie-centrum of verpleeghuis dan wel ambulante zorg) wordt een eigen risico cq. een eigen 
bijdrage van kracht die per verzekeringsregiem verschillend is. Dit leidt tot rechtsongelijk-
heid omdat patiënten die in een verpleeghuis worden gerevalideerd een hogere eigen 
bijdrage hebben dan de patiënten in revalidatiecentra. 

♦ Sommige activiteiten van revalidatieartsen en paramedici worden nu gefinancierd vanuit 
de AWBZ, met name in de gehandicaptensector. Dit lijkt in strijd met de ZVW waarin de-
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ze zorg als geneeskundige zorg in de aanspraak is omschreven en gelet op het feit dat 
de ZVW voorliggend is op de AWBZ. 
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3. Revalidatie in de praktijk 
 
Teneinde een antwoord te vinden op de vraagstelling, wordt in dit rapport vooral ingegaan op 
die patiënten die in verpleeghuizen worden gerevalideerd. Daarbij gaat het om patiënten die 
op de grondslag somatiek kortdurend (drie à zes maanden) worden opgenomen voor behan-
deling, dan wel een programma van dagbehandeling volgen. Op geen enkele manier gaat dit 
rapport in op andere vormen van zorg die door verpleeghuizen wordt geleverd. Het schets 
dus géén compleet beeld. 
Voor wat betreft de revalidatiebranche geldt hetzelfde. De beschrijving beperkt zich tot de 
categorieën patiënten die ook in verpleeghuizen worden gerevalideerd. In de revalidatie-
branche wordt vanzelfsprekend veel meer gedaan. Denk alleen maar aan al die patiënten die 
zijn aangewezen op specialistische revalidatiezorg waarvoor een behandeling in verpleeg-
huizen volstrekt niet aan de orde is. 
 
De focus van het rapport ligt dus op de kwalitatieve en kwantitatieve overeenkomsten en 
verschillen tussen de revalidatie in verpleeghuizen en revalidatiecentra bij specifieke groe-
pen patiënten. Achtereenvolgens worden de volgende onderwerpen behandeld: geschiede-
nis, patiëntengroepen, indicatiestelling, instellingen en beroepsgroepen. Als laatste worden 
enige conclusies getrokken. 
 

3.1. Historie 
Voor de interpretatie van de huidige praktijk is het van belang een aantal ontwikkelingen te 
signaleren. Wij noemen er enkele: 
♦ Ontwikkelingen in de geneeskunde. Voor het onderzoek belangrijke voorbeelden zijn de 

sterk geïntensiveerde behandeling van CVA-patiënten en de enorme vlucht die het plaat-
sen van heup- en knieprothesen de afgelopen 30 jaar heeft genomen. 

♦ Ontwikkelingen in de ziekenhuizen. Ziekenhuizen specialiseren zich hoe langer hoe meer 
als diagnostisch-therapeutische interventiecentra. Wanneer het directe toezicht of bege-
leiding door een medisch specialist niet meer noodzakelijk is, worden patiënten naar huis 
of elders verwezen. Lag men vroeger na een heupprothese wekenlang in het ziekenhuis, 
door afspraken met verpleeghuizen en de thuiszorg kunnen patiënten nu na enkele da-
gen worden ontslagen. Dus wat vroeger viel onder het begrip ‘gebruikelijke medisch-
specialistische zorg inclusief verblijf’ wordt nu hoe langer hoe meer een kort verblijf voor 
diagnostiek en de start van de behandeling. Het verblijf is niet meer noodzakelijk in het 
ziekenhuis, want patiënt kan mede door de toegenomen mobiliteit, voor controle op de 
polikliniek terecht. Mede hierdoor stijgt in de AWBZ de vraag naar ‘herstelzorg’ voor 
mensen die om wat voor reden dan ook niet direct naar huis kunnen7. 

♦ Ontwikkelingen in de revalidatiegeneeskunde. Een dertigtal jaren geleden waren er 
slechts enkele revalidatiecentra. Sporadisch was er een revalidatiearts aan een alge-
meen ziekenhuis verbonden als consulent. Tegenwoordig is er een goede spreiding van 
revalidatiecentra over het land en zijn aan alle algemene en academische ziekenhuizen 
revalidatieartsen verbonden. Het aantal revalidatieartsen is fors toegenomen tot onge-
veer 400. 

♦ Ontwikkelingen in de verpleeghuizen. Door afspraken met de ziekenhuizen worden hoe 
langer hoe meer patiënten vanuit het ziekenhuis voor kortere of langere tijd opgenomen 
in een verpleeghuis. Daardoor is de ‘verkeerde’ bedproblematiek van ziekenhuizen sterk 
gereduceerd. Voor verpleeghuizen is deze vorm van zorg aantrekkelijk, want het brengt 
meer variëteit in de zorg, die voorheen vrijwel uitsluitend werd gegeven aan chronische 

                                                 
7 Het betreft een diversiteit aan patiënten, waarvoor géén inhoudelijke, overal gehanteerde definitie 
voorhanden is. 



Onderzoek revalidatie in AWBZ en ZVW 2006 
 
 
 

 11

care-patiënten. Ondanks het ontbreken van een passende financiële vergoeding wordt -
vaak met eigen middelen- toch in deze vorm van zorg geïnvesteerd. Het blijkt van posi-
tieve invloed op de kwaliteit van zorg in het hele verpleeghuis. 

♦ Ontwikkelingen in de patiëntenpopulatie. Belangrijk daarin is de toenemende extramura-
lisering, waardoor grote groepen mensen, ook met zware beperkingen, toch thuis verblij-
ven. Patiënten zijn mondiger geworden en stellen meer eisen aan de invulling van hun 
leven, wat ook financiële gevolgen heeft voor de vraag naar zorg. Daaraan toegevoegd 
kan worden de vergrijzing van de bevolking, waardoor de kwantitatieve behoefte aan 
zorg toeneemt. 

De regeling van revalidatiezorg in de Ziekenfondswet, die deze vorm van zorg alleen onder 
vrij strikte voorwaarden financierde voor een specifieke complexe patiëntenproblematiek 
waarbij multidisciplinaire behandeling vereist is. Daardoor is de revalidatiezorg in Nederland 
altijd beperkt geweest tot revalidatiecentra en in beperkte mate ook bij revalidatieartsen in 
algemene ziekenhuizen. In andere landen wordt het begrip revalidatie vaak breder geïnter-
preteerd en ook door meerdere specialisten uitgevoerd. 
 

3.2. Patiëntengroepen toegelicht 
In deze paragraaf worden de patiëntencategorieën besproken die in verpleeghuizen worden 
gerevalideerd. Derhalve wordt niet ingegaan op patiëntencategorieën die exclusief revalida-
tiezorg krijgen onder leiding van een revalidatiearts. De belangrijkste groep waarbij sprake is 
van overlap betreft de CVA-patiënten. Daarnaast nemen verpleeghuizen ook veel patiënten 
op na amputaties en na electieve operaties voor knie- en heupprothesen. Als laatste bestaat 
er een restcategorie met een grote mate van diversiteit. 

3.2.1. Cerebrovasculair Accident (CVA) 
De moderne zorg voor CVA-patiënten is georganiseerd in zogenaamde stroke services8. De 
behandeling en organisatie is de afgelopen jaren sterk verbeterd met het ontwikkelen van 
landelijke richtlijnen; 23 van de 67 regio’s hebben een doorbraakprogramma uitgevoerd en er 
is een instrument ontwikkeld voor periodieke kwaliteitsmeting. Voor CVA-patiënten wordt een 
actief behandeltraject uitgezet, waarbij een bewuste keuze plaatsvindt waar de patiënt het 
beste kan worden gerevalideerd. De huidige patiëntenpopulatie in verpleeghuizen is dan ook 
niet een verschuiving van patiënten vanuit revalidatiecentra, maar veeleer een nieuwe groep, 
die vroeger langer in het ziekenhuis verbleef, dan wel thuis werd verzorgd. Door deze actie-
ve aanpak is de prognose van CVA-patiënten aanzienlijk verbeterd. 
 
Recentelijk is door de Nederlandse Hartstichting (NHS) een rapport uitgebracht over Hart- en 
vaatziekten in Nederland9. Daarin wordt het aantal eerste CVA’s in het jaar 2000 geschat op 
ongeveer 41.000. Van deze eerste CVA’s wordt ongeveer 70% opgenomen. Daarnaast 
wordt er in ziekenhuizen ook een groep patiënten opgenomen met een recidief CVA. Per jaar 
sterven ruim 10.000 patiënten met als belangrijkste doodsoorzaak een beroerte. In tabel 
worden de aantallen opnames in de diverse instellingen voor het jaar 2004 weergegeven.10  

                                                 
8 Een stroke service kan worden omschreven als een regionale keten van zorgverleners of zorgverle-
nende instellingen die gezamenlijk een integrale, deskundige en samenhangende zorg en behande-
ling voor de patiënten met een beroerte waarborgen in alle fasen van de aandoening. Commissie 
CVA-revalidatie. (2001). Revalidatie na een beroerte, richtlijnen en aanbevelingen voor zorgverleners. 
Den Haag: Nederlandse Hartstichting. 
9 Jager-Geurts, M.H., R.J.G. Peters, S.J. van Dis, M.L. Bots. (2006). Hart- en vaatziekten in Nederland 
2006: cijfers over leefstijl- en risicofactoren, ziekte en sterfte. Den Haag: Nederlandse Hartstichting. 
10 Voor ziekenhuizen en verpleeghuizen betreft het cijfers uit de LMR; voor revalidatiecentra komen de 
cijfers uit de registratie van RN. Vanwege registratieproblemen betreffen het voor revalidatiecentra en 
verpleeghuizen voor een deel dubbelregistraties. Het aantal opnames in verpleeghuizen betreft de 
totale groep, waarvan slechts een deel wordt gerevalideerd. 
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Aantallen Ziekenhuizen Revalidatiecentra Verpleeghuizen 
Totaal aantal opnames 34.721 2.400 5.486 
% naar huis ontslagen 59% 75% ? 

 
Tabel 1. Opnames met een beroerte in 2004 
 
De meeste patiënten met een beroerte gaan na de ziekenhuisopname naar huis (59%). De 
daarop volgende behandeling vindt plaats bij therapeuten dicht bij huis of poliklinisch in een 
ziekenhuis of een revalidatiecentrum. Ongeveer 4% van de patiënten gaat vanuit het zieken-
huis voor opname naar een revalidatiecentrum en 15% naar een verpleeghuis. Het is van 
belang er op te wijzen dat deze percentages weinig zeggen over de totale geleverde zorg 
door revalidatiecentra en verpleeghuizen. Het gaat om bestemming na ontslag uit het zie-
kenhuis. Patiënten thuis kunnen poliklinisch revalidatiezorg krijgen. En ook zijn er plaatsen in 
het land waar het ontslag uit het ziekenhuis standaard wordt gevolgd door opname in een 
verpleeghuis als de patiënt niet naar huis kan. Daarna wordt pas in tweede instantie bekeken 
of de patiënt in aanmerking zou moeten komen voor opname in een revalidatiecentrum. Het 
aantal opnames in verpleeghuizen wordt tevens vergroot, omdat ongeveer de helft van deze 
patiënten geen revalidatie behandeling krijgen, maar worden opgenomen voor chronische 
care. 
 
De revalidatie in de verpleeghuizen is divers georganiseerd, waarbij onderscheid kan worden 
gemaakt tussen de verpleeghuizen die incidenteel een CVA-patiënt opnemen, en de ver-
pleeghuizen die structureel deel uitmaken van een strokeservice. Uit de eigen enquête blijkt 
dat rond 90% van de grote instellingen11 een aparte afdeling heeft ingericht voor de CVA-
revalidatie. Dit percentage ligt bij kleinere instellingen met 57% aanzienlijk lager. Behande-
ling geschiedt door een multidisciplinair team, waarvan verpleeghuisarts, logopedist, ergo-
therapeut, fysiotherapeut en psycholoog deel uitmaken. Vaak is ook een revalidatiearts als 
consulent betrokken bij de behandeling. Wat betreft het soort behandeling is de revalidatie 
niet te onderscheiden van de zorg in revalidatiecentra. Het gaat met uitzondering van de 
revalidatiearts om dezelfde disciplines die gezamenlijk een multidisciplinair behandelplan 
opstellen. Wel wordt een te onderscheiden groep patiënten (zie paragraaf 3.6 over triage en 
indicatiestelling) opgenomen ten opzichte van revalidatiecentra, waardoor er van de behan-
delaars extra aandacht wordt gevraagd voor co-morbiditeit. De therapeutische setting is an-
ders, met een ander leefklimaat, een lager tempo en een lagere belastbaarheid. De gemid-
delde leeftijd in verpleeghuizen (77 jaar) is ook aanzienlijk hoger dan in de revalidatiecentra 
(57 jaar). 
 
Het opzetten van stroke services in de afgelopen jaren is een positieve ontwikkeling. De 
sterke verbetering is bereikt met een projectmatige aanpak, maar zonder structurele financie-
ring. Momenteel zijn er een aantal problemen die bij gebrek aan een eenduidige probleemei-
genaar, niet makkelijk zijn op te lossen (zie ook paragraaf 5.2). Er zijn signalen uit het veld 
dat de ontwikkeling van de stroke services stokt of erger nog dat bestaande netwerken drei-
gen af te brokkelen. Positief is te melden dat recentelijk het kennisnetwerk CVA Nederland is 
opgericht. Voornemen is een continue monitoring van een aantal kwaliteitsindicatoren op te 
zetten als start van een landelijke benchmark met een minimum set aan indicatoren. Op dit 
moment hebben 25 ketens zich aangesloten bij het netwerk. 

3.2.2. Knieën, heupen, traumatologie en amputaties 
In verpleeghuizen worden diverse groepen patiënten kortdurend opgenomen na een ortho-

                                                 
11 De de indeling groot, middelgroot en klein is gebaseerd op een indeling van Arcares gebruikt; voor 
details zie bijlage 12. 
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pedische/chirurgische ingreep in het ziekenhuis. Te onderscheiden groepen zijn: electieve 
knie- en heupoperaties, traumatologie en amputaties. 
 
Electieve knie- en heupoperaties 
Het betreft hier een relatief grote groep patiënten die na plaatsing van een prothese postope-
ratief worden gerevalideerd. Revalidatieartsen zijn niet structureel betrokken bij deze patiën-
ten. Wel bestaan er vaak structurele afspraken tussen ziekenhuis (afdelingen orthopedie), 
verpleeghuizen en thuiszorg (zogenaamde joint-care projecten). Ongeveer 11% van deze 
patiënten gaat naar het verpleeghuis voor revalidatie. Het gaat om geplande zorg, waarbij de 
capaciteit van de verschillende ketenpartners goed op elkaar wordt afgestemd. Voor de 
meeste patiënten heeft men voorafgaand aan de operatie al ingeschat dat ze postoperatief 
niet direct naar huis kunnen vanwege co-morbiditeit en/of de thuissituatie. Het CIZ heeft voor 
de indicatiestelling van deze patiënten een SIP ontwikkeld. 
 

Knie- en heupprothesen 2004  
Totaal aantal ziekenhuisopnames 44.226 100% 
In ziekenhuis overleden 486 1% 
Naar huis ontslagen 37.649 85% 
Naar verpleeghuis ontslagen 4.653 11% 
Naar revalidatiecentrum ontslagen 408 1% 

 
Tabel 2. Aantallen uitgevoerde interventies en de ontslagbestemming12. 
 
De primaire reden van opname is revalidatie na een chirurgische ingreep, waarbij er inhou-
delijke redenen zijn om bij deze cliëntengroep een multidisciplinaire aanpak in een therapeu-
tische omgeving te indiceren. De cliënt ondergaat in een relatief korte tijd (gemiddeld 37 da-
gen) intensieve therapie gericht op verbetering in het zelfstandig functioneren in de thuissitu-
atie. Het betreft een soort zorg die in revalidatiecentra nauwelijks wordt geleverd, maar die 
veel kenmerken heeft van ‘revalidatiezorg’; de zorg is in de regel echter minder gespeciali-
seerd. De reden van opname kan verschillend zijn; enerzijds optredende co-morbiditeit, an-
derzijds soms alleen huiselijke omstandigheden (ontbreken mantelzorg e.d.). Omdat het in 
de regel niet gaat om een revalidatietechnisch gezien complexe problematiek, worden deze 
patiënten niet in revalidatiecentra opgenomen. De overige patiënten, die direct naar huis 
gaan, ontvangen de revalidatie onder leiding van de medisch specialist. 
 
Traumatologie 
Diverse afdelingen traumatologie van ziekenhuizen hebben vaste afspraken met bepaalde 
verpleeghuizen voor het opnemen van patiënten die na medisch-specialistisch te zijn uitbe-
handeld, toch niet direct naar huis kunnen. Het betreft vaak multitrauma-patiënten, dan wel 
ouderen met bijvoorbeeld een heupfractuur die vanwege co-morbiditeit en/of de kwetsbare 
thuissituatie niet direct naar huis kunnen. Er bestaan voor deze vormen van zorg in het ver-
pleeghuis geen landelijke protocollen of richtlijnen. De afspraken hebben een sterk lokaal 
karakter. 

 

                                                 
12 Het betreft de LMR codes CVV 5-814.5; 5-814.7; 5-815.0; 5-815.2; 5-816.0; 5-816.1; 5-816.2; 5-
816.51; 5-816.52; de verantwoording van de aantallen wordt gegeven in bijlage 13. 
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Het betreft een diverse groep patiënten. Afhankelijk van complexiteit van het letsel, leeftijd, 
prognostiek, complicaties, co-morbiditeit e.d. wordt gekozen voor revalidatie in een revalida-
tiecentrum, verpleeghuis of vanuit de thuissituatie. 
 
Amputaties13 
De meeste patiënten waarbij een amputatie heeft plaatsgevonden gaan naar huis, en wor-
den in de eerste lijn gerevalideerd dan wel komen ze voor poliklinische revalidatiezorg in 
aanmerking. Voorafgaand aan de ingreep is de revalidatiearts in de regel reeds betrokken bij 
de patiënt. De landelijke nota indicatiestelling revalidatiezorg vormt daarbij de leidraad voor 
de verwijzing. Een klein deel wordt na operatie opgenomen in een verpleeghuis of een reva-
lidatiecentrum. Patiënten met een amputatie aan de bovenste ledematen komen meestal 
voor revalidatiezorg in een revalidatiecentrum in aanmerking, patiënten met een amputatie 
aan de onderste ledematen gaan gemiddeld vaker naar een verpleeghuis. 
 
De cijfers in tabel 3 hebben betrekking op patiënten met een amputatie van een ledemaat; 
niet de amputatie van (delen van) handen en voeten, omdat deze laatste patiënten zelden 
om die reden zullen worden opgenomen in een verpleeghuis. De reden van amputatie is 
divers. Verreweg de grootste groep betreft onderliggend vaatlijden. 
 
Amputaties Ziekenhuizen Revalidatiecentra Verpleeghuizen 
Totaal aantal opnames 4.155 345 579 
Naar huis ontslagen 70% 83%  
Overleden 311   
 
Tabel 3. Aantal opnames patiënten voor/na amputatie in 200414 
 

3.2.3. Overige zorg 
In of vanuit verpleeghuizen wordt kortdurende zorg verleend aan patiënten, teneinde hen 
weer in staat te stellen om naar hun eigen meer zelfstandige leefsituatie terug te keren. Deze 
patiënten komen vanuit een ziekenhuisopname of vanuit thuis naar het verpleeghuis. In het 
veld bestaat de indruk dat de groep groeiende is. De reden van opname is divers; in een 
enkel geval gaat het om revalidatie, maar meestal niet. Voor een deel van deze patiënten is 
het volgen van een revalidatieprogramma ook te inspannend. De enquête onder verpleeg-
huizen laat zien dat het hier om een zeer diverse patiëntenpopulatie gaat: longziekten, hart-
ziekten, neurologie, plastische chirurgie, orthopedie, enz. 
                                                 
13 Het betreft de LMR CVV code 5-840 t/m 5-849: Amputatie en exarticulatie van ledematen; niet de 
amputaties van (delen van) handen/voeten; verantwoording van de aantallen wordt gegeven in bijlage 
13. 
14 Voor ziekenhuizen en verpleeghuizen betreft het cijfers uit de LMR; voor revalidatiecentra komen de 
cijfers uit de registratie van RN. 

Bij ouderen met een geopereerde heupfractuur is onderzoek gedaan naar de gevolgen 
van een vroege opname voor revalidatie in een verpleeghuis versus een langer durend 
verblijf in het ziekenhuis. Vanwege de hoge leeftijd van de doelgroep, de veelvuldig 
voorkomende complicaties en co-morbiditeit wordt de behoefte aan intensieve revalida-
tie benadrukt. Vervroegd ontslag uit het ziekenhuis naar een verpleeghuis had geen 
duidelijk effect op mortaliteit, functioneren en kwaliteit van leven na vier maanden. Mo-
gelijk is er wel een effect aantoonbaar als grotere groepen worden bestudeerd. Wat 
betreft kosten werden ook geen statistisch significante verschillen gevonden. Vanzelf-
sprekend is er wel verschil in diegene die de zorg financiert: ziekenhuizen via de ZVW 
en verpleeghuizen uit de AWBZ (Van Balen 2003). 
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Daarnaast komen kortdurende opnames voor na een ziekenhuisopname waarbij de nadruk 
niet ligt op behandeling, maar puur op de verpleging/verzorging. In sommige plaatsen zijn 
daarvoor ‘zotels’ ontwikkeld. Elders worden daarvoor de zogenaamde TOP-plaatsen in ver-
zorgingshuizen gebruikt. 
 

3.3. De indicatiestelling 
In de volgende tekst maken wij een onderscheid tussen het begrip indicatiestelling gehan-
teerd door medisch specialisten en verpleeghuisartsen en het gebruik van dezelfde term 
door het CIZ. In het eerste geval wordt op inhoudelijke gronden beoordeeld voor welke be-
handeling patiënt in aanmerking komt, en dus in welk traject de patiënt na ontslag uit het 
ziekenhuis terecht moet komen. In het tweede geval betreft de indicatiestelling de formule 
procedure van het CIZ, waarbij gekeken wordt of patiënten aanspraak hebben op zorg die 
wordt vergoed vanuit de AWBZ. 

3.3.1. Indicatiestelling voor de keuze van het traject 
Voor patiënten die in een ziekenhuis zijn opgenomen en die zijn aangewezen op een ver-
volgbehandeling om te revalideren staan verschillende wegen open: 
1. Terugverwijzing naar de huisarts en/of poliklinische controle door de medisch specialist 

(niet-revalidatiearts), al dan niet met paramedische zorg. 
2. Poliklinische revalidatie onder leiding van een revalidatiearts in het ziekenhuis indien het 

ziekenhuis over een dergelijke faciliteit beschikt. 
3. Doorverwijzing naar een verpleeghuis (via een CIZ-indicatie); in de regel gaat het hier 

om behandeling met verblijf. In tweede instantie kan de patiënt ook in dagbehandeling 
worden genomen. 

4. Doorverwijzing naar een revalidatiecentrum voor opname of poliklinische revalidatie. 
 
De procedure voor deze trajectkeuze is niet landelijk vastgesteld. Per ziekenhuis en medisch 
specialisme is de werkwijze verschillend. Voor CVA-patiënten en de electieve orthopedie zijn 
echter bepaalde patronen herkenbaar. 
 
De afdelingen neurologie van algemene en academische ziekenhuizen hebben meestal een 
multidisciplinair overleg (MDO), waaraan in de regel een revalidatiearts structureel deel-
neemt. Daardoor ziet de revalidatiearts de dossiers van opgenomen neurologiepatiënten, 
inclusief de patiënten met een beroerte en andere patiënten die voor revalidatie in aanmer-
king zouden kunnen komen. In het MDO wordt op voorstel van de revalidatiearts de traject-
keuze bepaald. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de landelijke nota Indicatiestelling Reva-
lidatiezorg15. In sommige ziekenhuizen neemt ook een verpleeghuisarts structureel deel aan 
het MDO. 
 
Andere ziekenhuizen verwijzen CVA patiënten standaard naar huis dan wel het verpleeg-
huis. Een aantal weken na ontslag volgt dan een poliklinisch consult bij de revalidatiearts om 
te bepalen of patiënt in tweede instantie naar een revalidatiecentrum moet worden verwezen. 
Voor de betreffende patiënt betekent dit een tweede overplaatsing. 
 
Voor de electieve knie- en heupoperaties hebben ziekenhuizen meestal afspraken met ver-
                                                 
15 De problematiek van CVA-patiënten is vaak complex; naast motorische beperkingen bestaan er 
vaak ook cognitieve stoornissen, depressies, gedragsveranderingen, enz. Voor de bepaling van de 
prognose is een instrument ontwikkeld dat behulpzaam kan zijn bij de keuze voor de plaats van reva-
lidatie na ziekenhuisopname (The Stroke-unit Discharge Guideline’ proefschrift R.Meijer). Dit instru-
ment wordt echter vanwege de bewerkelijkheid niet overal systematisch toegepast, de landelijke nota 
wèl. 
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pleeghuizen en de thuiszorg. Omdat het in de regel niet gaat om revalidatiezorg, zijn revali-
datieartsen niet structureel betrokken bij deze patiëntencategorie. Bij andere medisch-
specialistische zorg zoals traumatologie, vaatchirurgie, reumatologie wordt de revalidatiearts 
vaak op consultbasis betrokken, soms al in een vroegtijdig stadium (bv. bij amputaties om 
het beste niveau te bepalen). 
 
Landelijke Nota Indicatiestelling Revalidatiezorg 
Revalidatieartsen hanteren de landelijke nota indicatiestelling revalidatiezorg. Deze richtlijn is 
een aantal jaren geleden gezamenlijk vastgesteld door organisaties uit de branche en de 
zorgverzekeraars16. Vanzelfsprekend moet het in de eerste plaats gaan om stoornissen die 
(kunnen) leiden tot complexe en/of ingrijpende blijvende beperkingen en handicaps17. In de 
richtlijn worden diverse criteria genoemd om in aanmerking te komen voor revalidatiezorg: 

♦ De verwachte mate van herstel; 
♦ De meervoudigheid van de aanwezige of te verwachten beperkingen en handi-

caps, gecombineerd met de complexiteit van de doelstellingen, in aanmerking ge-
nomen de levensfase en het premorbide niveau van functioneren van de patiënt; 

♦ De leerbaarheid en trainbaarheid; 
♦ De mogelijkheid dat de patiënt weer (op termijn) in een eigen, eventueel aange-

paste, woonsituatie kan functioneren. 
 
Bij de schematische voorstelling van het indicatieproces worden begrippen gehanteerd als 
blijvende beperking, meervoudige en complexe revalidatiedoelen, leerbaarheid, trainbaar-
heid, en de mogelijkheid naar eigen woonsituatie terug te keren (zie bijlage 8). 
 
Trajectkeuze 
Vanuit de gevoerde interviews ontstaat het volgende beeld: 

♦ Er zijn geen grote wachtlijsten noch voor het revalidatiecentrum noch voor het 
verpleeghuis; deze bepalen dus bij uitzondering de keuze. 

♦ Soms is het onduidelijk waar een patiënt het beste heen kan. Dit heeft niet zozeer 
te maken met een discussie over competenties tussen revalidatiecentrum en ver-
pleeghuis, als wel met onzekerheid omtrent de prognose. 

♦ In specifieke gevallen kan het de voorkeur genieten patiënt te revalideren op de 
poliklinische revalidatieafdeling in een ziekenhuis. Keuze daarvoor is mede af-
hankelijk van eventuele medebehandeling door een andere medisch specialist. 

♦ De genoemde criteria worden niet altijd voor de volle 100% toegepast. De voor-
keur van patiënten en/of familie weegt ook mee, waarbij de afstand tot een be-
paald verpleeghuis en/of revalidatiecentrum vaak een rol speelt. Ook kan de le-
vensbeschouwelijke kleur van een instelling een rol spelen. 

♦ Er bestaat geen verschil van inzicht over de te hanteren criteria. De landelijke no-
ta indicatiestelling revalidatiezorg functioneert naar ieders tevredenheid. In de 
praktijk wordt de indicatiestelling met enige soepelheid uitgevoerd, niet in het 
minst in het belang van de patiënt. 

3.3.2. Indicatiestelling door het CIZ 
Het CIZ heeft voor twee groepen revalidatiepatiënten een Standaard Indicatie Protocol (SIP) 
ontwikkeld: de CVA’s en de electieve knie- en heupprothesen. De SIP’s worden alleen ge-
bruikt wanneer het CIZ en de desbetreffende instelling hierover een contract hebben geslo-
ten. Om in aanmerking te komen voor AWBZ-zorg is een positieve indicatie van het CIZ 
noodzakelijk. 

                                                 
16 Revalidatie Nederland, de VRA, de NVZ, ZN en KPZ. 
17 Tijdens het opstellen van dit document in 2001 was de Nederlandse versie van de ICF niet beschik-
baar, waardoor de gebruikte terminologie niet geheel overeenkomt met die van de ICF. 
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Revalidatie na ziekenhuisopname in verband met CVA (tijdelijk verblijf) 
Dit SIP is toepasbaar voor cliënten die na de ziekenhuisopname volgens het oordeel van de 
behandelend arts voor revalidatie in een verblijfssetting in aanmerking komen. Criteria zijn 
onder andere de verwachte terugkeer naar de thuissituatie binnen zes maanden, de motiva-
tie voor het volgen van intensieve therapie, de noodzaak voor een multidisciplinaire aanpak 
in een therapeutische omgeving en het beschikken over voldoende leervermogen. 
 
Bij dit SIP worden de volgende functies geïndiceerd: verblijf, behandeling, verpleging, per-
soonlijke verzorging, ondersteunende en activerende begeleiding en huishoudelijke verzor-
ging. Het betreft een indicatie met een geldigheidsduur van zes maanden (voor details zie 
bijlage 10). In individuele gevallen kan het CIZ vanzelfsprekend afwijken van het SIP. 
 
Kortdurend reactivering met verblijf na operatie heup/knie18 
Het SIP geldt voor cliënten waarbij sprake is van plaatsing/vervanging van een prothese en 
er een inhoudelijke reden is voor een multidisciplinaire aanpak in een therapeutische omge-
ving. Het gaat om intensieve therapie (reactivering) gericht op verbetering in het zelfstandig 
functioneren in de thuissituatie. Criteria zijn onder andere voldoende motivatie voor intensie-
ve therapie, de noodzaak tot een multidisciplinaire aanpak in een therapeutische omgeving, 
en het beschikken over voldoende leervermogen. Tevens moet de verwachting bestaan dat 
cliënt binnen drie maanden terugkeert in de thuissituatie. 
 
Bij dit SIP worden de zelfde functies geïndiceerd als bij het CVA. Het betreft een indicatie 
met een geldigheidsduur van drie maanden. 
 

3.4. De institutionele organisatie van de revalidatie 
In het voorgaande is een onder-
scheid gemaakt tussen ziekenhui-
zen, revalidatiecentra, verpleeghui-
zen en de thuissituatie. De revalida-
tie in de instellingen kan al dan niet 
met verblijf worden aangeboden. 

3.4.1. Ziekenhuizen 
Aan alle algemene en academische 
ziekenhuizen zijn revalidatieartsen 
verbonden. De revalidatiearts heeft 
geen ‘eigen’ bedden, maar heeft 
een consultfunctie naast poliklinisch 
spreekuur. In negentien algemene 
ziekenhuizen (ruim 10%) en de acht 
academische ziekenhuizen bestaat 

er een revalidatieafdeling met de mogelijkheid van volwaardige poliklinische revalidatie en 
dagbehandeling. Andere ziekenhuizen hebben wel een polikliniek revalidatie, maar geen 
mogelijkheden voor dagbehandeling. In sommige gevallen heeft het ziekenhuis een eigen 
erkenning met productieafspraken, in andere gevallen is de verantwoordelijkheid van de re-
validatiezorg overgedragen aan een revalidatiecentrum. In dit laatste geval bestaan er twee 
varianten: het ziekenhuis heeft alleen de verantwoordelijkheid overgedragen, maar heeft wel 

                                                 
18 Er bestaan ook varianten van SIP’s na operatie heup/knie zonder verblijf, maar daarbij gaat het 
alleen om zorg zonder de functie behandeling. Er is in dat geval geen sprake van ‘reactivering’. Het 
gaat hier ook niet om ‘dagbehandeling’ en deze SIP’s worden hier niet verder besproken. 
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een eigen erkenning en maakt zelf productieafspraken met de zorgverzekeraar óf het zie-
kenhuis heeft de verantwoordelijkheid en het maken van productieafspraken overgedragen 
aan het revalidatiecentrum. In dit laatste geval wordt de productie opgenomen in de statistiek 
van het revalidatiecentrum. 
 
Overdracht van patiënten vanuit ziekenhuis naar verpleeghuis of naar huis wordt meestal 
geregeld via een zogenaamd transferpunt. Deze transferpunten bevinden zich in de regel in 
het ziekenhuis, maar de bemensing is wisselend per regio: personeel van het ziekenhuis 
zelf, een AWBZ-instelling (bv. de Thuiszorg), of het CIZ zelf. 
 
Schakelafdelingen 
In veel ziekenhuizen zijn zogenaamde schakelunits opgezet. In de regel is het een verpleeg-
afdeling beheerd door een verpleeghuis, waar een omschreven patiëntengroep na opname 
in het ziekenhuis naar toe wordt overgeplaatst. Voorwaarde daarbij is dat zorg van een me-
disch specialist op het moment van overplaatsing niet meer noodzakelijk is. Wel is er nog de 
noodzaak van verpleging, verzorging, reactivering of revalidatie, die maakt dat de patiënt niet 
naar huis kan terugkeren. In de regel is in overleg tussen verpleeghuis, ziekenhuis en zorg-
kantoor een maximale verblijfsduur vastgesteld, die uiteenloopt van minimaal 14 tot maxi-
maal 100 dagen. 
 
Doelstelling van dergelijke afdelingen is enerzijds het beperken van de bedbezetting door 
patiënten in het ziekenhuis (verkeerde bed problematiek); anderzijds heeft het voor oudere 
patiënten vele voordelen als een verpleeghuis een dergelijke afdeling beheert. Veelal kan 
een volledig pakket aan AWBZ-zorg worden geboden, inclusief activerende begeleiding, 
dagactiviteiten, enz. De mogelijkheden om de revalidatie in deze schakelunits te starten is 
wisselend per locatie. Soms start de revalidatie pas bij opname in het verpleeghuis of revali-
datiecentrum. 
De doelgroepen voor schakelafdelingen zijn uiteenlopend. Genoemd worden onder andere: 

♦ Patiënten bij wie een blijvende opname in het verpleeghuis wordt verwacht. 
♦ Patiënten bij wie revalidatie en/of verder herstel mogelijk wordt geacht, gevolgd 

door ontslag naar de oorspronkelijke woonsituatie. 
♦ Patiënten die wachten op een volgende medische behandeling (bv. operatie of 

bestraling), waarbij geen verdere diagnostiek nodig is en overbrugging van de 
wachttijd thuis niet mogelijk is. 

♦ Patiënten waarbij het niet duidelijk is of zij naar de oorspronkelijke woonsituatie 
terug kunnen keren. Observatie en een start van de revalidatie behandeling is no-
dig om een goede inschatting te kunnen maken en patiënt secundair over te 
brengen naar een revalidatiecentrum, verpleeghuis of de thuissituatie. 

3.4.2. Revalidatiecentra 
Er zijn momenteel 24 revalidatiecentra verspreid over heel Nederland met in totaal 1.690 
erkende bedden en 956 poliklinische behandelplaatsen. Drie revalidatiecentra hebben alleen 
poliklinische behandelplaatsen. Eén instelling heeft zich gespecialiseerd in cardiologische 
revalidatie. De spreiding van de algemene centra is goed te noemen, maar door het relatief 
kleine aantal is de gemiddelde afstand voor patiënten tot een revalidatiecentrum vele malen 
groter dan tot een verpleeghuis. Revalidatiecentra kennen geen kleuring naar levensbe-
schouwelijke achtergrond. 
 
In revalidatiecentra wordt onderscheid gemaakt in klinische, poliklinische en semi-klinische 
behandeling. Dit laatste is vergelijkbaar met de dagbehandeling in verpleeghuizen. Patiënten 
volgen overdag een intensief programma, maar zijn ’s avonds en ’s nachts gewoon thuis. 
Daarnaast bestaan er allerlei tussenvormen zoals therapeutische peutergroepen, revalida-
tiebehandeling die op kinderdagverblijven wordt gegeven, enz. 
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Revalidatiecentra kunnen in de regel een breed scala aan behandelingen geven. Een aantal 
centra heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van specifieke problematiek: patiënten 
met (hoge) dwarslaesies, beademing, brandwonden, hersenletsel met ernstige en/of com-
municatieve stoornissen, ed. 
 
Sommige revalidatiecentra ontwikkelen ook activiteiten buiten de instelling; de behandeling 
wordt naar de patiënt toegebracht in plaats van dat de patiënt naar de instelling komt. Voor-
beeld hiervan is de behandeling en begeleiding van meervoudig gehandicapte kinderen die 
in kinderdagverblijven worden gevolgd en behandeld. De financieringsbron van deze behan-
deling is wisselend; soms komt de financiering vanuit de ZVW, een enkele keer ook uit de 
AWBZ. 

3.4.3. Verpleeghuizen 
In verpleeghuizen kan een onderscheid worden gemaakt in de patiënten die voor revalidatie 
worden opgenomen, patiënten die om andere redenen kortdurend worden opgenomen op 
somatische grondslag, en patiënten die worden opgenomen op de chronische care afdeling. 
Afhankelijk van de mogelijkheid al dan niet thuis te wonen, wordt besloten tot opname of 
revalidatie in dagbehandeling. 
 
De meeste verpleeghuizen die meedoen aan een stroke-service hebben een speciale afde-
ling ingericht voor de revalidatie van CVA-patiënten. Ook zijn er verpleeghuizen die afspra-
ken hebben met bepaalde afdelingen van ziekenhuizen voor de nabehandeling van specifie-
ke patiënten groepen: orthopedie, traumatologie, nazorg bij hart- en longziekten, enz. Zij 
hebben daarvoor vaak een aparte afdeling ingericht. Bij veel van deze patiënten wordt bij de 
uitvoering van het behandelplan door een diversiteit aan disciplines samengewerkt: ver-
pleeghuisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, orthopedisch 
schoenmaker, ed. Verpleeghuizen zonder aparte revalidatieafdeling(en) hebben niet altijd al 
deze disciplines in huis. Dan is de betrokkenheid van de verpleeghuisartsen bij de behande-
ling niet altijd even intensief. 
 
De inhoudelijke ontwikkeling van de revalidatie in de verpleeghuissector is nog maar vijftien 
jaar oud. Dit komt mede door het feit dat er met uitzondering van de CVA-patiënten geen 
structurele financiering beschikbaar is. Weliswaar zijn sommige verpleeghuizen in staat ge-
weest extra middelen te mobiliseren (projectgelden, eigen vermogen, ed.), op langere termijn 
gaat een meer intensieve behandeling van bepaalde groepen patiënten in principe ten koste 
van de beschikbare behandeluren voor andere groepen. 
 
De keuze voor een bepaald verpleeghuis wordt in de regel niet op inhoudelijke grond ge-
maakt. Vaak zijn de praktische afspraken tussen een bepaald ziekenhuis en bepaalde ver-
pleeghuizen leidend. De vraag kan worden gesteld in hoeverre de kwaliteit van zorg overal 
hetzelfde is. 
 

3.5. De professionals in de revalidatie 
Vormen van revalidatie komen voor in de eerstelijn, het ziekenhuis, het verpleeghuis en in 
revalidatiecentra. Vanuit de medische beroepsgroep bezien is de verdeling van taken in tabel 
4 weergegeven. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen hoofdbehandelaar, mede-
behandelaar en consulent. 
 
 
 
 Ziekenhuis Rev. Centrum of Verpleeghuis Thuis 
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Rev.afd. zieken-
huis 

Medisch specia-
list hoofdbehandelaar medebehandelaar of 

consulent ev. consulent ev. medebehande-
laar 

Revalidatiearts medebehandelaar 
of consulent hoofdbehandelaar ev. consulent of 

medebehandelaar 

hoofdbehandelaar, 
medehandelaar of 

consulent 
Verpleeghuisarts ev. consulent - hoofdbehandelaar ev. consulent 

Huisarts ev. consulent ev. consulent ev. consulent hoofdbehandelaar 
ev. consulent 

 
Tabel 4. De professionele taakverdeling tussen artsen bij revalidatie 
 
Voor wat betreft de werkgebieden van de revalidatiearts en de verpleeghuisarts vinden we 
de volgende verdeling. 
 
Het werkterrein van de revalidatiearts 
Het betreft langdurige integrale revalidatie voor mensen met complexe gevolgen van aange-
boren en/of verworven stoornissen met beperkingen in het zelfstandig functioneren, met na-
me indien tevens sprake is van ontwikkeling/scholing (jeugdigen en jong volwassenen), ar-
beid (reïntegratie), gezinstaak (ouderschap) en/of complexe maatschappelijke taken. Het 
betreft dus vooral jeugdigen, volwassenen en maatschappelijk nog actieve ouderen, hoewel 
er nadrukkelijk geen leeftijdscriterium van toepassing is. Overigens vormen ook kortdurende 
diagnostische en therapeutisch gespecialiseerde interventies het werkterrein van de revali-
datiearts, bijvoorbeeld gangbeeldanalyses en orthese-indicatiestelling. 
 
Alle revalidatieartsen in Nederland zijn in loondienst van een ziekenhuis/revalidatiecentrum. 
Sommige werken vanuit een dienstverband op meerdere locaties; soms is er een detache-
ring vanuit een revalidatiecentrum naar een ziekenhuis. 
 
Het werkterrein van de verpleeghuisarts 
Het betreft vaak revalidatie voor mensen met een voorspelbaar vertraagd en/of beperkt her-
stel. De voorspelbaarheid is gerelateerd aan: 

a. Bijkomende progressieve polymorbiditeit met een verhoogde kans op ontregeling, 
complicering en/of nadelige gevolgen van immobiliteit/bedlegerigheid (bijvoorbeeld: 
diabetes mellitus, cognitieve stoornissen, delier, depressie). 

b. Toegenomen kwetsbaarheid vanwege voortgeschreden verlies van (over)capaciteit 
van orgaan(systeem)functies (bijvoorbeeld: hartfalen, COPD, nierfunctiestoornis). 

c. Al langer bestaande onzelfstandigheid in dagelijkse activiteiten en participatie. 
Het betreft dus vooral maatschappelijk blijvend beperkt functionerende volwassenen en de 
(oudste) ouderen met opeenhopende progressieve problematiek. 
 
Verpleeghuisartsen hebben in de regel een dienstverband bij de instelling waar ze werkzaam 
zijn. Er bestaat een langzame beweging onder de verpleeghuisartsen zich meer zelfstandig 
te organiseren en in meerdere instellingen tegelijk werkzaam te zijn. Revalidatie is als on-
derwerp structureel opgenomen in de opleiding tot verpleeghuisarts. 
 
Diversen 
Uit bovenstaande beschreven werkterreinen zou men de indruk kunnen krijgen, dat er weinig 
verschil is tussen de twee werkterreinen. In de praktijk is er echter een duidelijk onderscheid. 
Revalidatieartsen zijn continue met revalidatie bezig en het betreft een duidelijk onderschei-
den patiëntengroep, voor wie zijn specialistische kennis van revalidatie noodzakelijk is. Zij 
hebben hiervoor een vierjarige opleiding tot medische specialist gevolgd. Verpleeghuisartsen 
krijgen wel een stuk revalidatie in de opleiding, maar hun kennisgebied is veel breder. Zij 
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houden zich ook niet alleen met revalidatie bezig. 
 
De andere professionele groepen die betrokken zijn bij de behandeling in revalidatiecentra 
en verpleeghuizen zijn divers. De belangrijkste zijn: ergotherapeuten, logopedisten, fysiothe-
rapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, technici, orthopedisch schoenmakers. Het 
blijft de vraag in hoeverre de activiteiten van al deze beroepsgroepen voldoende zijn gere-
geld als aanspraak in de ZVW. 

3.5.1. De mate van samenwerking 
Naast de verdeling op basis van de rol van de medische discipline, kan een indeling worden 
gehanteerd die uitgaat van het in meer of mindere mate samenwerken tussen de diverse 
disciplines, al dan niet multidisciplinair. 
 
Zelfstandig: Er is een directe relatie tussen patiënt en behandelaar zonder bemoeienis van 
andere behandelaars of zorgverleners. Voorbeeld: de patiënt met beperkingen gaat op eigen 
initiatief naar de fysiotherapeut, zonder tussenkomst van een arts. 
Enkelvoudige samenwerking: Er is sprake van een medische verwijzing door huisarts of 
medisch specialist - zelfstandig onderzoek en ev. behandeling – terugrapportage. 
Meervoudige samenwerking: Er is sprake van een medische verwijzing - keten van onder-
zoek en behandeling in onderlinge, vaak volgtijdelijke relatie – terugverwijzing. Voorbeeld: 
joint-care projecten bij electieve heupprothesen. 
Integrale (of samengestelde) samenwerking: Er worden multidisciplinaire deelplannen 
opgesteld – er is sprake van regievoering tot een gezamenlijk zorg/behandelplan - coördina-
tie van de uitvoering van delen van het gezamenlijk zorg/behandelplan - evaluatie en bijstel-
ling.19 
 
 Medisch specialist Revalidatiearts Verpleeghuisarts Huisarts
Zelfstandig - - - - 
Enkelvoudig + + + + 
Meervoudig + + + + 
Integraal - + + - 

 
Tabel 5. De mate van samenwerking afhankelijk van de hoofdbehandelaar 
 
Wat betreft de integraliteit van de behandeling is de revalidatie in verpleeghuizen voor be-
paalde categorieën patiënten, waaronder de CVA’s, niet te onderscheiden van de revalida-
tiezorg in revalidatiecentra. 

3.6. Conclusies 
1. Er hebben zich de afgelopen 20 jaar belangrijke ontwikkelingen in de revalidatie voorge-

daan. Naast de revalidatiezorg in revalidatiecentra, hebben andere vormen van revalida-
tie een belangrijke groei doorgemaakt: poliklinische revalidatie in algemene en academi-
sche ziekenhuizen en revalidatie van bepaalde categorieën patiënten in verpleeghuizen. 

 
2. In de ZVW wordt de indicatiestelling voor de te leveren zorg bepaald door de bij de zorg 

betrokken beroepsgroepen. In de AWBZ is de financiering van de zorg afhankelijk van 
een indicatiebesluit door het CIZ. 

 
3. Voor een belangrijk deel hanteert het CIZ criteria voor de revalidatie van CVA-cliënten en 

na electieve orthopedie die overeenkomen met de criteria van de landelijke nota Indica-
tiestelling Revalidatiezorg: belastbaarheid voor het volgen van een intensieve therapie, 

                                                 
19 Deze omschrijving van integrale zorg sluit aan bij de formulering ‘revalidatiezorg’ in de ZFW. 
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leerbaarheid, perspectief op naar huis gaan, de noodzaak tot multidisciplinaire zorg. De 
trajectkeuze voor revalidatiezorg of verpleeghuis wordt in de praktijk naar tevredenheid 
van de betrokken professionals toegepast. Bij opname in een verpleeghuis is vaak spra-
ke van co-morbiditeit. Bij opname in een revalidatiecentrum is vaak sprake van complexe 
revalidatieproblematiek. 

 
4. De kortdurende opnames op somatische grondslag in verpleeghuizen betreffen een gro-

te diversiteit aan patiënten. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen patiën-
ten die primair voor revalidatie worden opgenomen en de patiënten die om andere rede-
nen in het verpleeghuis worden behandeld. De groep die wordt opgenomen voor revali-
datie is verreweg het grootst. Het gaat in het merendeel om patiënten voor revalidatie na 
een beroerte of een chirurgische ingreep. 

 
5. Voor de transfer van de meeste categorieën patiënten die voor revalidatie in verpleeg-

huizen wordt opgenomen, bestaan géén landelijke richtlijnen en de werkwijze wordt sterk 
bepaald door al dan niet bestaande afspraken tussen ziekenhuizen en individuele ver-
pleeghuizen. 

 
6. De zorg voor CVA-patiënten is in Nederland goed georganiseerd. Patiënten met een 

beroerte worden na ziekenhuisopname gerevalideerd tijdens een verblijf in een revalida-
tiecentrum of verpleeghuis, dan wel vanuit de thuissituatie. Het betreft een zelfde soort 
behandeling waarin dezelfde disciplines multidisciplinair samenwerken. Het gaat echter 
gemiddeld om verschillende populaties, waarbij tempo en intensiteit van revalidatie ver-
schillend zijn. De plaats van revalidatie wordt via landelijk vastgestelde procedures en 
richtlijnen bepaald. 

 
7. Rond de behandeling van CVA-patiënten heeft een enorme ontwikkeling plaatsgevon-

den. Een aantal verpleeghuizen heeft aparte afdelingen voor CVA-revalidatie opgezet. 
Ook bestaat hiervoor een aparte toeslag op het tarief (AWBZ). De ontwikkeling van stro-
ke services dreigt echter te stagneren door het ontbreken van een eenduidige probleem-
houder en eenduidige financiering. 

 
8. In verpleeghuizen wordt in diverse gradaties aan revalidatie gedaan. Er bestaat een glij-

dende schaal met aan het ene uiterste de integrale zorg die te vergelijken is met de reva-
lidatiezorg in revalidatiecentra; daar tussenin vormen van meervoudige samenwerking 
tot aan het andere uiterste de enkelvoudige revalidatie die lijkt op de behandeling zoals 
die in de eerste lijn wordt gegeven. De opname voor revalidatie betreft een groep patiën-
ten waarvoor de therapeutische setting van het verpleeghuis meer is aangewezen dan 
de setting in revalidatiecentra. Belangrijke redenen daarvoor zijn onder andere de le-
vensfase van de patiënten en de meestal bestaande co-morbiditeit. 

 
9. De extra inzet van personeel en middelen voor de groeiende groep revalidatiepatiënten 

in verpleeghuizen kan, zonder dat deze zorg extra wordt gefinancierd, ten koste gaan 
van de inzet van middelen voor de chronische care-patiënten. Dit kan vanuit het onder-
zoek echter niet cijfermatig worden onderbouwd. 

 
10. Er is een groep patiënten die kortdurend in verpleeghuizen wordt opgenomen voor een 

behandeling, zonder dat deze primair gericht is op revalidatie. Deze patiënten komen uit 
het ziekenhuis, maar soms ook vanuit huis. Door extramuralisering, vergrijzing en door 
de verdere specialisatie van ziekenhuizen tot diagnostisch-therapeutische centra, is het 
te verwachten dat deze groep aanzienlijk in omvang zal toenemen. Het betreft patiënten 
waarvoor de zorg op medisch inhoudelijke gronden moeilijk is af te bakenen van de ge-
neeskundige zorg in de ZVW. 
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4. Revalidatie in maat en getal 
 

4.1. Inleiding 
Voor de uitwerking van de onderzoeksvragen was in het onderzoeksvoorstel een kwantitatief 
onderzoek voorzien. Dit onderzoek zou zicht moeten verschaffen op de volgende punten: 

♦ De huidige omvang en verwachte ontwikkeling van kortdurend somatisch verblijf 
op basis van epidemiologische gegevens en demografische ontwikkelingen; 

♦ De financiering: de huidige declarabele kosten in AWBZ en ZVW en mogelijke 
knelpunten. 

 
In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van het kwantitatieve onderdeel van het onderzoek. 
Gedetailleerde gegevens en een kritische bespreking van de resultaten en de gegevens-
bronnen zijn in de bijlagen 12 en 13 opgenomen. 
 
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek toegelicht. Ver-
volgens wordt de epidemiologische modellering besproken. Daarna worden de analyses van 
de enquête en van de andere kwantitatieve gegevensbronnen beknopt besproken. Daarbij 
worden conclusies getrokken over de bruikbaarheid van de uitkomsten van het kwantitatief 
onderzoek voor de bepaling van de aard en omvang van de onder de AWBZ gefinancierde 
revalidatie. Tot slot wordt een schatting van de aantallen cliënten en de kosten ten laste van 
de AWBZ gepresenteerd. 
 

4.2. Opzet kwantitatief onderzoek 
Vanuit de achterliggende doelstelling van het onderzoek - het overhevelen van de curatieve 
zorg van de AWBZ naar de ZVW – werd het zinvol geacht om de focus van het kwantitatieve 
onderzoek vooral te richten op de kortdurende opnames op somatische grondslag in ver-
pleeghuizen. De gegevens over de revalidatiezorg in revalidatiecentra zouden vooral moeten 
dienen als vergelijkings- en achtergrondmateriaal. 
Na een uitgebreide inventarisatie van beschikbare bronnen bleek dat er geen informatiesys-
teem bestaat dat de benodigde gegevens kant-en-klaar kon leveren. Helaas bleek het ook 
niet mogelijk om de instroom in verpleeghuizen op basis van de indicatiestelling vast te stel-
len. 
Wel bleken er gegevensbestanden te zijn die op bepaalde punten mogelijk zinvolle inzichten 
konden leveren. Op basis daarvan en van inzichten uit het kwalitatieve onderzoek is in over-
leg met de begeleidingsgroep de keuze voor de onderzoeksopzet gemaakt. 
 
De beschikbare gegevensbestanden op basis waarvan is getracht inzicht te krijgen in de 
omvang van de revalidatie in verpleeghuizen en revalidatiecentra waren: 

1. De Landelijke Medische Registratie (LMR) die Prismant voor de NVZ (Ned. Vereni-
ging van ziekenhuizen) en de Orde van Medisch Specialisten bijhoudt; 

2. De Landelijke Zorgregistratie Verpleging & Verzorging (LZV) in de periode 1998-2004 
door Prismant voor Arcares bijgehouden; 

3. De registratie van Revalidatie Nederland. 
 
Daarnaast werd het noodzakelijk geacht om zelf een enquête onder de verpleeghuizen op te 
zetten om meer inzicht te krijgen in de praktijk van de kortdurende somatische opnames. De 
opzet en uitwerking van de enquête is uitgebreid besproken met de begeleidingscommissie. 
Voor het onderzoek werden de volgende patiëntencategorieën als het meest relevant geï-
dentificeerd: beroerte, electieve heupen en knieën, overige orthopedie, amputaties en overi-
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ge kortdurende opnames op somatische grondslag. Vervolgens zijn bij de kwantitatieve ana-
lyse van de andere gegevensbestanden dezelfde patiëntencategorieën, al dan niet in combi-
natie, centraal gesteld. 
 

4.3. Epidemiologische modellering 
Bij de opzet van het onderzoek is gekozen voor het verkennen van de mogelijkheid om een 
schatting van de omvang van de consumptie van revalidatie te maken op basis van beschik-
bare epidemiologische gegevens. Deze gegevens zouden moeten dienen ter validering van 
de uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek, op basis van de enquête en de gegevens-
bestanden. Aan dit idee lagen verschillende veronderstellingen ten grondslag. Er werd aan-
vankelijk verondersteld dat het aantal diagnosegroepen beperkt en duidelijk af te bakenen 
zou zijn. Daarnaast werd verondersteld dat de omvang van deze groepen en de gemiddelde 
behandelduur van de diagnosegroepen bekend zouden zijn. Helaas bleek de praktijk aan-
zienlijk weerbarstiger. 
 
Elk van de drie aannames bleek in de verpleeghuispraktijk problematisch. De in de ver-
pleeghuispraktijk geïdentificeerde patiëntencategorieën lieten zich – met uitzondering van de 
beroerten – niet eenvoudig in eenduidige diagnosegroepen vertalen. Daarnaast is er over de 
gemiddelde behandelduur van deze groep in verpleeghuizen weinig bekend. Al met al was 
de ontwikkeling van eenduidige epidemiologische modellen daarmee niet mogelijk. 
 
Uit de beschikbare epidemiologische gegevens konden hooguit tendensen worden gedestil-
leerd die in de toekomst van invloed zijn op de ontwikkeling van de zorgconsumptie. 
De beroerten vormen een duidelijk afgebakende groep waarover veel studie is gedaan. Voor 
heupen en knieën geldt dat al aanzienlijk minder, ofschoon de tendensen in artrose, oste-
oporose en de ermee samenhangende heupfracturen van groot belang zijn. De groep overi-
ge orthopedie is veel minder duidelijk te vangen, ofschoon ook hierbij osteoporose en heup-
fracturen belangrijke groepen vormen. De amputaties vormen een zeer diverse groep waarbij 
alleen diabetes mellitus in enige omvang (circa 20%) voorkomt. De inschatting van de rest-
categorie is per definitie een hachelijke zaak. 
Overigens zijn de effecten van epidemiologische en demografische tendensen over het al-
gemeen lastig te kwantificeren omdat deze ook invloeden van andere factoren ondervinden. 
Vaak is het zelfs lastig om de uiteindelijke richting van de gezamenlijke effecten te bepalen. 
Los van bovengenoemde problematiek aan de vraagkant is wel duidelijk dat veranderingen 
in de medische uitvoeringspraktijk van grote invloed zijn op het ‘aanbod’ aan revalidatiecliën-
ten, zowel positief als negatief. Het speculeren van de invloed hiervan op elk van de patiën-
tencategorieën is weinig zinvol. 
 
Ondanks de hierboven beschreven reserves, is het niettemin zinvol om voor de verschillende 
patiëntencategorieën enkele globale epidemiologische trends te presenteren. 
 

4.3.1. Beroerte 
Beroerte is een ernstige aandoening. De ouderdomsaandoening staat in de top-drie van de 
sterfte en de verloren levensjaren. De ziekte behoort eveneens tot de top-vijf van de ziekten 
met het hoogste verlies aan kwaliteit van leven. 
De schattingen van de incidentie en prevalentie lopen uiteen. De VTV van 2006 geeft de 
volgende prevalenties voor 2003: 228.500 personen (111.100 mannen; 117.400 vrouwen). 
De incidentie bedraagt 33.700 personen (15.200 mannen; 18.500 vrouwen). De Nederlandse 
Hartstichting schat de incidentie van CVA’s op ongeveer 41.000 gevallen per jaar. Sinds 
2000 lijkt de relatieve prevalentie licht te stijgen. Nationaal Kompas geeft aan dat op basis 
van de demografische ontwikkelingen de absolute incidentie tussen 2000 en 2020 met 
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43,6% zal stijgen. 
In 2004 bedroeg de totale sterfte aan CVA’s 11.089 personen. De sterfte neemt al een aantal 
jaren af, onder meer door verbeterde diagnosestelling en behandeling. Het aantal zieken-
huisopnames is tussen 2000 en 2004 met 18% gestegen tot 34.721. Deze trend zal naar 
verwachting nog enige tijd doorzetten. Hierdoor zal het aantal te revalideren CVA-patiënten 
eveneens toenemen, wellicht in versterkte mate door het succesvol opereren van de ‘stroke 
services’.20 Anderzijds wordt nu al een aanzienlijk percentage van alle CVA’s in ziekenhuizen 
behandeld. Daardoor zal op termijn de huidige groei afzwakken. 
 

4.3.2. Electieve heup- en knie operaties en overige orthopedie 
De aantallen interventies worden beïnvloed door de toename in prevalentie van een aantal 
onderliggende oorzaken zoals (osteo-)artrose, osteoporose en het aantal valincidenten 
(heupfracturen). Ofschoon de schattingen uiteenlopen, gaat het daarbij om aanzienlijke aan-
tallen: 

♦ Artrose van heupen en knieën: 
o De VTV van 2006 stelt vast dat artrose behoort tot de top-drie van de meest 

voorkomende ziekten en tot de top-vijf van de ziekten met het hoogste verlies 
aan kwaliteit van leven. De VTV geeft een schatting van de prevalentie van 
682.100 personen (223.000 mannen; 459.100 vrouwen).  

o Ziekenhuisopnamen: 28.828 (8.271 mannen; 20.567 vrouwen; LMR); 
♦ Osteoporose: 

o Prevalentie volgens de VTV 2006: 156.100 (17.500 mannen; 138.600 vrou-
wen); 

o Op basis van het ERGO-onderzoek werden voor 2000 de volgende, eveneens 
aanzienlijke hogere, prevalenties aangenomen: 431.900 personen (87.700 
mannen en 344.200 vrouwen). 

♦ Incidentie heupfracturen: 17.400 (4.800 mannen; 12.600 vrouwen; VTV 2006). 
 
Voor de beide ouderdomsaandoeningen artrose en osteoporose zijn de exacte oorzaken 
onduidelijk en is het belang van de verschillende (mogelijke) determinanten niet duidelijk. De 
beschikbare prevalentiecijfers zijn gebaseerd op extrapolaties van onderzoeksresultaten en 
lopen sterk uiteen. Helder is dat beide aandoeningen met de leeftijd sterk toenemen en dat 
het aanzienlijk meer voorkomt bij vrouwen. Men verwacht op afzienbare termijn weinig ver-
anderingen in de relatieve incidentie- en prevalentiecijfers, mede doordat preventie en be-
handeling van beide aandoeningen nog in de kinderschoenen staan. Door de (dubbele) ver-
grijzing nemen de absolute incidentie- en prevalentiecijfers evenwel sterk toe. Naar verwach-
ting stijgt het aantal personen met artrose of osteoporose in de periode 2000-2020 met on-
geveer 30-40%. Deze stijging komt overeen met de algemene door de VTV 2006 veronder-
stelde vergrijzingseffecten. 
Wellicht wordt de toename van het aantal valincidenten dat tot een heupfractuur leidt in de 
toekomst geremd door preventie, en vroegtijdige opsporing en behandeling van hoogrisico-
patiënten, maar de effecten daarvan zijn vooralsnog onduidelijk. Naar verwachting zal de 
medische uitvoeringspraktijk een toename van het aantal (routinematige) interventies – met 
name de plaatsing van prothesen – blijven toenemen. 
 

4.3.3. Amputaties 
De redenen om tot een amputatie over te gaan zijn divers. Hierdoor is het moeilijk om trends 

                                                 
20 M.H. Jager-Geurts, R.J.G. Peters, S.J. van Dis, M.L. Bots. (2006). Hart- en vaatziekten in Neder-
land 2006: cijfers over leefstijl- en risicofactoren, ziekte en sterfte. Den Haag: Nederlandse Hartstich-
ting. 
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te presenteren. Uit de LMR-registratie bleek het relatieve belang van diabetes mellitus. Door 
de vergrijzing en de toename van de prevalentie van diabetes mellitus kan het aantal nood-
zakelijke amputaties toenemen. Daarentegen is er ook een tendens tot verbeterde opsporing 
en behandeling van diabetes waarneembaar. Het is vooralsnog onduidelijk welke invloed 
beide trends hebben op het toekomstige aantal amputaties.  
 

4.3.4. Overige kortdurende somatische opnames 
Uit het kwalitatieve onderzoek bleek dat er naast de beroerte, de orthopedische cliënten en 
de amputaties nog een belangrijke restcategorie bestaat. Uit de enquête bleek dat ruim 90% 
van de verpleeghuizen die kortdurende somatische zorg aanbieden, ook in de een of andere 
vorm ‘herstelzorg’ aanbieden. Globaal gaat het daarbij om cliënten die na een operatie of 
een periode van malaise moeten herstellen. Vaak is daarbij sprake van co-morbiditeit. Bij 
een vijfde van de instellingen begint deze zorg al op een schakelafdeling in het ziekenhuis. 
Door zijn diversiteit is deze groep cliënten niet uit de LMR en de LZV te isoleren. 
 

4.4. Enquête onder de verpleeghuizen 
De respons op de enquête onder de verpleeghuizen was met 176 geretourneerde enquêtes 
(53%) zeer bevredigend. Deze instellingen vertegenwoordigden 44% van het aantal toegela-
ten bedden. Men lijkt te hebben geprobeerd de vragen zo nauwgezet mogelijk te beantwoor-
den. De enquête leverde dan ook veel zinvolle uitkomsten en inzichten op. Helaas bleken de 
getalsmatige uitkomsten van de verpleeghuizen niet goed bruikbaar voor het verschaffen van 
inzicht in de aard en omvang van de revalidatie. De zeer matige informatiesystemen in de 
verpleeghuizen - 85% van de respondenten nam zijn toevlucht tot inschattingen - spelen 
daarbij een belangrijke rol. 
 
De extrapolaties op basis van de enquêtes leidden tot cliëntenaantallen voor CVA’s en am-
putaties die een factor drie tot vijf hoger uitkwamen dan de instroom vanuit de ziekenhuizen 
op basis van de LMR-gegevens. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de cijfers voor de andere 
patiëntencategorieën een betrouwbaarder beeld geven. 
 
Op basis van de gegevens van het beperkte aantal verpleeghuizen met een informatiesys-
teem kunnen wel cijfers worden gepresenteerd over de gemiddelde behandel- en verblijfs-
duur. 

Categorie Klinische behandelduur 
in dagen 

Verblijfsduur in 
dagen 

CVA-cliënten 73 84 
Heup- en kniecliënten 37 48 
Overige orthopedie 49 63 
Amputaties 104 119 
Overige kortdurende somatische 
opnames 83 87 

 
Tabel 6: Gemiddelde behandel- en verblijfsduur kortdurende opnames in verpleeghui-
zen 

4.5. Analyse gegevensbestanden 
Uit een gedetailleerde analyse (zie bijlage 13) blijkt dat de geraadpleegde registraties geen 
oplossing bieden voor de in de vorige paragraaf geschetste problemen ten aanzien van de 
het bepalen van de aard en omvang van de cliënten die op somatische grondslag kortdurend 
in een verpleeghuis verblijven. Gezien de sombere constateringen over de informatiebron-
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nen in de VTV 2006, lijken de in dit onderzoek geconstateerde problemen niet op zichzelf te 
staan. 
Om verschillende redenen zijn de uitkomsten uit die registraties niet bruikbaar voor het 
deugdelijk inschatten van de aard en de omvang van de cliëntenstromen voor kortdurende 
opnames op somatische grondslag in verpleeghuizen. De registraties die voor dit onderzoek 
zijn geraadpleegd, zijn voor andere doeleinden opgezet. Zo bevat de LMR bijvoorbeeld de 
ontslagbestemming van een patiënt vanuit het ziekenhuis, maar geen gegevens over welke 
zorg er in die ontslagbestemming geleverd wordt. Daarnaast blijken de uitkomsten van de 
verschillende gegevensbestanden slecht op elkaar aan te sluiten. Voorbeeld zijn de ontsla-
gen voor CVA’s naar revalidatiecentra. In de LMR wordt voor 2004 een getal van 1.044 aan-
gegeven, terwijl in de cijfers van Revalidatie Nederland 2.400 opnames zijn geregistreerd. 
Een belangrijke reden voor de ‘mismatch’ tussen de registraties zijn de verschillende diagno-
secategorieën, de onduidelijke representativiteit en verschillende vormen van bias die moei-
lijk te kwantificeren zijn. Wel kunnen ze dienen ter validering van de enquêteresultaten en 
het opstellen van een beredeneerde inschatting van de aantallen cliënten. 
In de toekomst zou de AWBZ-brede Zorgregistratie (AZR) mogelijk uitkomst kunnen bieden 
voor beleidsrelevant kwantitatief onderzoek. Tevens mag worden gehoopt dat men er in zal 
slagen om de 100%-dekking van de LMR in stand te houden. 
 

4.6. Schatting van het aantal cliënten en de kosten 
Ondanks de weinig betrouwbare resultaten uit de verschillende onderzochte gegevens-
bestanden en teleurstellende resultaten van de eigen enquête, is het toch niet onmogelijk om 
met behulp van deze resultaten tot een beredeneerde schatting te komen van het aantal 
cliënten dat op somatische grondslag kortdurend in een verpleeghuis verblijft. Deze schatting 
is in bijlage 13 nader onderbouwd en verantwoord. 
Op basis van de beschikbare kwantitatieve gegevens, gecombineerd met de kwalitatieve 
geluiden uit het ‘veld’, bedroeg het aantal cliënten in 2004 waarschijnlijk tussen de 8.500 en 
11.000. Hiervan wordt het aandeel van de niet-revalidatiecliënten op ongeveer een kwart 
geschat. 
De schatting van het aantal cliënten kan worden gecombineerd met een inschatting van de 
gemiddelde zorgkosten per cliënt. Dit leidt tot een zeer globale schatting die eveneens in 
bijlage 13 is onderbouwd en verantwoord. Deze schatting resulteert in de verwachting dat er 
in 2004 met het kortdurende verblijf van de cliënten in verpleeghuizen waarschijnlijk een be-
drag van 140 tot 175 miljoen euro gemoeid was, dat ten laste van de AWBZ is gebracht. De-
ze schatting is inclusief de CVA-toeslagen van 33 miljoen euro. In de schatting zijn evenwel 
de kosten die gemoeid zijn met het verblijf ‘tussen het ziekenhuis en het verpleeghuis’ niet 
opgenomen. Het bleek onmogelijk om zicht te krijgen op de kosten die voortvloeien uit de 
‘verkeerde-bed-regeling’ en die van het verblijf op schakel- en transferafdelingen voor de 
revalidatiecliënten. 
 

4.7. Conclusie 
Het bepalen van de aard en omvang van de kortdurende somatische opnames in de ver-
pleeghuizen is een lastig te verwezenlijken taak gebleken. Binnen de gekozen onderzoeks-
opzet zijn er geen absoluut betrouwbare resultaten bereikbaar. 
Niettemin is het mogelijk gebleken om door het combineren van de verschillende gegevens-
bronnen tot een zinvolle schatting van de aard en de omvang van de kortdurende soma-
tische opnames te komen. In het verlengde hiervan bleek het ook mogelijk om een globaal 
kostenbeslag op te stellen. 
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5. Beschouwingen en Conclusies 
 

5.1. Intenties van rijksbeleid 
Hoofdlijn van het rijksbeleid is dat de Zorgverzekeringswet betrekking heeft op de zorg die is 
gericht op genezing, terwijl de AWBZ eigenlijk bedoeld is voor zorgvormen die betrekking 
hebben op langdurige, zware onverzekerbare zorg. In het recent uitgebrachte rapport over 
de toekomst van de AWBZ van een interdepartementale beleidsgroep, wordt onder andere 
gedacht aan overheveling van alle zorg op somatische grondslag voor de doelgroep oude-
ren.21 Het kabinet heeft naar aanleiding daarvan recentelijk aangegeven dat op korte termijn 
geen grote wijzigingen in het stelsel van AWBZ en ZVW zullen worden voorgesteld. Wel zal 
er onderzoek worden gedaan als voorbereiding op mogelijke overheveling van onderdelen in 
de toekomst.  
 
Het rijksbeleid is er tevens op gericht het verblijf in ziekenhuizen van medisch-specialistisch 
uitbehandelde patiënten te beperken.22 Een deel van deze patiënten komt in aanmerking 
voor een AWBZ-indicatie verblijf. Ziekenhuizen krijgen echter slechts bij uitzondering een 
AWBZ-toelating.23 Als intramurale instellingen voor AWBZ-zorg onvoldoende capaciteit heb-
ben, verdient het de voorkeur dat de ziekenhuizen afspraken maken met deze instellingen 
over het tijdelijk verblijf. Daardoor zijn in de praktijk zogenaamde transfer- of schakelafdelin-
gen ontstaan onder de verantwoordelijkheid en de toelating van de instelling voor AWBZ-
zorg. Welke categorieën patiënten op dit moment gebruik maken van deze transfer- of scha-
kelafdelingen is niet scherp gedefinieerd. Het voornemen om de curatief gerelateerde zorg 
vanuit AWBZ over te hevelen naar de ZVW komt aan dit afbakeningsprobleem tegemoet. 
 

5.2. Enkele aanbevelingen vanuit het veld 
Op 29 juni 2006 heeft het CVZ een werkconferentie georganiseerd met betrekking tot het 
thema revalidatie. Een veertigtal personen uit de praktijk van de revalidatie en van koepelin-
stellingen hebben daaraan deelgenomen (zie bijlage 5 voor de deelnemerslijst). In deze pa-
ragraaf worden een aantal conclusies aangegeven over de thema’s die in de werkgroepen 
zijn bediscussieerd. 
 
Het begrip ‘revalidatie’ 
In de praktijk van alledag wordt het begrip revalidatie breed gebruikt. Wanneer revalidatie in 
de regelgeving zou worden opgenomen, is het van belang een grens te stellen aan de ‘ge-
specialiseerde’ revalidatie (revalidatiezorg), vanwege de (in principe) onbeperkte vraag. 
Daarbij moet gezocht worden naar een evenwicht tussen inhoud van zorg, kwaliteit en kos-
ten. 
 
Elementen voor een mogelijke definitie in de praktijk zouden kunnen zijn: de mogelijkheid 
van verbetering van beperkingen en participatieproblemen, de mate van leerbaarheid en 

                                                 
21 Toekomst AWBZ, Eindrapportage van de werkgroep Organisatie romp AWBZ, interdepartementaal 
Beleidsonderzoek, juni 2006 en het Kabinetsstandpunt dienaangaande. 
22 Uit: toelichting invoering Wet Toelating Zorginstellingen 
23 Het betreft verzekerden met een somatische dan wel psychogeriatrische aandoening of beperking, 
die een indicatie hebben voor behandeling en verblijf, als omschreven in de artikelen 8 en 9 van het 
Besluit zorgaanspraken AWBZ, waarbij het voortgezet verblijf plaats heeft in directe aansluiting op een 
klinische opname in het ziekenhuis en, waarbij het voortgezet verblijf van tijdelijke aard is, en uitslui-
tend het gevolg is van een tekort aan definitieve plaatsingsmogelijkheden in instellingen die op redelij-
ke afstand zijn gelegen van de woonplaats van verzekerde. De zogenaamde wachttijdoverbrugging. 
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trainbaarheid, het aanbieden van de behandeling in een specifieke therapeutische setting, 
het gaat om multidisciplinaire complexe zorg. Het blijft overigens de vraag of een goed bruik-
bare definitie te vinden is. 
 
Mocht een definitie worden ontwikkeld, dan wordt aanbevolen de diverse beroepsgroepen 
daarbij te betrekken, zodat de definitie aansluit bij de praktijk van de revalidatie zoals die nu 
plaatsvindt in revalidatiecentra, revalidatieafdelingen in ziekenhuizen en verpleeghuizen. 
 
Het onderscheid tussen kortdurende en langdurige revalidatie 
Men kan, na een diagnostische fase, in de regel wel de duur van behandeling inschatten. In 
verzekeringstechnisch opzicht is het niet zinnig een onderscheid te maken tussen kort- en 
langdurende revalidatie. Wel kan men in een soort DBC-achtige systematiek de gemiddelde 
duur van behandeling per categorie afspreken. De prognose na de diagnostische fase zou 
dan leidend kunnen zijn voor de duur van de behandeling. 
 
De kwaliteit van revalidatie in de verpleeghuissector 
Er is geen reden aparte kwaliteitseisen voor revalidatie in verpleeghuizen in de regelgeving 
op te nemen. Wel zou de branche zelf kwaliteitseisen moeten ontwikkelen. Elementen daar-
bij zijn onder andere de continuïteit van zorg en het werken volgens richtlijnen gebaseerd op 
internationale standaarden en evidence based, het structureel werken volgens een behan-
delplan, en het aantal patiënten dat wordt behandeld. 
 
De keten- en netwerkzorg 
Het is van groot belang voor de patiënt de keten- en netwerkzorg te stimuleren. De ervaring 
van CVA-netwerken en orthopedie-straten leert dat hierdoor betere resultaten van zorg mo-
gelijk zijn. Bestaande knelpunten zijn o.a.: de financiering van de schakels van de keten; de 
logistieke planning die afhankelijk is van het (wisselende) aanbod; de doorstroom naar chro-
nische plaatsen; de ongelijkheid in eigen bijdrage vanwege verschillende financieringsre-
giems; de coördinerende rol van de huisarts bij ontslag vanuit het ziekenhuis direct naar 
huis; gemeenten (WMO) die niet gewend zijn in zorgketens te werken. 
 
Een mogelijke oplossing zou kunnen liggen in het ontwikkelen van ketenfinanciering volgens 
de DBC-systematiek. Een andere suggestie is om het geld de patiënt te laten volgen, onaf-
hankelijk wie de zorg levert. 
 
Afbakening tussen ZVW en AWBZ 
Een vast tijdscriterium (bv. drie of zes maanden) formuleren in de regelgeving lijkt niet de 
aangewezen weg. Men zou na ongeveer drie weken wel de prognose kunnen aangeven, die 
dan leidend wordt voor het stellen van de revalidatietermijn. Essentieel is niet zozeer een 
absolute termijn als wel de verwachting of de patiënt weer in een redelijke mate van zelf-
standigheid naar zijn oude woonomgeving kan terugkeren. 
 

5.3. Samenvatting van onderzoeksresultaten 
Vanuit het uitgevoerde onderzoek kunnen we een aantal conclusies trekken. Daarbij wordt 
een indeling gemaakt volgens de oorspronkelijke vraagstelling. 
 
De aanspraak in AWBZ en ZVW 
De oorspronkelijke vraag luidde: Hoe verhoudt zich de huidige aanspraak in de AWBZ tot de 
aanspraak in de ZVW; waar zitten de knelpunten? 
 

♦ De regelgeving rond ZVW en AWBZ sluit niet goed op elkaar aan. Het verschil 
tussen ‘geneeskundige zorg zoals medisch specialisten die plegen te bieden’ 
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(ZVW) en ‘medisch-specialistische behandeling’ (AWBZ) is niet duidelijk. 
♦ Vraag blijft ook of geneeskundige zorg van algemene medische aard of de be-

handeling van specialistisch-paramedische aard (AWBZ) niet feitelijk hetzelfde 
zijn als de geneeskundige zorg zoals omschreven in de ZVW (zorg zoals huisart-
sen die plegen te bieden ….. alsmede paramedische zorg). 

♦ De Ziekenfondswet is vervallen. De status van de destijds daarop aansluitende 
landelijke richtlijn Indicatiestelling Revalidatiezorg is momenteel onduidelijk. In de 
door ZN ontwikkelde modelovereenkomst bij de ZVW wordt de oude omschrijving 
van revalidatiezorg weliswaar weer ingevoerd, maar het is de vraag in hoeverre 
alle zorg die door revalidatiecentra en revalidatieafdelingen in ziekenhuizen wordt 
geleverd ook inderdaad onder de huidige aanspraak valt zoals geformuleerd in de 
ZVW. De door de branche opgestelde DBC’s moeten nog door het CVZ worden 
getoetst. Overigens is de omschrijving in de modelovereenkomst niet geheel in 
overeenstemming met de huidige wetgeving rond de erkenning van zorginstellin-
gen (WTZ). 

♦ Vanuit het perspectief van kwaliteit van zorg is het van belang een integrale ke-
ten- of netwerkbenadering te stimuleren voor zover meerdere disciplines en/of or-
ganisaties betrokken zijn bij de zorg. De zorg in CVA-netwerken is hiervan een 
goed voorbeeld. Financiering vanuit één verzekeringsregiem kan de afstemming 
faciliteren. 

♦ Vanuit rechtsgelijkheid (eigen risico en/of eigen bijdrage) en duidelijkheid voor pa-
tiënten is het van belang de aanspraken dusdanig te formuleren dat er een helde-
re afbakening ontstaat tussen AWBZ en ZVW. 

♦ Er bestaat in de praktijk een diversiteit aan handelswijzen rond de transfer van 
bepaalde categorieën patiënten vanuit het ziekenhuis naar verpleeghuizen. De 
gemiddelde opnameduur in het ziekenhuis verschilt lokaal. Daarbij bestaat er een 
beweging die de gemiddelde ziekenhuisopname verder bekort. Vanwege de in-
voering van de DBC-systematiek lijkt het aanbevelenswaardig daarover per DBC 
afspraken te maken, zodat duidelijk is welke opnameduur vanuit het DBC wordt 
gefinancierd. 

 
Criteria voor trajectkeuze 
De oorspronkelijke vraag luidde: Welke criteria (richtlijnen) worden gehanteerd voor revalida-
tie onder leiding van een revalidatiearts dan wel de revalidatie in het somatisch verpleeg-
huis? 
 

♦ De revalidatiebranche gebruikt voor de criteria om iemand in behandeling te ne-
men de landelijke richtlijn Indicatiestelling Revalidatiezorg. Criteria zijn: complexe 
of ingrijpende beperkingen, meervoudige en complexe revalidatiedoelen, de ver-
wachte mate van herstel, leerbaarheid, zicht op terugkeer naar de eigen woonsi-
tuatie. 

♦ In verpleeghuizen wordt een aantal vormen van behandeling gegeven die, al dan 
niet met verblijf, als revalidatie kunnen worden aangemerkt. Voor een deel is deze 
zorg vergelijkbaar met de revalidatiezorg zoals die in de oude Ziekenfondswet 
was gedefinieerd (patiënten met een beroerte), met uitzondering van het feit dat 
verpleeghuizen geen erkenning hebben als revalidatiecentrum en de behandeling 
niet onder leiding staat van een revalidatiearts. 

♦ Voor een belangrijk deel hanteert het CIZ criteria voor de revalidatie van patiënten 
met een beroerte en na electieve orthopedie die overeenkomen met de criteria 
van de landelijke richtlijn Indicatiestelling Revalidatiezorg: belastbaarheid voor het 
volgen van een intensieve therapie, leerbaarheid, perspectief op naar huis gaan, 
de noodzaak tot multidisciplinaire zorg. Bij opname in een verpleeghuis is meestal 
sprake van belangrijke co-morbiditeit. 
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♦ De trajectkeuze voor revalidatiezorg of verpleeghuis wordt in de praktijk naar ie-
ders tevredenheid toegepast. 

 
Patiëntencategorieën, omvang en groei 
De oorspronkelijke vraagstelling luidde: Welke patiënten categorieën worden op dit moment 
gerevalideerd vanuit de AWBZ (somatisch verpleeghuiszorg), en welke vanuit de ZVW, wat 
is de huidige omvang en de verwachte groei (aantallen, duur en kosten)? 
 

♦ Bij kortdurende opnames op somatische grondslag in verpleeghuizen kan een 
onderscheid worden gemaakt tussen patiënten die primair voor revalidatie worden 
opgenomen en de patiënten die om andere redenen in het verpleeghuis worden 
behandeld. De groep die wordt opgenomen voor revalidatie is verreweg het 
grootst. Het gaat in het merendeel om patiënten voor revalidatie na een beroerte 
of een chirurgische/orthopedische ingreep. 

♦ De groep patiënten met een beroerte die voor revalidatie in een verpleeghuis 
wordt opgenomen wordt geschat op 3.000 patiënten per jaar. Door verdere sa-
menwerking in stroke services en een stijgende vraag naar thuiswonen, is de 
verwachting dat deze groep sterker zal groeien dan op demografische gronden 
mag worden verwacht. Vanwege een recentelijk ingezette afname van hart- en 
vaatziekten in Nederland kan deze stijging op middellange termijn stabiliseren. 

♦ De groep patiënten die na een chirurgische ingreep in een verpleeghuis wordt ge-
revalideerd is groeiende. Bij een grove schatting gaat het om ongeveer 4.500 pa-
tiënten per jaar. De huidige groei wordt veroorzaakt door epidemiologische facto-
ren (veroudering), een toegenomen vraag (patiënten stellen hogere eisen) en een 
verbeterd aanbod in ziekenhuizen (electieve knie- en heupprothesen!). Door ver-
betering van de revalidatie in verpleeghuizen is de verwachting dat deze groep 
met een hoger tempo zal stijgen dan op demografische factoren alleen mag wor-
den verwacht. 

♦ De patiënten die kortdurend worden opgenomen in verpleeghuizen zonder de 
primaire doelstelling revalidatie betreft een diversiteit aan patiëntencategorieën. 
Hierbij bestaat een glijdende schaal van intensieve behandeling tot opnames 
waarbij vooral sprake is van verpleging/verzorging. Vanwege de verdere speciali-
satie van ziekenhuizen en extramuralisering van de chronische zorg, is de ver-
wachting dat het aantal opnames de komende jaren sterker zal toenemen dan al-
leen op demografische gronden mag worden verwacht. 

♦ Op basis van de beschikbare kwantitatieve gegevens en de kwalitatieve geluiden 
uit het ‘veld’ bedraagt het aantal kortdurende opnames in verpleeghuizen op so-
matische grondslag waarschijnlijk tussen de 8.500 en 11.000. Hiervan bedraagt 
het aandeel van de niet-revalidatiecliënten ongeveer een kwart. 

♦ Met het kortdurende verblijf van de cliënten in verpleeghuizen is waarschijnlijk een 
bedrag van 140 tot 175 miljoen euro gemoeid dat ten laste van de AWBZ wordt 
gebracht. Dit is inclusief de CVA-toeslagen van 33 miljoen euro (2005). 

 
Diversen 
♦ Het begrip ‘revalidatie’ wordt breed gebruikt. Als in het kader van de ziektekostenverze-

keringen het begrip ‘revalidatie’ wordt gedefinieerd, dan moet rekening worden gehouden 
met de huidige praktijk. Het is wenselijk in de regelgeving geen onderscheid te maken 
tussen revalidatie in revalidatiecentra en in verpleeghuizen, zodat alleen op inhoudelijke 
gronden een keuze kan worden gemaakt over het vervolgtraject. 

♦ De huidige registraties in ziekenhuizen en verpleeghuizen zijn incompleet, waardoor een 
betrouwbare schatting van het aantal huidige patiënten een hachelijke zaak is. 
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5.4. Aanspraak in beweging 

5.4.1. Om welke patiënten gaat het? 
Bij het nadenken over een andere inrichting van de zorg is het van belang de patiënt in het 
vizier te houden. Om welke groepen gaat het in de verpleeghuizen? 

1. Revalidatie van redelijk omschreven groepen, die gezamenlijk ongeveer 75% 
van de kortdurende somatische opnames betreffen: CVA-patiënten, orthopedie, 
traumatologie, amputaties. Voor deze groepen bestaan veelal vaste afspraken 
tussen diverse zorgaanbieders. Vaak is sprake van somatische en/of psychogeri-
atrische co-morbiditeit. In de huidige praktijk levert dit niet veel problemen op. De 
financiering volgt op dit moment nog de vanouds bestaande wegen. De regelge-
ving is echter niet altijd even duidelijk. 

2. Revalidatie van een diversiteit aan andere groepen, waarbij de zorg in de regel 
niet in keten- of netwerkafspraken is georganiseerd. Patiënten worden wel met de 
doelstelling revalidatie opgenomen. Deze patiënten zijn in het uitgevoerde onder-
zoek ondergebracht bij de groep ‘diversen’. De behoefte aan revalidatie van deze 
groep is moeilijk in kaart te brengen vanuit bestaande registraties. Het is ook on-
duidelijk in hoeverre hier sprake is van een verschuiving van ZVW naar AWBZ. 

3. Géén revalidatie, maar wel opname op somatische grondslag. Een groeiende 
groep, die om diverse redenen kortdurend wordt opgenomen. De reden van op-
name is divers: onduidelijkheid over de prognose en een definitieve trajectkeuze, 
het ontbreken van een plek elders, de tijdelijke opname vanwege een intercurren-
te ziekte thuis, het uitzieken na een opname in het ziekenhuis voor een diversiteit 
aan aandoeningen, enz. 

 

5.4.2. Mogelijke oplossingsrichtingen 
Vanzelfsprekend moeten vragen rond de interpretatie en aanscherping van de huidige 
teksten worden opgelost. Als dat is gebeurd, staan er diverse opties open om revalidatie 
alleen dan wel samen met andere onderdelen van de kortdurende curatieve zorg op somati-
sche grondslag van AWBZ naar ZVW over te hevelen. 
 
De korte termijn: uitleg over het begrip behandeling in de AWBZ 
Door de invoering van de ZVW per 1-1-2006 is het noodzakelijk geworden de regelgeving in 
de AWBZ daarop af te stemmen. In de AWBZ zou men het begrip behandeling kunnen inter-
preteren als “geneeskundige zorg die niet valt onder de ZVW”. Door uitleg over deze inter-
pretatie hoeft men in principe niets over te hevelen. Het betekent verduidelijking van de be-
grippen ‘medisch-specialistische behandeling, specialistisch-paramedische behandeling en 
geneeskundige zorg van algemene medische aard’ in het huidige BZA. Dit vormt echter geen 
oplossing voor de toenemende verschuiving van ZVW naar AWBZ voor wat betreft de bo-
vengenoemde groepen 2 en 3, waarvoor de grens niet helder is gedefinieerd. 
 
Experimentele tussenvoorziening 
Vanuit de praktijk is de suggestie gedaan voor een experiment, waarbij de huidige schakel-
afdelingen in ziekenhuizen worden omgevormd tot een echte tussenvoorziening. Een afde-
ling waaraan zowel een revalidatiearts als een verpleeghuisarts wordt verbonden, en even-
tueel ook een klinisch geriater. Er kan reeds worden gestart met de eventueel noodzakelijke 
revalidatie. De opnameduur wordt beperkt tot enkele weken, maar moet voldoende zijn om 
nadere diagnostiek te doen en te bepalen welk vervolgtraject patiënt het beste zou kunnen 
volgen. Financiering zou kunnen via een apart te ontwikkelen DBC. Een dergelijk experiment 
lost weliswaar de overhevelingsproblematiek niet op, maar schept wel de mogelijkheid voor 
een beter inzicht van de behoefte aan zorg van een nu vaag omschreven groep. Het biedt 
tevens de mogelijkheid van een structurele samenwerking tussen revalidatiebranche en ver-
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pleeghuizen, waardoor er gezamenlijk kan worden gewerkt aan ontwikkeling van de zorg, 
waaronder een gezamenlijk indicatieprotocol voor revalidatie. 
 
Overheveling van alleen ‘revalidatie’ patiënten 
Vanzelfsprekend blijft bij een overheveling van alleen de revalidatiepatiënten de grenspro-
blematiek tussen ZVW en AWBZ wat betreft groep 3 (de groep overige kortdurende opna-
mes) bestaan. Een dergelijke overheveling heeft wel de nodige gevolgen voor de verpleeg-
huizen die op dat moment met twee verschillende financieringsregimes worden geconfron-
teerd. 
 
Bij regulering van de overheveling kan men in twee richtingen denken: 
 
Optie 1: Herlezing van de huidige regelgeving 

Men zou de huidige ZVW als volgt kunnen lezen: “verpleeghuisartsen en paramedici leve-
ren geneeskundige zorg zoals die in de ZVW omschreven is voor die patiënten die met de 
doelstelling revalidatie worden opgenomen”. Verpleeghuisartsen en paramedici leveren 
dan zorg die al in functionele termen in de ZVW is opgenomen. Op die manier zou de 
groep ‘revalidatieopnames’ worden overgeheveld van AWBZ naar ZVW. Voor deze doel-
groep is niet de ‘chronische care’ deskundigheid van de verpleeghuisarts van belang, 
maar zijn kennis van de oudere mens in relatie tot diens functioneren in zijn/haar omge-
ving (groepen 1 en 2). De groep ‘overige zorg’ blijft daarmee in de AWBZ. Voor een derge-
lijke redenering is geen wetswijziging nodig, wel een wijziging van de manier waarop de 
huidige wet op dit moment wordt geïnterpreteerd. De medisch-specialistische zorg in de 
AWBZ wordt dan beperkt tot ‘chronische care-behandeling’. Het begrip ‘revalidatie’ wordt 
niet nader gedefinieerd. 

 
Optie 2. Invoering van het begrip ‘revalidatie’ in de ZVW 

Bij deze optie moet de AMvB bij de ZVW worden aangepast. Daarbij is het van belang een 
definitie te kiezen die geen onderscheid maakt tussen de oude ‘revalidatiezorg’ en de re-
validatie die in verpleeghuizen wordt gegeven. Wel moet deze vorm van revalidatie wor-
den onderscheiden van de revalidatie zoals die in de eerste lijn en door medisch-
specialisten niet-revalidatieartsen wordt gegeven. Een tentatieve definitie zou kunnen lui-
den: 

“Revalidatie is integrale zorg van geneeskundige, gedragswetenschappelijke en reva-
lidatietechnische aard door een multidisciplinair team verbonden aan een zorginstel-
ling gericht op het opheffen of verminderen van stoornissen, beperkingen en/of het 
bevorderen van participatie met als uiteindelijke doel beter te kunnen functioneren in 
een al dan niet aangepaste eigen woonomgeving”. 

 
Gevolg van deze optie is het overhevelen van een groot deel van de huidige kortdurende 
opnames van AWBZ naar ZVW. Het kan een stimulans betekenen voor betere samenwer-
king en afstemming tussen ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen. De grens-
problematiek wordt voor de grootste groepen opgelost. De duur van revalidatietrajecten 
kan in contracten tussen zorgverzekeraars en aanbieders worden vastgelegd. Keten- en/of 
netwerksamenwerking kan via de contractering worden gestimuleerd. Tevens zou het een 
oplossing kunnen bieden voor het vraagstuk van de diverse disciplines die in de revalidatie 
werkzaam zijn, maar mogelijk niet onder de huidige aanspraak van paramedische zorg in 
de ZVW kunnen worden gevat. 

 
Het overhevelen van alle kortdurende behandelingen op somatische grondslag 
Als men niet specifiek iets voor revalidatiepatiënten zou willen regelen, is het ook mogelijk 
om alle kortdurende somatische zorg in de V&V sector (en eventueel ook de gehandicapten-
sector) over te hevelen van AWBZ naar ZVW. Alle vormen van behandeling waarvan de 
verwachting is dat het minder dan drie tot zes maanden zal duren, worden onder de ZVW 
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gebracht. Een helder criterium, waarmee automatisch de huidige revalidatiepatiënten in de 
verpleeghuizen onder de ZVW worden gebracht. Door eventueel ook andere functies zonder 
verblijf over te hevelen, komt een betere integratie van zorg in de eerste lijn in het verschiet. 
Een dergelijke overheveling heeft echter verstrekkende gevolgen en vereist een aanpassing 
van de regelgeving. Daarbij is het aan te bevelen ook de gevolgen voor de zorg op de 
grondslag psychogeriatrie en de gehandicaptenzorg in kaart te brengen. 
 
Deze laatste manier van overhevelen sluit overigens het invoeren van het begrip ‘revalidatie’ 
in de ZVW niet uit. 
 

5.5. Conclusies 
Het onderscheid tussen geneeskundige zorg in de ZVW en de functie behandeling in de 
AWBZ is niet scherp. Dit leidt enerzijds tot rechtsongelijkheid voor cliënten (eigen bijdrage en 
eigen risico), anderzijds tot een onduidelijke afbakening met betrekking tot de aanspraak en 
financiering. 
 
In verpleeghuizen worden veel patiënten gerevalideerd in aansluiting op een ziekenhuisop-
name; de belangrijkste groepen zijn patiënten met een beroerte, patiënten na een electieve 
orthopedische ingreep, overige patiënten na een chirurgische ingreep (amputaties, traumato-
logie e.d.) en een groep diversen. De revalidatie van deze patiënten komt als soort zorg 
overeen met de zorg die andere patiënten gefinancierd krijgen vanuit de ZVW. Het belang-
rijkste verschil tussen de twee groepen is niet de revalidatie op zich, maar de noodzaak voor 
het volgen van de behandeling in een specifieke therapeutische setting. De indicatiecriteria 
voor revalidatie in revalidatiecentrum of verpleeghuis zijn voor een belangrijk deel identiek; 
de revalidatie in revalidatiecentra is echter vaker complex en patiënten moeten in staat zijn 
een hoog tempo van behandeling te volgen. Daardoor zijn er gemiddeld wel degelijk twee 
verschillende groepen te onderscheiden. 
 
De kwantiteit van de revalidatie in verpleeghuizen is vanuit bestaande gegevensbronnen niet 
betrouwbaar in te schatten. Het gaat echter om aanzienlijk aantal patiënten van in totaal 
8.500 – 11.000 opnames per jaar. Om diverse redenen kan worden verwacht dat er de ko-
mende jaren een toename zal plaatsvinden die groter is dan de groei die op demografische 
gronden kan worden geschat. 
 
Over de revalidatie zoals die in Nederland is gegroeid bestaat tussen de twee belangrijkste 
betrokken sectoren (verpleeghuizen en revalidatiecentra) een redelijke consensus. Betrok-
ken sectoren lijken bereid om gezamenlijk te werken aan verdere afstemming en verbetering. 
 
In verpleeghuizen worden naast de opnames voor revalidatie, ook een groep patiënten kort-
durend opgenomen om andere redenen. Deels betreft dit patiënten op schakelafdelingen in 
ziekenhuizen. De indruk bestaat dat deze groep flink groeiende is, maar binnen het kader 
van het onderhavige onderzoek kon dit niet cijfermatig worden onderbouwd. 
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6. Aanbevelingen aan het CVZ 
 
♦ Het verdient aanbeveling om een standpunt in te nemen aangaande de aanspraken in de 

huidige teksten in ZVW en AWBZ en dit standpunt duidelijk naar het veld te communice-
ren. De gebruikte terminologie in ZVW en AWBZ leidt gemakkelijk tot verwarring, waar-
door het niet altijd duidelijk is welke aanspraak in welke wet wordt gedekt. Harmonisatie 
van de gebruikte terminologie is gewenst. 

 
♦ Het is vanuit verzekeringstechnisch oogpunt gewenst om de gemiddelde opnameduur 

per DBC vast te leggen, zodat duidelijk is vanaf welk moment na ziekenhuisopname pati-
enten eventueel een beroep kunnen doen op de AWBZ voor een aansluitende opname. 

 
♦ Het is aan te bevelen de revalidatie in verpleeghuizen als aanspraak onder de ZVW te 

brengen. Het is te overwegen daarbij tegelijkertijd het begrip ‘revalidatie’ in de ZVW te in-
troduceren. 

 
♦ Het verdient aanbeveling nader onderzoek te doen naar de groeiende groep patiënten op 

schakelafdelingen, teneinde zicht te krijgen op het soort patiënten en de reden van op-
name. 

 
♦ Het is aan te bevelen een experiment te starten waarbij schakelafdelingen tussen zie-

kenhuis en verpleeghuis gaan fungeren als een tussenvoorziening voor verdere diagnos-
tiek en trajectkeuze voor de verdere behandeling. In een dergelijke afdeling zouden reva-
lidatieartsen en verpleeghuisarts structureel moeten samenwerken. Tevens moet een 
dergelijke afdeling de mogelijkheid hebben om al te starten met een eventueel noodzake-
lijke revalidatiebehandeling. Het verdient overweging voor de financiering een aparte 
DBC te introduceren. 

 
♦ Teneinde het mogelijk te maken om vanuit systematisch bijgehouden registraties inhou-

delijke beleidskeuzes te onderbouwen, verdient het aanbeveling om bestaande registra-
ties beter op elkaar te laten aansluiten, om de volledigheid van bestaande registraties te 
bevorderen en om gegevens in de registraties op te nemen met betrekking tot de reden 
van opname, de gezondheidstoestand van patiënten en de inhoud van de geleverde 
zorg. 

 
♦ Onderzocht moet worden hoe de financieringssystematiek kan bijdragen aan het stimule-

ren van samenwerking, keten- en netwerkvorming voor patiënten die in aanmerking ko-
men voor revalidatie. 
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Bijlage 1.  Onderzoeksopzet 
 
Het onderzoek heeft zich op vier aspecten gericht, namelijk: 

♦ Verstrekkingstechnisch/juridisch: de aanspraak in ZVW en AWBZ 
♦ Medisch inhoudelijk: welke zorg wordt geleverd in termen van zorgarrange-

ment/behandelplan. 
♦ Financiering: de huidige declarabele kosten in AWBZ en ZVW en mogelijke knelpun-

ten. 
♦ Huidige omvang en verwachte ontwikkeling op basis van demografische factoren en 

epidemiologische gegevens. 
 
Gegeven de doelstelling van het CVZ zijn vier clusters van onderzoeksvragen aan de or-
de: 
 
1. Revalidatiezorg in de praktijk 

- Welke patiëntencategorieën of -profielen zijn in relatie tot de revalidatiezorg te 
onderscheiden binnen de ZVW en de AWBZ; 

- Welke disciplines zijn bij deze vormen van revalidatie betrokken en hoe zijn de on-
derlinge verantwoordelijkheden geregeld; 

- Wat voor aantallen van cliënten betreft het en welke kosten zijn daarmee verboden; 
- Welke vormen en intensiteiten van revalidatie (klinisch, dagbehandeling, ambulant) 

zijn in de verschillende settingen te onderscheiden; 
- Wat zijn de criteria (richtlijnen, protocollen) en wie zijn de verwijzers voor verwij-

zing naar of indicatiestelling voor het revalidatiecentrum en het verpleeghuis; 
- Welke functies worden geïndiceerd voor revalidatie bij dagbehandeling of opname 

van cliënten in het verpleeghuis; 
- Is er sprake van een gemiddeld en uniform patroon in Nederland, voor wat betreft 

de doorverwijzing naar en de verdeling tussen revalidatiecentra en verpleeghuizen; 
Wat is de verwachting omtrent de volumeontwikkelingen. 

 
2. Revalidatiezorg in de wet en regelgeving 

- Op welke wijze is revalidatiezorg in de ZFW geregeld; 
- Op welke wijze is revalidatiezorg in de ZVW geregeld c.q. bedoeld; 
- Toetsing van de strekking en de betekenis van de Modelovereenkomst Zorgverze-

keringswet; 
- Op welke wijze is revalidatiezorg in somatische verpleeghuizen ingebed in de func-

tiegerichte aanspraken conform de AWBZ; 
- Hoe verhouden de huidige AWBZ-aanspraken zich tot de toekomstige aan-

spraak ZVW, waar zitten de knelpunten. 
 
3. Visies uit het veld 

- Welke visie hebben (de wetenschappelijke verengingen van) verwijzende beroeps-
beoefenaren; 

- Welke visie hebben (de wetenschappelijke verengingen van) revalidatieartsen, ver-
pleeghuisartsen en eventuele andere beroepsgroepen; 

- Welke visie hebben de koepels van ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghui-
zen; 

- Welke visie hebben cliënten- en patiëntenorganisaties; 
- Welke visie hebben het CIZ, het ministerie van VWS, de zorgverzekeraars / zorgkan-

toren en het CVZ. 
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4. Conclusies 
- Vanuit de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens omtrent de huidige zorg (eerste 

cluster onderzoeksvragen) analyseren van overlap en onderscheid tussen AWBZ en 
ZVW. Hierbij ligt de nadruk op het medisch inhoudelijke aspecten. 

- Het schatten van de volumeontwikkeling (aantallen, kosten en duur) bij ongewijzigd 
beleid. 

- Het identificeren van problemen van verstrekkingstechnische en financieringstechni-
sche aard vanuit enerzijds de wet- en regelgeving (tweede cluster) en anderzijds ge-
sprekken met het veld (derde cluster). 

- Het signaleren van knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen (voor zover van 
toepassing) gezien de mogelijke veranderingen in regelgeving van de AWBZ rond de 
begeleidingsfuncties en in behandeling 



Onderzoek revalidatie in AWBZ en ZVW 2006 
 
 
 

 41

Bijlage 2.  Deelnemers begeleidingsgroep 
 
♦ Mevr. M.J.A. van Eijndhoven, arts M&G, adviseur CVZ, voorzitter 
♦ De heer Dr. R. van Balen, verpleeghuisarts Verpleeghuis Antonius Binnenweg Rotterdam 
♦ De heer J.W. Schouten, arts M&G, adviseur Zorgverzekeraars Nederland 
♦ Mevr. C. van Everdingen, arts M&G, indicatieadviseur CIZ 
♦ De heer C. Pijls, Lid Raad van Bestuur Revalidatiecentrum Leijpark, namens RN 
♦ Mevr. Dr. L. Heijnen, revalidatiearts De Trappenberg Huizen, voorzitter van de WCN, 

namens de VRA 
♦ De heer drs. A.M. Hopman, beleidsmedewerker CVZ 
♦ Mevr.mr. A.M.J. le Cocq d’Armandville, beleidsmedewerker CVZ 
♦ Mevr. Dr. M.S.L. Plokker, arts adviseur CVZ 
♦ De heer A. Eyck MA Msc, ETC Tangram 
♦ De heer Dr. P.B.G. Peerenboom CMC, ETC Tangram 
♦ De heer drs. J. Spek, ETC Tangram 
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Bijlage 4.  Bezochte instanties 
 
Landelijke organisaties 
♦ CIZ 
♦ PWC Advisory Utrecht 
♦ ZN Zeist 
♦ VRA Utrecht 
♦ Revalidatie Nederland Utrecht 
♦ NVVA Utrecht 
♦ Arcares Utrecht 
♦ Prismant Utrecht 
♦ Ministerie van VWS Den Haag 
♦ CVZ Diemen 
♦ CVA-patiëntenvereniging 
 
Verpleeghuizen 
♦ Stichting Savelanden Bergen op Zoom 
♦ Verpleeghuis Antonius Binnenweg Rotterdam 
♦ St. Pieter van Foreest, Locatie Bieslandhof Delft 
♦ Zorgcombinatie Zwolle 
♦ Stichting Zorgcentra Rivierenland Tiel 
♦ Huize Blankenburg Cadier en Keer 
♦ Reumaverpleeghuis Rotterdam  
 
Revalidatiecentra 
♦ De Trappenberg Huizen 
♦ Revalidatiecentrum Amsterdam 
♦ Rijndam Rotterdam 
 
Ziekenhuizen 
♦ AMC Amsterdam 
♦ MCRZ Rotterdam 
♦ Transferbureau Alysis Rijnstate Arnhem 
♦ ErasmusMC Rotterdam 
♦ Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht 
 
Diversen 
♦ Stichting revalidatiezorg Limburg Sittard 
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Bijlage 5.  Deelnemers werkconferentie 29 juni 
 
 
♦ R. van Balen, Verpleeghuis Antonius Binnenweg 
♦ T. Bank, Reumaverpleeghuis Rotterdam 
♦ W. Beemsterboer, Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 
♦ D. Beens, Univé 
♦ M. Blom, ETC Tangram 
♦ B. Boksteijn, College voor Zorgverzekeringen 
♦ A. Le Cocq d'Armandville, College voor Zorgverzekeringen 
♦ J. Coolen, Zorgverzekeraars Nederland 
♦ H. Cools, St. Zorginstellingen Pieter van Foreest 
♦ M. van Eijndhoven, College voor Zorgverzekeringen 
♦ C. van Everdingen, Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 
♦ A. Eyck, ETC Tangram 
♦ T. de Graas, Evean 
♦ A. de Groot, Verpleeghuis Naarderheem 
♦ R. Groothuis, Zorggroep Apeldoorn 
♦ L. Heijnen, De Trappenberg 
♦ F. Hopman, College voor Zorgverzekeringen 
♦ P. van Houten, Zonnehuis Amstelveen 
♦ W. Juurlink, Zorgcombinatie Zwolle 
♦ J. van Kampen, Revalidatiecentrum Breda 
♦ P. Koppe, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) 
♦ M. Kuijper, Evean, 
♦ J. Landheer-Zwart, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) 
♦ J. van Loenhout, College voor Zorgverzekeringen 
♦ P.B.G. Peerenboom, ETC Tangram 
♦ F. Rikken, College voor Zorgverzekeringen 
♦ E. Rolink, Revalidatie Nederland 
♦ J. Spek, ETC Tangram 
♦ M. Veenstra, Revalidatie Nederland 
♦ S. Vegter, De Trappenberg 
♦ A. Versteegde, Salland Verzekeringen 
♦ W. Vink, Arcares 
♦ D. Wever, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) 
♦ A. Weinberg, Verpleeghuis Rivas 
♦ R. Wiewel, NVVA, de beroepsvereniging van verpleeghuisartsen en sociaal geriaters 
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Bijlage 6.  Artikel 2.6 en bijlage 1 van de AMvB bij de ZVW 
 
Artikel 2.6 
1. Paramedische zorg omvat fysiotherapie, oefentherapie, logopedie, ergotherapie en dieet-
advisering. 
2. Fysiotherapie of oefentherapie omvat zorg zoals fysiotherapeuten en oefentherapeuten 
die plegen te bieden ter behandeling van de in bijlage 1 aangegeven aandoeningen, voor 
zover de daarbij aangegeven termijn niet is overschreden. Deze zorg omvat voor de verze-
kerden van achttien jaar en ouder niet de eerste negen behandelingen. 
3. Voor verzekerden jonger dan achttien jaar bestaat fysiotherapie en oefentherapie in ande-
re gevallen dan het tweede lid tevens uit ten hoogste negen behandelingen van dezelfde 
aandoening per jaar, bij ontoereikend resultaat te verlengen met ten hoogste negen behan-
delingen. 
4. Logopedie omvat zorg zoals logopedisten die plegen te bieden, mits de zorg een genees-
kundig doel heeft en van de behandeling herstel of verbetering van de spraakfunctie of het 
spraakvermogen kan worden verwacht. 
5. Ergotherapie omvat zorg zoals ergotherapeuten die plegen te bieden, mits deze als doel 
heeft de zelfzorg en de zelfredzaamheid van de verzekerde te bevorderen en te herstellen, 
tot een maximum van tien behandeluren per jaar. 
6. Dieetadvisering omvat voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten, 
zoals diëtisten die plegen te bieden, tot een maximum van vier behandeluren per jaar. 
 
Bijlage 1 behorende bij artikel 2.6, tweede lid. 
De aandoeningen, bedoeld in artikel 2.6, tweede, betreffen: 
1. a. een van de volgende aandoeningen van het zenuwstelsel: 

1°. cerebrovasculair accident; 
2°. ruggemergaandoening; 
3°. multipele sclerose; 
4°. perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval; 
5°. extrapyramidale aandoening; 
6°. motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij 
jonger is dan 17 jaar; 
7°. aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel; 
8°. cerebellaire aandoening; 
9°. uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg 
dan wel als gevolg van hersenletsel; 
10°. radiculair syndroom met motorische uitval; 
11°. spierziekte; 
12°. myasthenia gravis; 

b. of een van de volgende aandoeningen van het bewegingsapparaat: 
1°. aangeboren afwijking; 
2°. progressieve scoliose; 
3°. juveniele osteochondrose en hij jonger is dan 22 jaar; 
4°. reflexdystrofie; 
5°. wervelfractuur als gevolg van osteoporose; 
6°. fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget; 
7°. frozen shoulder (capsulitis adhaesiva); 
8°. reumatoïde artritis of chronische reuma; 
9°. chronische artritiden; 
10°. spondylitis ankylopoetica (morbus Bechterew); 
11°. reactieve artritis; 
12°. juveniele chronische artritis; 
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13°. hyperostotische spondylose (morbus Forestier); 
14°. collageenziekten; 
15°. status na amputatie; 
16°. whiplash; 
17°. postpartum bekkeninstabiliteit; 
18°. fracturen indien deze conservatief worden behandeld; 

c. of een van de volgende hartaandoeningen: 
1°. myocard-infarct (AMI); 
2°. status na coronary artery bypass-operatie (CABG); 
3°. status na percutane transluminale coronair angioplastiek (PTCA); 
4°. status na hartklepoperatie; 
5°. status na operatief gecorrigeerde congenitale afwijkingen; 

d. of een van de volgende aandoeningen: 
1°. chronic obstructive pulmonary disease indien sprake is van een FEV1/VC kleiner 
dan 60%; 
2°. aangeboren afwijking van de tractus respiratorius; 
3°. lymfoedeem; 
4°. littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma; 
5°. status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor 
revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp 
dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de 
dagbehandeling; 
6°. claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 of 3 Fontaine; 
7°. weke delen tumoren; 
8°. diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of 
diffusiestoornis. 

 
2. Indien het een aandoening betreft als bedoeld in onderdeel a, subonderdeel 10, en onder-
deel b, subonderdeel 17°, is de duur van behandeling maximaal drie maanden. 
 
3. Indien het een aandoening betreft als bedoeld, onderdeel b, subonderdeel 18, is de duur 
van behandeling maximaal zes maanden na conservatieve behandeling. 
 
4. Indien het een aandoening betreft als bedoeld in onderdeel b, subonderdeel 7, en onder-
deel d, subonderdeel 6, is de duur van behandeling maximaal twaalf maanden. 
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Bijlage 7.  ICF schema 
 
De 'International Classification of Functioning, Disability and Health' (ICF) is een nieuw lid 
van de WHO Familie van Internationale Classificaties. De ICF beschrijft hoe mensen om-
gaan met hun gezondheidstoestand. Het is een classificatie van gezondheids-domeinen en 
domeinen die ermee verband houden, die lichaams-functies en anatomische eigenschappen, 
activiteiten en participatie beschrijven. De domeinen worden ingedeeld vanuit lichamelijk, 
individueel en maatschappelijk perspectief. Aangezien iemands functioneren en de proble-
men daarmee, plaatsvinden in een bepaalde context, bevat de ICF ook omgevingsfactoren. 
De ICF vult aldus de ICD-10 (International Classification of Diseases, 10e versie) aan en kijkt 
daarmee verder dan aandoeningen, ziekten en letsels. De ICF kijkt op een integrale wijze 
naar het menselijk functioneren, zoals in beeld gebracht in de onderstaande figuur. 
 

 
Stoornissen zijn afwijkingen in of verlies van functies of anatomische eigenschappen (ICF). 
 
Functies zijn de fysiologische en mentale functies van het menselijk organisme. Als stan-
daard voor functies wordt aangehouden datgene wat statistisch een normaalwaarde voor 
mensen is. 
 
Anatomische eigenschappen betreffen de positie, aanwezigheid, vorm en continuïteit van 
anatomische delen van het lichaam zoals organen, ledematen en hun onderdelen. 
 
Gezondheidsproblemen worden in de regel geclassificeerd met de ICD; het is een over-
koepelende term voor aandoening, ziekte, letsel of trauma; het kan ook andere omstandig-
heden betreffen zoals zwangerschap, veroudering, stress, erfelijke afwijkingen, of genetische 
aanleg (ICD). 
 
Activiteiten zijn onderdelen van iemands handelen. De term verwijst naar het functioneren 
vanuit individueel perspectief (ICF). 
 
Beperkingen zijn de moeilijkheden die iemand heeft met het uitvoeren van activiteiten. Een 
beperking kan een lichte of ernstige afwijking in kwalitatieve of kwantitatieve zin betreffen bij 
het uitvoeren van een activiteit, en wel zodanig groot dat deze afwijking niet te verwachten is 
bij mensen zonder het functioneringsprobleem (ICF). 
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Participatie is iemands deelname aan of betrokkenheid bij een levenssituatie. De term ver-
wijst naar het sociale perspectief van het functioneren (ICF). 
 
Participatieproblemen zijn problemen die iemand heeft met de deelname aan het maat-
schappelijk leven. De aanwezigheid van een participatieprobleem wordt bepaald door ie-
mands participatieprobleem te vergelijken met datgene wat je van iemand zonder stoornis of 
beperking verwacht in de desbetreffende cultuur of samenleving (ICF). 
 
Functioneringsprobleem is een overkoepelende term voor stoornissen, beperkingen en 
participatieproblemen. De term duidt op negatieve aspecten in de wisselwerking tussen ie-
mands functioneren en zijn/haar externe en persoonlijke factoren. 
 
Externe en persoonlijke factoren zijn de factoren die tezamen de complete achtergrond in 
iemands leven vormen. 
 
Externe factoren verwijzen naar alle aspecten van de externe of extrinsieke wereld die de 
achtergrond van iemands leven vormen en als zodanig iemands functioneren beïnvloeden. 
Externe factoren omvatten de, al dan niet door mensen gemaakte, fysieke wereld en zijn 
verschijnselen, andere mensen in verschillende relaties en rollen, attitudes en waarden, so-
ciale systemen en dienstverlening, beleid, regels en wetten (ICF). 
 
Persoonlijke factoren betreffen het individu zoals leeftijd, geslacht, sociale status, levens-
ervaring, enz (ICF). 
 
Belemmerende factoren24 zijn die factoren in iemands omgeving die door hun af- of aan-
wezigheid het menselijk functioneren belemmeren en de problemen daarmee verhogen. Het 
gaat bijvoorbeeld om zaken als een ontoegankelijke fysieke omgeving, de afwezigheid van 
de nodige technische hulpmiddelen, de negatieve attitudes van mensen tegenover functione-
ringsproblemen, naast diensten, stelsels en beleidsmaatregelen die ofwel niet bestaan ofwel 
specifiek erop gericht zijn de betrokkenheid van alle mensen met een functioneringspro-
bleem bij de verschillende levensgebieden te belemmeren (ICF). 

                                                 
24 Naast belemmerende factoren bestaan er ook ondersteunende factoren 
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Bijlage 8.  Schema landelijke nota indicatiestelling revalidatiezorg 
 
Schematische voorstelling voor het bepalen van een revalidatieindicatie: 
 
1. Zijn er blijvende beperkingen / handicaps te verwachten? 
 * Neen  => geen revalidatiebehandelingsindicatie 
 * Misschien => 1. door primaire behandelaar te voorkomen of te behandelen => geen indicatie 
   2. onduidelijk => indicatie voor revalidatiediagnostiek en/of advisering 
 * Ja => volgende criterium 
 
2. Zijn er meervoudige en complexe revalidatiedoelen? 
 * Neen => geen revalidatiebehandelingsindicatie 
 * Misschien => nadere diagnostiek eventueel met inschakelen revalidatieteam 
 * Ja => volgende criterium 
 
3. Is de patiënt c.q. zijn directe omgeving leerbaar / trainbaar? 
 * Neen => geen revalidatiebehandelingsindicatie 
 * Misschien => eventueel observatie gedurende 4 – 6 weken overwegen met proefbehandeling 
 * Ja => volgende criterium 
 
4. Kan de patiënt zich (nu al) voldoende redden thuis, eventueel met (georganiseerde of  
 informele hulp? 
 * Ja => kan de behandeling elders door andere hulpverleners met specialistische  
   revalidatiegeneeskundige ondersteuning plaatsvinden? 
   * ja => indicatie voor advisering / medebehandeling 
   * neen => indicatie voor revalidatiedagbehandeling c.q. specialistische 
     revalidatiebehandeling in de verblijfsituatie 
 * Neen => volgende criterium 
 
5.  Kan de patiënt op termijn naar een (aangepaste) eigen woonomgeving? 
 * Ja => indicatie voor klinische revalidatie 
 * Neen => is gespecialiseerde revalidatiediagnostiek en/of behandeling nodig ter verbetering  
   van de verpleegbaarheid / verzorging? 
   * ja => indicatie klinische revalidatie ter voorbereiding opname elders 
   * neen => opname elders (b.v. verpleeghuis); indicatie voor advisering /  
     medebehandeling. 
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Bijlage 9.  IZA 10 Verpleging en Verzorging 
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Bijlage 10.  Geïndiceerde functies binnen de SIP’s 
 
SIP: Revalidatie na CVA; tijdelijk verblijf 
Grondslag Somatisch 
Functie VB-tijd 

BH-VBF 
VP 
PV 
OB -alg 
AB -alg 
HV 

Activiteit VB-tijd: 6.0 kortdurend verblijf i.v.m. reactivering  
BH-VBF: 1.0 specifieke en algemene behandeling primair ivm somatische ziek-
te/aandoening 
VP: 1.5 Medicijnen klaarzetten en toedienen 
VP: 1.7 Verpleegkundige begeleiding bij omgaan met ziekte 
PV: 1.1 Zich wassen: delen van het lichaam of gehele lichaam 
PV: 1.2 Zich kleden: aan- en uitkleden 
OB: 1.1 Problemen oplossen, besluiten nemen en gevolgen inschatten 
OB: 1.4 Dagelijkse routine regelen: structuur in dagindeling 
OB: 1.5 Dagelijkse bezigheden: activiteiten plannen/uitvoeren 
AB: 3.1 Training gericht op zelfstandig functioneren primair ivm lichamelijke handicap 
HV: 1.4 Licht poetswerk in huis; kamers opruimen 
HV: 1.5 Huis schoonmaken, stofzuigen, wc/badkamer reinigen 

Zorgduur 6 maanden 
Klasse 

VB-TIJD: 7 (= 7 ETMALEN) 
BH-VBF 
HV: 2 (= (2-3,9 uur per week) 
VP: 3 (= 4-6,9 uur per week) 
PV: 4 (= 7-9,9 uur per week) 
OB- alg: 3 (= 4-6,9 uur per week) 
AB - alg: 2 (= 2-3,9 uur per week) 

Leveringsvoorwaarde C: voortdurend in de nabijheid 
Geldigheidstermijn besluit 

6 MAANDEN 

 
SIP Tijdelijk verblijf in verband met reactivering na operatie heup/knie 

Grondslag Somatisch 
Functie VB-tijd/BH-VBF/VP/PV/AB-alg/OB-alg 
Activiteit VB-tijd  

 BH-VBF  
 VP: 1.1 Verpleegtechnisch handelen  
 VP: 1.2 Controle lichaamsfuncties 
 VP: 1.3 Wond- en stomaverzorging 
 VP: 1.4 Ondersteuning bij uitscheiding (catheter etc.) 
 VP: 1.5 Medicijnen klaarzetten en toedienen 
 PV: 1.1 Zich wassen: delen van het lichaam of gehele lichaam 
 PV 1.2 Zich kleden: aan- en uitkleden 
 PV: 1.4 Zich verplaatsen in zit- of lighouding (hulp bij beweging, houding) 
 AB: 3.1 Training gericht op zelfstandig functioneren primair ivm lichamelijke 

handicap 
 OB: 1.1 Problemen oplossen, besluiten nemen en gevolgen inschatten 
 HV: 1.4 Licht poetswerk in huis; kamers opruimen 
 HV: 1.5 Huis schoonmaken, stofzuigen, wc/badkamer reinigen 
Zorgduur 3 maanden 
Klasse VB-tijd: 6.0 kortdurend verblijf i.v.m. reactivering.  
 BH-VBF:1.0 specifieke en algemene behandeling primair ivm somatische 

ziekte/aandoening 
 HV: 2 (= (2-3,9 uur per week) 
 VP: 3 (= 4-6,9 uur per week) 
 PV: 4 (= 7-9,9 uur per week) 
 AB-alg: 2 (= 2-3,9 uur per week) 
 OB-alg: 3 (= 4-6,9 uur per week) 
Leveringsvoorwaarde C: voortdurend in de nabijheid 
Geldigheidstermijn 3 maanden 
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Bijlage 11.  Enquête formulier verpleeghuizen 
 
1. Naam verpleeghuis / locatie: ..... 

2. Adres: ...... 

3. Contactpersoon: ...... 

4. Functie: ...... 

Er is, mede in overleg met Arcares, gekozen voor een niet-anonieme opzet van de enquête. De belangrijkste reden hiervoor is 
dat bij eventuele nadere vragen eenvoudig contact kan worden opgenomen met de instelling. Hierbij willen de onderzoekers 
benadrukken dat de gegevens uit deze enquête vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend gebruikt worden voor het doel 
waarvoor ze verzameld zijn. Mocht u echter liever anoniem willen reageren, dan is dat vanzelfsprekend ook mogelijk. 
Het is de bedoeling dat de enquête per locatie wordt ingevuld (inclusief de samenwerkingsverbanden als genoemd in vraag 21).  
We geven de voorkeur aan schattingen door een betrokken professional boven het niet retourneren van het formulier vanwege 
het eventueel ontbreken van exacte gegevens. 

 

5. Aantal toegelaten bedden: 
    … bedden psychogeriatrisch 
    … bedden somatisch 
    … bedden gecombineerd 

 

6. Neemt uw verpleeghuis cliënten op voor kortdurende somatische revalidatie?  Ja  Nee 

Zo nee, hartelijk dank voor uw medewerking! Stuur het formulier s.v.p. terug naar ETC Tangram (z.o.z.). 

 

a. Beroerte?  Ja  Nee 

b. Electieve heupen en knieën?  Ja  Nee 

c. Overige orthopedie?  Ja  Nee 

d. Amputaties?  Ja  Nee 

7. Indien ja 

e. Overige kortdurende somatische revalidatie?  Ja  Nee 

8. Welke aandoeningen komen voor onder de categorie ‘overige orthopedie’ (vraag 7c)? 
...... 
 
 
 

9. Welke aandoeningen komen voor onder de categorie ‘overige kortdurende revalidatie’ (vraag 7e)? 
...... 
 
 
 

Mochten exacte gegevens niet voorhanden zijn, dan volstaat een globale omschrijving. 

 

10. Zijn de revalidatiecliënten in aparte afdelingen ondergebracht?  Ja  Nee 

11. Zijn beroerte- en orthopediecliënten gescheiden?  Ja  Nee 

12. Welke disciplines worden voor de revalidatie ingezet? 

a. Fysiotherapeut?  Ja  Nee b. Diëtist?  Ja  Nee 

c. Logopedist?  Ja  Nee d. Maatschappelijk werk?  Ja  Nee 

e. Psycholoog?  Ja  Nee f. Gespecialiseerd verpleeg-  Ja  Nee 
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kundige? 

g. Ergotherapeut?  Ja  Nee h. Andere: ……  Ja  

13. Wat is de gemiddelde inzet van (para)medisch personeel per cliënt 
per week?    … uren per cliënt per week 

Bedoeld wordt de netto inzet per cliënt in uren per week door ondersteunende disciplines als genoemd in vraag 12; dus exclu-
sief niet direct aan de cliënt bestede tijd. Bij het ontbreken van exacte gegevens volstaan schattingen. 

 Beroerte Electieve 
heup / knie 

Overige 
orthopedie 

Ampu-
taties 

Overige 
korte rev. 

14. Aantal revalidatiecliënten per jaar?                     

15. Gemiddelde totale verblijfsduur cliënt in 
dagen?                     

16. Behandelduur revalidatie in dagen?                     

17. Gemiddelde wachttijd in dagen vanaf 
de voltooiing van de revalidatie tot het 
daadwerkelijke ontslag? 

                    

NB. Bij het ontbreken van exacte gegevens volstaan schattingen. 
Totale verblijfsduur: de periode vanaf de feitelijke opname tot het feitelijke vertrek van een cliënt (of overplaatsing naar een af-
deling voor chronische zorg). 
Behandelduur revalidatie: de periode waarin de cliënt gerevalideerd wordt. Kortom, wanneer kan een patiënt vanuit ‘revalidatie-
technisch’ oogpunt naar zijn ontslagbestemming vertrekken; d.w.z. de behandeldoelen zijn bereikt.  Het eindpunt van de revali-
datiebehandeling hoeft niet samen te vallen met de feitelijke ontslagdatum omdat een cliënt, bijvoorbeeld om praktische rede-
nen, niet onmiddellijk kan vertrekken. De ontslagbestemming kan zowel extern (naar huis of verzorgingshuis) als intern (langdu-
rig verblijf) zijn. 
Wachttijd: periode tussen de voltooiing van de daadwerkelijke revalidatie en het feitelijke ontslag van een cliënt; bijvoorbeeld 
vanwege het wachten op een (her)indicatie of een noodzakelijke woningaanpassing. 

 

18. Behandelt uw instelling revalidatiecliënten in de dagbehandeling?  Ja  Nee 

19. Zo ja, hoeveel cliënten gemiddeld per jaar? 
NB Bij het ontbreken van exacte gegevens volstaan schattingen     … cliënten per jaar 

 

20. Maakt uw instelling onderdeel uit van één of meerdere ‘stroke services’?  Ja  Nee 

21. Beschikt uw instelling over een schakel-, herstel-, of transferafdeling binnen 
een ziekenhuis?   Ja  Nee 

22. Zo ja, vindt er op deze afdeling al revalidatie plaats?  Ja  Nee 

23. Neemt uw instelling nog deel in andere dan de hierboven genoemde geformali-
seerde samenwerkingsverbanden met een ziekenhuis?  Ja  Nee 

Het gaat bij deze vraag niet om bestuurlijke samenwerkingsverbanden, doch uitsluitend om geformaliseerde praktische sa-
menwerkingsverbanden, anders dan de ‘stroke service’ (vraag 20.) en de schakel-, herstel-, of transferafdeling binnen een zie-
kenhuis (vraag 21). 

 

24. Heeft u de vragen (hoofdzakelijk) ingevuld op basis van 
(in)schattingen of op basis van gegevens uit een geauto-
matiseerd informatiesysteem? 

 Informatiesys-
teem  (In)schattingen 

25. Heeft u nog verdere opmerkingen die in het voorgaande niet of onvoldoende aan bod zijn gekomen? 
...... 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Arthur Eyck van ETC Tangram (033 - 432 60 38; 
secretariaat@etc-tangram.nl). 
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Bijlage 12.   Resultaten enquête verpleeghuizen 
 

Inleiding 
Begin mei 2006 heeft het CvZ de enquêteformulieren met een toelichtende brief en gefran-
keerde retourenveloppen naar 330 verpleeghuizen verstuurd. Het adressenbestand was van 
Arcares afkomstig en betrof zowel instellingen die zich richten op de somatische als de psy-
chogeriatrische zorg. De aangeschreven instellingen betroffen zowel individuele verpleeg-
huizen als organisaties waarvan meerdere verpleeghuizen deel uitmaken. In een aantal ge-
vallen heeft een geadresseerde instelling met meerdere locaties per locatie een enquête 
geretourneerd. Om deze reden is een ‘keiharde’ respons niet vast te stellen. 
Men heeft over het algemeen veel moeite gedaan om de enquête zo volledig mogelijk in te 
vullen. Telefonische contacten met een aantal verpleeghuizen bevestigden deze positieve 
indruk. Het feit dat Arcares de enquête op zijn website heeft aangekondigd en haar onder-
steuning kenbaar gemaakt heeft zeker positief bijgedragen aan de goede respons. 
 

Respons 
Bij de start van de verwerking van de gegevens waren er 176 enquêtes door de verpleeghui-
zen geretourneerd.25 Vrijwel alle enquêtes werden niet-anoniem geretourneerd. Dit maakte 
het mogelijk om telefonisch contact te zoeken in geval van onduidelijkheden. In enkele geval-
len is dit ook gebeurd. 
De 176 instellingen beschikken over 44% van het totaal aantal landelijk toegelaten bedden 
(28.161); respectievelijk 47% (12.801) van de toegelaten somatische bedden en 42% 
(14.947) van de toegelaten psycho-geriatrische bedden.26 Het beperkte aantal opgegeven 
gecombineerde bedden (633) is in de analyses naar rato toegedeeld aan PG en somatische 
bedden. 
Van de 176 waren er in totaal 22 huizen (12½%) met louter psychogeriatrische toegelaten 
bedden (2.975 bedden). In één geval biedt een uitsluitend psychogeriatrische instelling kort-
durende revalidatie voor een psychogeriatrische clientèle. Men heeft aangegeven dat deze 
revalidatiecliënten vrijwel altijd permanent in de instelling worden opgenomen. Om deze re-
den is deze instelling bij de verdere analyse buiten beschouwing gebleven. 
Van de instellingen die kortdurende revalidatie aanbieden, heeft 15% de enquêtes ingevuld 
op basis van gegevens uit een informatiesysteem. Ruim 80% heeft de enquête ingevuld op 
basis van inschattingen. Hoewel er meestal sprake lijkt te zijn van een weloverwogen ‘educa-
ted guess’, is de betrouwbaarheid van de inschattingen hoogstwaarschijnlijk beperkt. Van de 
grotere instellingen heeft ongeveer een derde uit een informatiesysteem geput. Voor de klei-
ne en middelgrote instellingen was dit slechts 13,0% respectievelijk 10,4%. 
 

Instellingen die kortdurende revalidatie aanbieden 
Van de 154 nader geanalyseerde instellingen bieden er 143 revalidatie aan (92%). Deze 143 
instellingen vormden het uitgangspunt voor de verdere analyses. Deze instellingen beschik-
ken gezamenlijk over 38,4% van het totaal aantal toegelaten bedden: 

                                                 
25 Peildatum 21 juni 2006. Sindsdien zijn nog 9 enquêtes ontvangen. 
26 Totaal aantal toegelaten bedden in 2004: 63.027 (27.392 somatiek; 35.635 Psychogeriatrisch) 
www.brancherapporten.minvws.nl/object_document/o611n438.html#1 (8.3.2006) 
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Somatische bedden 12.434 
PG bedden 11.208 
Gecombineerde bedden 612 
Totaal aantal bedden 24.236 

 
Arcares hanteert in een benchmarkstudie27 een driedeling op basis van aantallen ligdagen. 
Uitgaande van een bedbezetting van 95% leidt dat tot de volgende driedeling: 

♦ Klein: kleiner dan 140 bedden; 
♦ Middelgroot: 140 tot 230 bedden; 
♦ Groot: meer dan 230 bedden. 

Daar waar relevant wordt in het navolgende naar deze indeling in kleine, middelgrote en gro-
te verpleeghuizen verwezen. 
 
Het aantal van de verder onderzocht instellingen met een aparte revalidatieafdeling bedraagt 
112 (78%; 20.204 bedden). Bij de middelgrote en grote instellingen gaat dit om rond de 90% 
(respectievelijk 91,3% en 84,6%), terwijl van de kleinere instellingen ruim de helft over een 
aparte revalidatieafdeling beschikt (57,4%). Bij twee derde van de grotere instellingen wor-
den beroerte- en orthopediepatiënten op gescheiden afdelingen gehuisvest. Bij de kleinere 
en middelgrote ligt dit aandeel aanzienlijk lager op 13,3% respectievelijk 36,4%. 
Het aantal instellingen dat revalidatie in dagbehandeling aanbiedt bedraagt 106 (74%; 
18.935 bedden). Bij de grotere instelling biedt 88,5% dagbehandeling aan, tegenover 77,9% 
bij de middelgrote en 65,2 bij de kleinere instellingen. Het gemiddelde aantal cliënten in dag-
behandeling per jaar bedraagt 31. Hierbij zijn opmerkelijk grote verschillen tussen de instel-
lingen waar te nemen. De middelgrote instellingen behandelen gemiddeld 53 cliënten in 
dagbehandeling, terwijl dit met 27 en 46 cliënten bij de kleine en grote instellingen aanzienlijk 
lager ligt. 
Op basis van de enquêtes kan geconcludeerd worden dat ‘herstelzorg’ als een reguliere 
vorm van kortdurende revalidatie wordt beschouwd. Onder herstelzorg verstaat men onder 
andere het herstel na een OK of het herstel na een periode van doorgemaakte malaise. 
Ruim 90% van de huizen die KSR aanbieden naast de CVA, orthopedie en amputaties, ge-
ven aan dat er herstelzorg geboden wordt.  
Vrijwel alle verpleeghuizen zetten meerdere disciplines in voor de KSR; bij 94% zijn dit zelfs 
vijf of meer disciplines. De inzet van minder disciplines is vooral bij kleinere huizen waar-
neembaar, ofschoon ook in die groep ongeveer 90% vijf of meer disciplines inzet. 
Van de 143 instellingen maken er 85 deel uit van een of meerdere stroke-services (59%; 
15.523 bedden). Het gaat hierbij vooral om de wat grotere instellingen (middelgroot 71,6%; 
groot: 65,4%). In de kleinere instellingen is dit aandeel slechts 44,4%. 
Van de 143 instellingen beschikken er 31 (22%; 5.506 bedden) over een schakel- of trans-
ferafdeling in een ziekenhuis. Ook hier is het aandeel van de wat grotere instellingen groter 
dan dat van de kleine instellingen (middelgroot 27,9%; groot: 20,0%; klein: 15,2%). Opval-
lend is dat kortdurende somatische revalidatie vooral plaatsvindt op de schakelafdelingen 
van de middelgrote instellingen (94,7%) en ook dat de kleine instellingen dat meer doen dan 
de grotere (77,8% tegenover 66,7%). 
De gemiddelde inzet van (para)medici per patiënt werd in de kleine en middelgrote instellin-
gen op ongeveer 9 uur per week geschat, terwijl dit voor de grote huizen 6 uur per week be-
draagt. 
 

 
                                                 
27 Benchmark verpleeg- en verzorgingshuizen 2004/2005. Prestaties van zorgaanbieders gemeten. 
Algemeen rapport. (2005). Utrecht: Arcares. 



Onderzoek revalidatie in AWBZ en ZVW 2006 
 
 
 

 56 

Cliënten 
De 143 instellingen bieden kortdurende opnames op somatische grondslag aan de volgende 
cliëntencategorieën: 
 

Categorie Instellingen Percentage 
CVA-cliënten 134 94% 
Heup- en kniecliënten 128 90% 
Overige orthopedie 130 91% 
Amputaties 128 90% 
Overige kortdurende somatische op-
names 132 92% 

 
Na standaardisatie zijn de relatieve aandelen van de onderzochte cliëntencategorieën in 
instellingen die de alle vijf de cliëntencategorieën behandelen als volgt: 
 

Categorie Aandeel 
CVA-cliënten 44% 
Heup- en kniecliënten 20% 
Overige orthopedie 14% 
Amputaties 3% 
Overige kortdurende somatische op-
names 19% 

Totaal 100% 
 
Uit de enquêtes bleek een groot verschil tussen de gemiddelde behandel- en verblijfsduur 
zoals opgegeven door de verpleeghuizen met en zonder informatiesysteem. Terwijl de ge-
middelde verblijfsduur in instellingen met een informatiesysteem 73 bedroeg (n=13), bedroeg 
de inschatting van de andere instellingen met 95 dagen (n=82) ongeveer een derde hoger. 
Per patiëntencategorie verdeeld zijn de verblijfs- en behandelduur volgens de instellingen 
met een informatiesysteem als volgt. 
 

Categorie (met informatiesys-
teem) 

Behandelduur 
in dagen 

Verblijfsduur 
in dagen 

Wachttijd in 
dagen 

CVA-cliënten 73 84 11 
Heup- en kniecliënten 37 48 11 
Overige orthopedie 49 63 14 
Amputaties 104 119 15 
Overige kortdurende somatische 
opnames 83 87 4 

 
Op basis van de enquêtegegevens kunnen extrapolaties voor de aantallen cliënten van alle 
verpleeghuizen worden opgesteld. Als vertrekpunt bij de extrapolaties zijn hierbij de aantal-
len toegelaten bedden gebruikt. De waarde van de uitkomsten van deze extrapolaties kan 
enigermate worden bepaald door een vergelijking met de gegevens uit de Landelijke Medi-
sche Registratie (LMR). In de LMR zijn de ontslaggegevens van de Nederlandse ziekenhui-
zen opgenomen. Uit de LMR zijn de naar verpleeghuizen ontslagen patiëntenaantallen op 
basis van hoofddiagnose (ICD-9) en/of op basis van verrichtingen vast te stellen. Deze in-
stroom biedt de mogelijkheid voor een validatie van de extrapolaties op basis van de enquê-
te. 
 
In de onderstaande tabel zijn de uitkomsten van een (gewogen) extrapolatie opgenomen 
voor de totalen cliënten per diagnosecategorie per jaar: 
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Categorie Enquête LMR (2004) Verschil 
Aantal CVA-cliënten 12.000 5.486 219% 
Heup- en kniecliënten 12.700 4.653 278% 
Overige orthopedie 8.500 - - 
Amputaties 1.600 579 276% 
Overige kortdurende 
somatische revalidatie 13.000 - - 

 
De mate van overschatting is in werkelijkheid aanzienlijk groter dan aangegeven, omdat een 
aanzienlijk deel van de patiënten die volgens de LMR vanuit een ziekenhuis naar een ver-
pleeghuis worden ontslagen geen kortdurende revalidatie ondergaat, maar bijvoorbeeld 
permanent wordt opgenomen. 
Al met al zijn de verschillen tussen de extrapolaties en de LMR-gegevens dusdanig groot dat 
geconcludeerd moet worden dat er in de enquêtegegevens sprake is van een aanzienlijke 
overschatting van het aantal cliënten.  
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Bijlage 13.  Kwantitatieve gegevens revalidatie 
 

Inleiding 
In het onderzoek is geprobeerd inzicht te krijgen in de aard en omvang van de kortdurende 
verblijf op somatische grondslag in verpleeghuizen. In deze bijlage wordt gereflecteerd op de 
verschillende gegevensbestanden en de uitkomsten die de analyses opleverden. De belang-
rijkste cijfermatige uitkomsten zijn in tabellen aan het einde van deze bijlage opgenomen. Tot 
slot wordt een beredeneerde schatting gegeven van de aantallen cliënten en de kosten die 
met hun verblijf en behandeling gemoeid zijn voor het peiljaar 2004. 
 
Op basis van het kwalitatief onderzoek en de discussies in de begeleidingsgroep zijn voor de 
praktijk van de kortdurende revalidatie de volgende relevante patiëntencategorieën geïdenti-
ficeerd: 

• Beroerte; 
• Electieve plaatsing van heup- en knieprotheses; 
• Overige orthopedie; 
• Amputaties; 
• Overige kortdurende opnames. 

 
Na een uitgebreide inventarisatie van beschikbare bronnen bleek dat er geen informatiesys-
teem bestond dat de benodigde gegevens kant-en-klaar kon leveren. Helaas bleek het ook 
niet mogelijk om de instroom en verblijf in verpleeghuizen op basis van de indicatiestelling 
vast te stellen. Wel bleken er gegevensbestanden te zijn die op bepaalde punten mogelijk 
zinvolle inzichten konden leveren. Op basis daarvan en van inzichten uit het kwalitatieve 
onderzoek is in overleg met de begeleidingsgroep de definitieve keuze voor de onderzoeks-
opzet gemaakt. 
Voor de kwantitatieve analyses is gebruik gemaakt van de volgende gegevensbronnen: 

1. Landelijke Medische Registratie (LMR); 
2. Landelijke Zorgregistratie Verpleging & Verzorging (LZV); 
3. De registratie van Revalidatie Nederland. 

In de selectie en de analyse van gegevens is uitgegaan van de bovenstaande patiëntenca-
tegorieën, al dan niet samengevat. Deze gegevensbestanden zijn bewerkt en geanalyseerd 
met behulp van het statistische bewerkingsprogramma SPSS 12. 
 
Omdat de verwachting bestond dat de bovenstaande gegevensbronnen onvoldoende infor-
matie zouden opleveren, is tevens besloten om zelf een enquête onder de verpleeghuizen uit 
te zetten. Naast vragen gericht kwantitatieve zaken, werd ook gevraagd naar een aantal 
kwalitatieve zaken. In de enquête werd uitgebreid gevraagd naar de eerder geïdentificeerde 
patiëntencategorieën. De enquête zelf is opgenomen in bijlage 11 en de resultaten van de 
enquête worden besproken in bijlage 12. 
 
Tot slot zijn van CTG/ZAio gegevens ontvangen over de CVA-toeslagen. 
 
Landelijke Medische Registratie 
Uit de LMR die Prismant voor de NVZ Vereniging van ziekenhuizen en de Orde van Medisch 
Specialisten bijhoudt, kunnen verschillende relevante variabelen in hun onderlinge verband 
worden onderzocht: 

♦ Jaar van ontslag; 
♦ Geslacht; 
♦ Leeftijd; 
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♦ De hoofddiagnose (op basis van ICD9-codes); 
♦ Verrichtingen 
♦ Klinische opname of dagbehandeling; 
♦ De ontslagbestemming. 

In de databank wordt de kortdurende revalidatie na ontslag naar een revalidatiecentrum of 
verpleeghuis niet geregistreerd. 
Het is bij de beschouwing van de LMR-gegevens van groot belang te beseffen dat het han-
delt om opnamen en niet over patiënten. Dit betekent dat patiënten die naar een ander zie-
kenhuis worden ontslagen worden ‘dubbel tellen’. Dit fenomeen kan het beeld sterk beïn-
vloeden. Zo gaat het bij de CVA daarbij om rond de 2.000 patiënten per jaar die dubbel tel-
len. 
In 2002 is de betrouwbaarheid van de LMR uitgebreid onderzocht.28 De betrouwbaarheid 
bleek over het algemeen zeer hoog te zijn. De betrouwbaarheid van de hoofddiagnosen be-
droeg 84%; die van de verrichtingen 92%; en die van de opname- en ontslaggegevens 99%. 
 
Vanwege de opzet van het gegevensbestand bleek het niet mogelijk om de uit de LMR-
databank de vijf patiëntencategorieën te selecteren. Slechts drie van de vijf categorieën kon-
den uit de databank: CVA, electieve heup- en knieoperaties en amputaties. 
In overleg met Prismant zijn opnamen uit de LMR-databank geselecteerd die aan de volgen-
de criteria voldeden: 

♦ Jaar van ontslag: 2000 – 2004; 
♦ Hoofddiagnose: ICD9-codes 430-438 (CVA); 
♦ Verrichtingen: 

o CVV-verrichtingencodes29 5-814.5; 5-814.7; 5-815.0; 5-815.2; 5-816.0; 5-
816.1; 5-816.2; 5-816.51; 5-816.52 (plaatsing heup- en knieprotheses); 

o CVV-verrichtingencodes 5-840 t/m 5-849 (amputaties van(delen) van ledema-
ten). 

 
Het door Prismant geleverde ruwe databestand is met het statistisch bewerkingsprogramma 
SPSS bewerkt en geanalyseerd. Bij de analyse zijn slechts de klinische opnamen be-
schouwd omdat er vanuit is gegaan dat dagbehandelingspatiënten in het ziekenhuis geen 
gebruik maken van revalidatie in een revalidatiecentrum of verpleeghuis. 
 
In de tabellen achteraan deze bijlage zijn de ontslagbestemmingen per patiëntencategorie 
voor de periode 2000-2004 opgenomen. Het is bij de beschouwing van de cijfers van belang 
te beseffen dat slechts een deel van de naar de verpleeghuizen ontslagen patiënten voor 
kortdurende revalidatie wordt opgenomen. 
 
In de periode 2000-2004 is er voor de onderzochte categorieën een toename van de aantal-
len patiënten waar te nemen; respectievelijk 18% voor CVA, 32% voor heup- en knieopera-
ties en 4% voor amputaties. Voor de uitstroom naar de verpleeghuizen is deze stijging zelfs 
groter: 43% voor de CVA, 40% voor de heupen & knieën en 18% voor de amputaties. Dit 
betekent dat een toenemend deel van de ontslagen patiënten in een verpleeghuis terecht 
komt. 
Deze toenamen reflecteert een aantal (deels samenhangende) tendensen. Naast de epide-
miologische veranderingen zoals de (dubbele) vergrijzing, spelen ook veranderingen in de 
organisatie van de zorg - zoals een toenemend belang van de stroke services - en het meer 
routinematig toepassen van interventies - bijvoorbeeld plaatsing van heup- en knieprotheses 
bij 80-plussers - een rol. 
 
                                                 
28 G.R.A. Paas, K.C.W. Veenhuizen. 2002. Onderzoek naar de betrouwbaarheid van de LMR. Utrecht: 
Prismant. 
29 CVV = Classificatie van verrichtingen. 
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Opvallend is dat het aandeel van de verschillende ontslagbestemmingen over de onderzoch-
te periode vrij stabiel zijn, ondanks de waargenomen stijging van patiëntenaantallen. Met 
uitzondering van de gelijkelijk verdeelde amputaties, zijn vrouwen oververtegenwoordigd in 
de groep patiënten die naar een verpleeghuis ontslagen worden; respectievelijk ongeveer 
60% bij beroertes en 80-85% bij electieve heup- en knieoperaties. De gemiddelde leeftijden 
van de laatste groepen is ongeveer 78 jaar. Voor amputaties is de gemiddelde leeftijd van de 
verpleeghuisgroep met 76 jaar iets lager. Het aandeel van de naar revalidatiecentra ontsla-
gen patiënten is stabiel: CVA: 3%; heupen & knieën: 1-2%; amputaties: 4%. 
 
Het aantal CVA-patiënten in 2004 komt overeen met het aantal in de laatste publicatie van 
de Nederlandse Hartstichting.30 Van het totale aantal CVA-patiënten vertrok het merendeel 
van de ontslagen patiënten naar huis (gemiddeld 58%; 2004: 20.521). Gemiddeld 15% werd 
voor revalidatie of verblijf naar een verpleeghuis ontslagen (2004: 4.653). Voor revalidatie in 
een revalidatie-instelling vertrok ongeveer 3% (2004: 1.044). Opvallend is dat 6% van de 
patiënten werd doorverwezen naar een ander ziekenhuis. Deze patiënten tellen dubbel in de 
opnamen. 
In de LMR-gegevens is de door de Hartstichting gerapporteerde algemene daling van de 
sterfte aan CVA, waar te nemen (van 19% in 1998 naar 13% in 2004). In 2004 bedroeg de 
uit de LMR gerapporteerde ziekenhuissterfte van 4.653 42% van de totale door de Hartstich-
ting gerapporteerde sterfte aan CVA (11.089). 
 
Van de heup- en kniepatiënten vertrok het leeuwendeel naar huis (gemiddeld 86%; 2004: 
37.649). Ongeveer 10% van de patiënten vertrok naar een verpleeghuis (2004: 4.653) voor 
revalidatie en andersoortig verblijf. Slechts 1 procent (2004: 408) vertrok voor revalidatie 
naar een revalidatie-instelling. 
De categorie ‘heupen & knieën’ is geselecteerd op basis van implantaties, revisies en con-
versies van knie- of heupprothesen. Bij een nadere beschouwing van de van de hoofddia-
gnoses van de verpleeghuisgroep blijkt dat het in deze groep enerzijds gaat om electieve 
aandoeningen (artrose en herstel van complicaties met een eerder geplaatste prothese; ge-
middeld ongeveer 60%) en anderzijds om een zeer aanzienlijk groep fracturen (37%; veelal 
het gevolg van osteoporose). Daarnaast bleef er nog een zeer gevarieerde restcategorie 
over. 
 
Van de groep amputatiepatiënten werd eveneens de meerderheid naar huis ontslagen (ge-
middeld 71%; 2004: 2.911). Ongeveer 13% vertrok naar een verpleeghuis (2004: 579) en 4% 
naar een revalidatie-instelling (2004: 169). 
De groep amputaties is eveneens op basis van verrichtingen (amputatie van (delen van) le-
dematen) verkregen. Bij analyse van de onderliggende hoofddiagnoses komt een zeer geva-
rieerd beeld naar voren. Ongeveer een kwart komt voor rekening van gangreen en ongeveer 
20% is toe te schrijven aan diabetes mellitus. De restgroep is groot (55%) en zeer divers 
(atherosclerose, embolieën etc.). 
 
Bij de beschouwing van het aantal patiënten dat voor kortdurende revalidatie naar een ver-
pleeghuis vertrekt, dient rekening te worden gehouden met verschillende ‘vervuilingen’. Zo 
worden in de ontslagbestemming ‘verpleeghuis’ alle verpleeghuispatiënten meegeteld; ook 
die patiënten die niet kortdurende in een verpleeghuis opgenomen. Deze vervuiling kan ver-
schillende achtergronden hebben; bijvoorbeeld patiënten bij wie slecht een gering herstel 
verwacht wordt en permanent verblijf in een verpleeghuis aangewezen is; residentiële (PG) 
verpleeghuiscliënten die goed van hun aandoening hersteld zijn, maar vanwege andere om-
standigheden permanent in een verpleeghuis verblijven. 
                                                 
30 M.H. Jager-Geurts, R.J.G. Peters, S.J. van Dis, M.L. Bots. (2006). Hart- en vaatziekten in Neder-
land 2006: cijfers over leefstijl- en risicofactoren, ziekte en sterfte. Nederlandse Hartstichting: Den 
Haag. 
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Een andere vervuiling kan worden veroorzaakt door een afwijkende organisatie van het 
‘zorgpad’. Zo ontslaan sommige ziekenhuizen CVA-patiënten standaard naar een verpleeg-
huis, waarna eventuele verwijzing naar een revalidatiecentrum plaatsvindt. Eén en ander 
betekent dat het aantal patiënten dat in werkelijkheid in een verpleeghuis wordt opgenomen 
lager is dan uit het overzicht blijkt, terwijl het aantal patiënten dat naar een revalidatie-
instelling gaat groter is. De exacte omvang van deze vervuiling is onduidelijk. 
In de ontslagbestemming ‘overige instellingen’ bevinden zich hoogstwaarschijnlijk ook nog 
patiënten die ontslagen zijn naar een verpleeghuis of revalidatiecentrum. In overleg met 
Prismant is er voor gekozen om deze patiënten in het navolgende toe te wijzen aan de ver-
pleeghuizen en de revalidatie-instellingen. Bij de toewijzing is uitgegaan van de verhouding 
tussen de patiëntenstromen naar verpleeghuizen en revalidatiecentra. Het toegerekende 
aandeel van de verpleeghuizen bedraagt daardoor respectievelijk: CVA: 83,1%; heupen & 
knieën: 92,8%; amputaties: 76,8%. 
 

Landelijke Zorgregistratie Verpleging & Verzorging 
In de Landelijke Zorgregistratie Verpleging & Verzorging (LZV) verzamelde Prismant voor 
Arcares in de periode 1998-2004 op gegevens over de verleende zorg in verpleeg- en ver-
zorgingshuizen. De gegevens werden door de deelnemende instellingen op vrijwillige basis 
aangeleverd. De LZV is in 2003 afgesloten ten faveure van de Zorgzwaartemeting Ouderen 
Zorg (ZOZ). 
De representativiteit van de LZV-gegevens is onduidelijk. Weging van de uitkomsten op ba-
sis van de aantallen somatische en PG-bedden was niet mogelijk. Dit maakt (in)directe ex-
trapolaties van de uitkomsten naar landelijke cijfers erg lastig. Daarmee werd ook de verge-
lijking met de LMR-uitkomsten niet goed mogelijk. 
Het aantal deelnemende instellingen varieerde zeer sterk van 212 in 1998 tot 49 in 2004. 
Hierdoor variëren de uitkomsten in absolute termen sterk. Het jaar 1998 leverde naast zeer 
grote aantallen (vier tot zestienmaal zo groot als de andere jaren) in een aantal gevallen af-
wijkende verhoudingsgetallen. 
 
Arcares heeft voor dit onderzoek een ruw databestand geleverd op basis van een aantal 
diagnoses die aansloten op de onderverdeling in vijf patiëntencategorieën. Dit ruwe bestand 
is vervolgens bewerkt en geanalyseerd. 
De opzet en ordening van de LZV maakte het moeilijk om aansluiting te vinden op de geko-
zen vijf patiëntencategorieën. Slechts de CVA’s en amputaties bleken op een zinvolle manier 
uit het gegevensbestand te destilleren. Helaas zijn er voor de amputaties slechts gegevens 
over de periode 1998-2001 beschikbaar. 
Het bleek praktisch onmogelijk om op basis van de ‘berichten beëindiging zorg’ de behan-
delduur te bepalen omdat de relevante velden vaak niet waren ingevuld. In de analyse is 
daarom uitsluitend uitgegaan van het zogenaamde ‘bericht aanvang zorg’ omdat in deze 
berichten de diagnose, de verwachte behandeling en de verblijfsduur werd gemeld. De doel-
groep van de kortdurende somatische revalidatie was te achterhalen door de ‘productcode 
reactivering / revalidatie’.  
 
Vanwege de onmogelijkheid om de LZV-cijfers naar landelijke cijfers te extrapoleren, is de 
bruikbaarheid van de LZV-gegevens voor dit onderzoek zeer beperkt. De aantallen opgeno-
men cliënten hebben geen betekenis. Met een groot voorbehoud ten aanzien van de repre-
sentativiteit kunnen gemiddelden en verhoudingsgetallen mogelijk wel betekenis hebben. 
 
Van de CVA-cliënten bleek 40-50% voor revalidatie te zijn opgenomen. In de loop van de 
jaren steeg dat aantal van circa 40% naar rond de 50%. In de periode 1999-2004 ging het 
daarbij over gemiddeld 15 CVA-revalidatiecliënten per jaar. Over de hele linie werden iets 
meer vrouwen dan mannen opgenomen (56% versus 44%). De gemiddelde leeftijd van de 
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voor revalidatie opgenomen CVA-cliënten varieerde tussen mannen (75-76 jaar) en vrouwen 
(79-80 jaar). Het is onduidelijk hoeveel CVA-cliënten voorafgaand aan het doormaken van de 
CVA al in een verpleeghuis waren opgenomen. 
De bij opname verwachte opnameduur varieerde voor de CVA-revalidatie van drie weken tot 
meer dan een jaar [sic!]. In de loop van de jaren nam de verwachte opnameduur toe van 48 
dagen in 1998 tot 142 dagen in 2004. Deze tendens van oprekken van de verwachte opna-
meduur is breder. In de loop van de jaren is voor alle diagnosegroepen een zeer sterke toe-
name van de verwachte opnameduur waar te nemen. (bij amputaties bijvoorbeeld een ver-
dubbeling van 50 in 1998 tot 100 in 2001). Het is onduidelijk welke oorzaak hiervoor verant-
woordelijk is.  
 
In de met de LMR overlappende periode (2000-2001) is het aantal in de LZV gerapporteerde 
amputatiecliënten opmerkelijk genoeg hoger dan de totale uitstroom amputatiepatiënten uit 
de ziekenhuizen. De oorzaak hiervan is onduidelijk. Gezien de eerder vastgestelde betrouw-
baarheid van de LMR-gegevens is er waarschijnlijk (ook) sprake van het niet op elkaar aan-
sluiten van de registraties. 
Voor de amputaties bleek ook ongeveer de helft van de patiënten voor revalidatie te zijn op-
genomen. Er is daarbij een licht stijgende tendens waar te nemen. Het gemiddelde aantal 
cliënten is met 2 per instelling erg laag. Net als bij de CVA-cliënten is er een leeftijdsverschil 
tussen mannen en vrouwen waar te nemen (namelijk:74-77 jaar bij mannen en 77-80 jaar bij 
vrouwen). 
 
Aan de LZV-registratie ging een andere registratie vooraf, het SIVIS verpleeghuisinformatie-
systeem. De SIVIS-rapportages bleken helaas geen voor dit onderzoek bruikbare informatie 
op te leveren. 
 

Revalidatie Nederland 
Vanwege de aangegeven gelijkvormige opzet van het gegevensbestand, waren de vragen 
aan Revalidatie Nederland (RN) grotendeels conform die aan Prismant voor de LMR. Om er 
van verzekerd te zijn dat goed vergelijkbare uitkomsten zouden worden gegenereerd, is er 
voor de te gebruiken zoekopdrachten contact geweest tussen RN en Prismant. Desondanks 
heeft RN voor de jaren 2003-2005 aanvankelijk slechts een beperkte analyse op basis van 
een geringere set opname- en ontslaggegevens kunnen aanleveren. Van de eerder onder-
scheiden patiëntencategorieën waren alleen de CVA en amputaties op een zinvolle wijze in 
de gegevens te onderscheiden. 
De onderstaande analyses zijn op deze eerste opname- en ontslagtabellen gebaseerd. RN 
heeft in een later stadium, na afronding van de analyses, opnieuw opname- en ontslagtabel-
len aangeleverd; aangevuld met enkele kerngegevens over poliklinische behandelingen. 
Ondanks de wat andere opzet en indeling, en enkele correcties, lijken de CVA-cijfers niet tot 
een substantieel ander beeld aanleiding te geven. Aangezien de aantallen opgenomen am-
putatiepatiënten in de nieuwe tabellen verviervoudigd en anders verdeeld waren, zijn voor de 
amputatiepatiënten nieuwe berekeningen gemaakt. Anders dan in de oorspronkelijke tabel-
len, zijn in de nieuwe tabellen de patiënten die werden opgenomen uit of werden ontslagen 
naar andere revalidatiecentra buiten beschouwing gelaten. Ter informatie zijn beide tabellen-
sets zijn hieronder opgenomen. 
 
Het aantal in revalidatie-instellingen opgenomen CVA-patiënten steeg in de gerapporteerde 
periode met 31% van 1.848 in 2003 naar 2.421 in 2005. Deze patiëntengroep kende een 
stabiele gemiddelde leeftijd van rond de 57 jaar en kende een aandeel mannen van rond de 
60%. De gemiddelde behandeltijd van volwassen CVA-patiënten bedroeg rond de drie 
maanden en daalde licht van 94 (2003) naar 86 dagen (2005). Van de opgenomen CVA-
patiënten was ongeveer driekwart (71-78%) afkomstig uit ziekenhuizen en met ongeveer een 
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zeer beperkt aantal uit verpleeghuizen. Tegen de 60% van de patiënten wordt naar huis ont-
slagen. Kleine aantallen patiënten vertrekken naar een andere revalidatie-instelling, een zie-
kenhuis of een verpleeghuis. De ontslagbestemming is bij ongeveer 30% van de patiënten 
onbekend (26,4-32,4%).31 
 
Het aantal opgenomen amputatiepatiënten schommelde rond de 350, waarvan slechts een 
zeer beperkt deel jonder dan 17 jaar oud was.. De gemiddelde leeftijd van de volwassen 
patiënten bedroeg circa 62 jaar (60,9-62,8). Het aandeel mannen bedroeg ongeveer twee-
derde (65,2-66,2%). De overgrote meerderheid van deze patiëntengroep was afkomstig uit 
een ziekenhuis (84,2-86,6%). Uit verpleeghuizen werden nagenoeg geen patiënten opgeno-
men. De gemiddelde behandeltijd van volwassen amputatiepatiënten bedroeg in deze perio-
de ruim drie maanden (92,1-101,0). De meeste patiënten vertrekken naar huis (76,1%-
82,8%). 
 
Voor het peiljaar 2004 zijn de volgende kerngegevens beschikbaar: 
 

Gegevens 2004 CVA-
patiënten Amputatiepatiënten 

Totaal aantal revalidatiepatiënten 2.400 (100%) 345 (100%) 
Waarvan uit ziekenhuizen 1.693 (71%) 295 (86%) 
Waarvan uit verpleeghuizen 34 (1,4%) 0 (0%) 
Waarvan herkomst onbekend 344 (11%) 6 (2%) 
Gemiddelde leeftijd bij opname 57 jaar 61 jaar 
Aandeel mannen bij opname 61,1% 65,2% 
Gemiddelde behandelduur 89 dagen 101 dagen 
Ontslag naar huis 1.348 (57%) 301 (82%) 
Ontslag naar een verpleeghuis 66 (3%) 11 (3%) 
Ontslagbestemming onbekend 764 (32%) 28 (8%) 

 
Een opmerkelijk fenomeen is dat voor de overlappende jaren (2003-2004) de instroom van 
de CVA-patiënten uit ziekenhuizen 62-66% hoger is dan uit de LMR-gegevens blijkt. Zelfs 
wanneer de helft van het aantal CVA-patiënten dat volgens de LMR naar een onbekende 
andere instelling is vertrokken aan de revalidatie-instellingen wordt toegerekend zijn er on-
geveer ‘onverklaarbare’ 200 ziekenhuispatiënten (22-25%). Uit het eerder aangehaalde on-
derzoek bleken de LMR-ontslagbestemmingen zeer betrouwbaar. RN heeft voor dit verschil 
geen verklaring kunnen geven. 
Het aantal patiënten afkomstig uit verpleeghuizen lijkt met enkele tientallen per jaar daaren-
tegen erg laag, gezien de praktijk dat sommige ziekenhuizen hun CVA-patiënten na een be-
perkt aantal dagen standaard naar een verpleeghuis ontslaan waarna pas een eventuele 
overplaatsing naar een revalidatiecentrum plaatsvindt. Mogelijk zijn deze patiënten opgeno-
men in de relatief grote categorie ‘uit ziekenhuis opgenomen’, mogelijk zijn ze ook opgeno-
men in 10-15% van de patiënten (i.e. enkele honderden) waarvan de herkomst niet bekend 
is. 
 
Het aandeel patiënten dat poliklinisch werd behandeld voor CVA bedroeg gemiddeld rond de 
15% van het totale aantal poliklinische behandelde revalidatiepatiënten. In absolute getallen 
was in de periode 2003-2005 een stijging van 40% waar te nemen, van 3.614 naar 5.046. 
Ongeveer 60% hiervan waren mannen. Voor de amputatiepatiënten bedroeg het aandeel 
een kleine 3%. Het aantal poliklinische patiënten bedroeg ruim tweemal zo veel als het aan-
tal klinische patiënten. In deze groep was een stijging van ongeveer een kwart waar te ne-
                                                 
31 UIt de aanvullende gegevens van RN bleek dat een zeer groot deel van de patiënten die het aan-
vankelijk revalidatiecentrum met onbekende bestemming verlieten naar huis worden ontslagen; in 
totaal wordt ongeveer driekwart van de patiënten naar huis ontslagen. 
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men. Ongeveer twee derde van deze patiëntengroep bestond uit mannen. De behandelduur 
voor beide aandoeningen bedroeg gemiddeld 5-5½ maand. 
 

CVA-toeslag CTG/ZAio 
CTG ZAio houdt sinds 2001 de ontwikkeling van de omvang van de CVA-toeslagen bij. Op 
basis van de gerealiseerde ligdagen en de voorwaarden in de beleidsregel (onder andere 
een beperking tot 56 dagen), is het mogelijk om het minimale aantal in verpleeghuizen gere-
valideerde CVA-patiënten te berekenen. 
 

Jaar

Productie
afspraken 
(dagen)

Realisatie
(dagen)

Realisatie
(%)

Tarief
per dag Totale kosten

Aantal
cliënten

bij 56 dagen Index

2001 201.900  196.500  97,3% 91,11€     17.903.115€   3.509          100%
2002 306.400  255.900  83,5% 96,61€     24.722.499€   4.570          130%
2003 328.900  298.985  90,9% 96,61€     28.884.941€   5.339          152%
2004 348.921  333.886  95,7% 99,70€     33.288.434€   5.962          170%
2005 374.710  342.555  91,4% 101,30€   34.700.822€   6.117          174%
2006 377.381  349.077  92,5% 102,40€  35.745.528€  6.234         178%  

 
Voor de evaluatie van de CVA-toeslag in 200332 heeft het CTG helaas geen onderzoek ge-
daan naar de aantallen cliënten. De CTG-enquêteresultaten gaven aan dat de hoogte van 
toeslag voldoende was voor het dekken van de meerkosten van de CVA-revalidatie. Over de 
(gemiddelde) revalidatieperiode kon men geen conclusies trekken. 
De bruikbaarheid van deze cijfers wordt verder ondergraven wanneer ze worden vergeleken 
met de LMR-gegevens. Het aantal revalidatiecliënten op basis van de CVA-toeslag zou in 
2004 hoger geweest zijn dan de totale uitstroom van CVA-patiënten vanuit de ziekenhuizen 
naar de verpleeghuizen (5.486). Aannemende dat het aandeel te revalideren CVA-patiënten 
50-75% bedraagt, is de schatting op basis van de CVA-toeslag 3.000 tot 1.500 te hoog. 
Ondanks de beperkte bruikbaarheid van de cijfers voor het bepalen van de omvang van de 
groep revaliderende CVA-patiënten in verpleeghuizen, kunnen de totale kosten van de CVA-
toeslagen wel gebruikt worden voor het bepalen van een schatting van de kosten van het 
kortdurende verblijf ten laste van de AWBZ. 
 

Conclusie onderzoek gegevensbestanden 
De registraties die voor dit onderzoek zijn geraadpleegd, zijn voor andere doeleinden opge-
zet. Om deze reden leveren ze slechts gedeeltelijk antwoorden op vragen voor het onder-
zoek naar kortdurende somatische revalidatie. Daarnaast blijken de uitkomsten van de ver-
schillende gegevensbestanden slecht op elkaar aan te sluiten. Een belangrijke reden hier-
voor zijn de verschillende diagnosecategorieën, de onduidelijke representativiteit en de moei-
lijk te kwantificeren verschillende vormen van bias. 
In de toekomst zal de AWBZ-brede Zorg Registratie (AZR) mogelijk soelaas kunnen bieden 
voor beleidsrelevant kwantitatief onderzoek. Het valt daarnaast te hopen dat de 100%-
dekking van de LMR in de toekomst in stand kan worden gehouden. 
 

Beredeneerde schatting 
Ondanks de problematische gegevensbronnen is het niet onmogelijk om een schatting van 

                                                 
32 CTG. Evaluatie toeslag voor CVA-patiënten in verpleeghuizen (II 03-21; 11.6.2003) 
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het aantal cliënten te maken die voor kortdurend verblijf op somatische grondslag in een ver-
pleeghuis zijn opgenomen. Het referentiejaar voor deze schatting is 2004. Op basis van een 
aantal aannames kan vervolgens een schatting gemaakt worden van de kosten die ten laste 
van de AWBZ komen. 
Het uitgangspunt voor de schatting zijn de LMR-gegevens. Van de patiënten met de ontslag-
bestemming ‘overige instellingen’ is een deel aan de verpleeghuizen toegerekend en een 
ander deel aan de revalidatiecentra op basis van de patiëntenstromen naar verpleeghuizen 
en revalidatiecentra. Het toegerekende aandeel van de verpleeghuizen bedraagt daardoor 
voor CVA: 83,1%; voor heupen & knieën: 92,8%; en voor amputaties: 76,8%. Vervolgens is 
aangenomen dat het aandeel van deze cliënten dat voor revalidatie in aanmerking komt tus-
sen de 50% en 75% bedraagt. Dit leidt tot de volgende aantallen: 
 

CVA
Verpleeghuizen 5.486         5.486           5.486           
Toerekening OI 649            649              649              
Subtotaal 6.135         6.135         6.135         
Aandeel revalidatie 50% 60% 75%
Totaal 3.068         3.681           4.601           

Heupen & knieën
Verpleeghuizen 4.653         4.653           4.653           
Toerekening OI 768            768              768              
Subtotaal 5.421         5.421           5.421           
Aandeel revalidatie 50% 60% 75%
Totaal 2.710         3.252           4.065           

Amputaties
Verpleeghuizen 579            579            579            
Toerekening OI 69              69              69              
Subtotaal 648            648              648              
Aandeel revalidatie 50% 60% 75%
Totaal 324            389              486              

Totaal 6.102        7.322        9.153         
 
Deze schatting van het aantal patiënten heeft betrekking op slechts een deel van de totale 
cliëntenpopulatie. Buiten beschouwing zijn gebleven een deel van de ‘overige orthopedie’ 
(met name heupfracturen die voor een deel al is opgenomen onder de ‘heupen & knieën’) en 
de ’restcategorie’. Op basis van het kwalitatieve onderzoek kan worden aangenomen dat het 
aandeel van de niet in de bovenstaande schatting meegerekende cliënten ongeveer een 
kwart tot een derde bedraagt. Deze aanname leidt tot de volgende aantallen cliënten: 
 

50% 60% 75%
Subtotalen 6.102         7.322           9.153           
1/3 3.051         3.661         4.576         
Totalen 9.153         10.983         13.729         

Subtotalen 6.102         7.322         9.153         
1/4 2.034         2.441           3.051           
Totalen 8.136         9.763         12.204        

 
Het totale aantal cliënten zou zich daarmee globaal tussen de 8.000 en 14.000 bevinden. De 
onderzoekers achten een aandeel van 50-60% voor de revalidatie en 1/3 voor de restcatego-
rie het meest voor de hand te liggen. De schatting kan daarmee worden ingeperkt tot een 
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bandbreedte van ruwweg 9.000 tot 11.000 cliënten. 
 
De schatting kan ook op een gedeeltelijk andere manier worden opgebouwd; naar de vijf 
eerder onderscheiden patiëntencategorieën. Hierbij moet ook een schatting gemaakt worden 
van de categorieën ’overige orthopedie’ en de restcategorie. 
Het aandeel van de heupfracturen in de LMR-categorie ’heupen & knieën’ bedraagt ruim een 
derde. Deze groep hoort eigenlijk thuis in de groep ’overige orthopedie’. Uit het kwalitatief 
onderzoek is gebleken dat men de totale groep orthopediecliënten ongeveer even hoog in-
schat dan de CVA-categorie. Voor de restcategorie is een aandeel van 25% aangenomen. 
Uitgaande van de aannames van 50% en 60% revalidatiecliënten per cliëntencategorie, leidt 
dat tot de volgende twee schattingen van de cliëntenaantallen: 
 

50% revalidatie naar verpleeghuizen
Cliëntencategorie Cliënten Aandeel
CVA 3.068    36%
Electieve heupen & knieën 1.626      19%
Overige orthopedie 1.441      17%
Amputaties 324       4%
Restcategorie (25%) 2.153      25%
Totaal 8.612    100%  

 
60% revalidatie naar verpleeghuizen
Cliëntencategorie Cliënten Aandeel
CVA 3.681      36%
Electieve heupen & knieën 1.951      19%
Overige orthopedie 1.730    17%
Amputaties 389         4%
Restcategorie (25%) 2.584      25%
Totaal 10.335  100%  

 
De onderzoekers achten het niet uitgesloten dat de twee orthopediecategorieën gezamenlijk 
een groter aandeel hebben, maar daarover is niets met zekerheid te zeggen. 
De bandbreedte uit deze ruwe schatting 8.500 - 10.500 valt grotendeels samen met de vori-
ge schatting (9.000 - 11.000). 
 
Op basis van de hierboven geschatte cliëntenaantallen kunnen schattingen van de kosten 
worden gemaakt. Hierbij worden de volgende aannames gevolgd: een gemiddelde vergoe-
ding van 175 euro per verpleegdag; een verblijfduur zoals deze uit de enquête is voortgeko-
men; de kosten voor de CVA-toeslag op basis van de gegevens van CTG/ZAio. 
 
Een globale berekening op basis van de eerder vastgesteld bandbreedte van 9.000 – 11.000 
cliënten en een gemiddelde verblijfsduur van 73 dagen uit de enquête leidt tot de volgende 
inschatting van de kosten ten laste van de AWBZ: 
 

Aantal cliënten 9.000                11.000               
Gemiddeld verblijf 73 73
Aantal dagen 657.000            803.000               
Ligprijs 175 175
Subtotaal 114.975.000€   140.525.000€      
CVA-toeslag 33.288.434€     33.288.434€       
Totaal 148.929.682€   174.627.682€      

 
Wanneer de gegevens van de 50% en 60% schattingen worden gecombineerd met de ge-
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middelde verblijfsduur per categorie uit de enquête dan leidt dit tot de volgende schattingen 
van de kosten. 
 
50% revalidatie naar verpleeghuizen

CVA Heupen & knieën Ov. Orthopedie Amputaties Restcategorie Totalen
Aantal cliënten 3.068                1.626                   1.441               324               2.153              8.612             
Gemiddeld verblijf 84 48 63 119 87
Aantal dagen 257.672            78.055                 90.806             38.564          187.314          652.412         
Ligprijs 175€                 175€                   175€               175€            175€               
Subtotaal 45.092.552€     13.659.707€        15.891.049€    6.748.778€   32.779.994€   114.172.081  
Toeslag 33.288.434€     33.288.434    
Totaal 78.380.986€     13.659.707€        15.891.049€   6.748.778€  32.779.994€  147.460.515   
 
60% revalidatie naar verpleeghuizen

CVA Heupen & knieën Ov. Orthopedie Amputaties Restcategorie Totalen
Aantal cliënten 3.681                1.951                   1.730               389               2.584              10.335           
Gemiddeld verblijf 84 48 63 119 87 401                
Aantal dagen 309.206           93.667                108.967         46.277        224.777         782.894         
Ligprijs 175€                 175€                    175€                175€             175€               875                
Subtotaal 54.111.063€     16.391.648€        19.069.259€    8.098.534€   39.335.993€   137.006.497  
Toeslag 33.288.434€     33.288.434    
Totaal 87.708.962€     16.485.537€        19.178.465€   8.145.105€  39.561.032€  171.079.101   
 
Samenvattend kan – met de nodige voorbehouden ten aanzien van de gebruikte aannamen - 
worden geconcludeerd dat het aantal patiënten dat in 2004 op basis van een somatische 
grondslag in een verpleeghuis werd opgenomen waarschijnlijk tussen de 8.500 en 11.000 
bedroeg. Hiervan bedroeg het aandeel cliënten uit de restcategorie ongeveer een kwart. In 
deze groep bevond zich waarschijnlijk ook een groot aandeel niet-revalidatiepatiënten. Met 
het verblijf van de cliënten op somatische grondslag was waarschijnlijk een bedrag van 140 
tot 175 miljoen euro (inclusief de CVA-toelagen) gemoeid. 
 
In deze schattingen zijn de niet nader vast te stellen kosten van het verblijf ‘tussen het zie-
kenhuis en het verpleeghuis’ niet opgenomen. Het gaat daarbij om verblijf van feitelijk uit-
behandelde patiënten in het ziekenhuis in afwachting van een verpleeghuisplaats. Het betreft 
hier zowel de kosten ten laste van de zogenaamde ‘verkeerde bed-regeling’, als de kosten 
van de de zogenaamde schakel- en transferafdelingen. 
Op grond van ‘verkeerde bed-regeling’ kon een tijdelijk verlengd verblijf van patiënten in een 
ziekenhuis vergoed worden. Het moest daarbij gaan om patiënten met een verpleeghuis-
indicatie die door plaatsgebrek nog geen verpleeghuisplaats konden krijgen. Met deze rege-
ling was in 2004 in totaal 15 miljoen euro gemoeid. 
De schakel- en transferafdelingen in ziekenhuizen kennen geen uniforme opzet. Veelal staan 
ze als vooruitgeschoven post onder beheer van een verpleeghuis, maar ook komt het voor 
dat het ziekenhuis de AWBZ-afdeling beheren. Voor verblijf op deze afdelingen was in 2004 
eveneens een verpleeghuisindicatie vereist. 
Het is gebleken dat voor beide verblijfscategorieën niet is vast te stellen hoeveel en hoe lang 
welke patiënten in afwachting van hun volgende bestemming in het ziekenhuis verbleven. 
Bijgevolg was het onmogelijk om een redelijke schatting van de kosten voor dit type AWBZ-
verblijf van revalidatiepatiënten op te stellen. Overigens lijken de implicaties van het niet op-
nemen van deze kosten, gezien de totale omvang van de kosten en de onzekerheden in de 
schattingen, relatief beperkt. 
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Ontslagbestemmingen (klinische opnamen)

Beroerte

Jaar Gem.
Totaal aantal ziekenhuisopnames        29.431 100%       29.809 100%       31.246 100%       32.623 100%       34.721 100% 100%
Index (2000 = 100%) 100% 101% 106% 111% 118,0%
Naar huis ontslagen        16.935 58%       16.905 57%       17.692 57%       18.854 58%       20.521 59% 58%
Naar verpleeghuis ontslagen          3.825 13%         4.036 14%         4.622 15%         5.105 16%         5.486 16% 15%
Naar revalidatiecentrum ontslagen             973 3%            911 3%            854 3%            879 3%         1.044 3% 3%
In ziekenhuis overleden          5.503 19%         5.500 18%         5.336 17%         4.851 15%         4.653 13% 16%
Naar ander ziekenhuis          1.696 6%         1.846 6%         1.981 6%         2.045 6%         2.176 6% 6%
Overige instellingen             441 1%            569 2%            717 2%            839 3%            781 2% 2%
Diversen niet nader gedifferentieerd               58 0%              42 0%              44 0%              50 0%              60 0% 0%

Heup & Knie

Jaar Gem.
Totaal aantal ziekenhuisopnames        33.483 100%       36.198 100%       39.752 100%       42.444 100%       44.226 100% 100%
Index (2000 = 100%) 100% 108% 119% 127% 132%
Naar huis ontslagen        28.613 85%       31.028 86%       34.217 86%       36.308 86%       37.649 85% 86%
Naar verpleeghuis ontslagen          3.324 10%         3.488 10%         3.691 9%         4.414 10%         4.653 11% 10%
Naar revalidatiecentrum ontslagen             258 1%            303 1%            298 1%            245 1%            408 1% 1%
In ziekenhuis overleden             569 2%            629 2%            618 2%            521 1%            486 1% 1%
Naar ander ziekenhuis             195 1%            191 1%            186 0%            159 0%            185 0% 0%
Overige instellingen             508 2%            538 1%            726 2%            784 2%            827 2% 2%
Diversen niet nader gedifferentieerd               16 0%              21 0%              16 0%              13 0%              18 0% 0%

Amputaties

Jaar Gem.
Totaal aantal ziekenhuisopnames          3.991 100%         4.138 100%         4.190 100%         4.268 100%         4.155 100% 100%
Index (2000 = 100%) 100% 104% 105% 107% 104%
Naar huis ontslagen          2.873 72%         2.998 72%         2.987 71%         3.034 71%         2.911 70% 71%
Naar verpleeghuis ontslagen             492 12%            502 12%            538 13%            558 13%            579 14% 13%
Naar revalidatiecentrum ontslagen             153 4%            149 4%            166 4%            168 4%            169 4% 4%
In ziekenhuis overleden             314 8%            349 8%            333 8%            319 7%            311 7% 8%
Naar ander ziekenhuis               80 2%              56 1%              78 2%              74 2%              86 2% 2%
Overige instellingen               70 2%              79 2%              83 2%            105 2%              90 2% 2%
Diversen niet nader gedifferentieerd                 9 0%                5 0%                5 0%              10 0%                9 0% 0%

Bron: Landelijke Medische Registratie, Prismant
Beroerten: ICD-9 430-438
Heup & knie: CVV 5-814.5; 5-814.7; 5-815.0; 5-815.2; 5-816.0; 5-816.1; 5-816.2; 5-816.51; 5-816.52
Amputaties: CVV 5-840 t/m 5-849

2004

2000 2001 2002 2003 2004

2000 2001 2002 2003

20042000 2001 2002 2003
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Gegevens uit de Landelijke Zorgregistratie Verpleging & Verzorging 
LZV - CVA

Bericht aanvang zorg
1ste Diagnose: 706 (CVA)

Jaar 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Aantal instellingen 212 196 156 135 92 95 49

Mannen 10.508       2.652       1.938       1.965       1.167       1.576       669          
Vrouwen 13.566       3.430       2.435       2.443       1.442       1.926       876          

Totaal 24.074       6.082       4.373       4.408       2.609       3.502       1.545       

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Mannen 44% 44% 44% 45% 45% 45% 43%
Vrouwen 56% 56% 56% 55% 55% 55% 57%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Reactivering/revalidatie na CVA
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Mannen 3.800         969          786          795          529          754          328          
Vrouwen 5.734         1.375       1.198       1.187       767          962          466          

Totaal 9.534         2.344       1.984       1.982       1.296       1.716       794          

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Mannen 36% 37% 41% 40% 45% 48% 49%
Vrouwen 42% 40% 49% 49% 53% 50% 53%

Totaal 40% 39% 45% 45% 50% 49% 51%

Karakteristieken leeftijd
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Modus 80              78            78            79            79            79            79            
Mediaan 84              81            80            77            81            82            82            
Gemiddelde 78,9           76,9         77,0         77,5         77,7         77,6         77,6         
Gem. leeftijd mannen 76,7           74,5         74,6         75,1         75,2         75,8         75,9         
Gem. leeftijd vrouwen 80,3           78,6         78,6         79,1         79,4         78,9         79,6         
De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn significant (BI 95%).

Prognose behandelduur
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

21 dagen 24,5% 10,4% 6,9% 5,8% 3,9% 2,1% 1,4%
42 dagen 65,4% 47,6% 48,3% 44,0% 6,9% 7,6% 3,0%
90 dagen 3,1% 15,7% 19,2% 19,8% 39,1% 47,0% 41,7%
180 dagen 4,6% 19,7% 20,1% 21,0% 39,4% 34,9% 43,8%
365 dagen 1,0% 3,4% 3,3% 3,3% 5,0% 3,2% 4,5%
>365 dagen 1,4% 3,2% 2,3% 6,1% 5,6% 5,1% 5,5%

100,0% 100,0% 100,1% 100,0% 99,9% 99,9% 99,9%

Gemiddeld aantal cliënten per instelling
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Mannen 18              5              5              6              6              8              7              
Vrouwen 27              7              8              9              8              10            10            

Totaal 45              12            13            15            14            18            16             
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LZV - Amputatie

Bericht aanvang zorg
1ste Diagnose: 1904 (Amputatiestatus)

Jaar 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Aantal instellingen 212 196 156 135 92 95 49

Mannen 2.029         462          337          320          
Vrouwen 2.112         469          265          259          

Totaal 4.141         931          602          579          -          -          -          

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Mannen 49% 50% 56% 55%
Vrouwen 51% 50% 44% 45%

Totaal 100% 100% 100% 100%

Reactivering/revalidatie na amputatie
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Mannen 973            243          192          177          
Vrouwen 1.001         239          141          145          

Totaal 1.974         482          333          322          -          -          -          

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Mannen 48% 53% 57% 55%
Vrouwen 47% 51% 53% 56%

Totaal 48% 52% 55% 56%

Prognose behandelduur
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

21 dagen 17,9% 7,1% 4,5% 4,3%
42 dagen 71,8% 49,6% 45,9% 39,8%
90 dagen 2,8% 17,0% 19,8% 18,6%
180 dagen 5,6% 20,5% 24,0% 28,0%
365 dagen 0,9% 2,1% 3,3% 2,2%
>365 dagen 1,0% 3,7% 2,4% 7,1%

100,0% 100,0% 99,9% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Karakteristieken leeftijd
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Modus 80,0           78,0         79,0         79,0         
Mediaan 79,0           76,0         78,0         79,0         
Gemiddelde 78,1           75,2         75,6         76,5         
Gem. leeftijd mannen 76,6           73,5         73,5         76,0         
Gem. leeftijd vrouwen 79,5           77,0         78,5         77,0         
Met uitzondering van 2001 zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen zijn significant (BI 95%).

Gemiddeld aantal cliënten per instelling
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Mannen 5                1              1              1              -          -          -          
Vrouwen 5                1              1              1              -          -          -          

Totaal 9                2              2              2              -          -          -           
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Prognose behandelduur

Op basis van algemeen bestand, bericht aanvang zorg, reactivering & revalidatie

Prognose behandelduur

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

21 dagen 14,9% 8,3% 6,6% 7,0% 7,7% 5,2% 4,8%
42 dagen 77,6% 56,4% 52,4% 44,7% 9,7% 11,8% 8,6%
90 dagen 3,3% 17,0% 21,9% 24,8% 46,3% 49,3% 54,5%
180 dagen 3,0% 14,4% 14,7% 17,4% 28,9% 27,1% 25,6%
365 dagen 0,5% 1,9% 2,1% 2,0% 2,6% 2,3% 2,2%
>365 dagen 0,8% 2,1% 2,3% 4,0% 4,9% 4,4% 4,3%

100,1% 100,1% 100,0% 99,9% 100,1% 100,1% 100,0%

n = 48.013       10.888       8.666       8.144       5.409       6.485       3.504        
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Oorspronkelijke opname- en ontslagtabellen van Revalidatie Nederland 
 
Overzicht kenmerken unieke klinische patienten opgenomen in 2003.

LEEFTIJD xherkomst
Aantal gem. eigen woning revalidatie centrum academische of algeverpleeghuis overig totaal

leeftijd Aantal Rij % Aantal Rij % Aantal Rij % Aantal Rij % Aantal Rij % Aantal Rij %
2003 CVA groep 0 < 17: kinderen         0 0%

M 7 11 2 28,6% 5 71,4%   7 100%
V 10 10 1 14,3%   6 85,7%   7 100%

>= 17: volwassenen         0 0%
M 1.059 57 62 6,6% 7 0,7% 845 89,3% 20 2,1% 12 1,3% 946 100%
V 772 56 53 7,8% 4 0,6% 602 88,5% 11 1,6% 10 1,5% 680 100%

amputaties 0 < 17: kinderen         0 0%
M        0 0%
V 3 14    3 100,0%   3 100%

>= 17: volwassenen         0 0%
M 54 62 4 8,7% 2 4,3% 40 87,0%   46 100%
V 29 68 3 15,8% 1 5,3% 15 78,9%   19 100%

overige diagnoses 0 < 17: kinderen         0 0%
M 125 10 60 60,6% 7 7,1% 31 31,3% 1 1,0%  99 100%
V 140 12 79 63,7% 7 5,6% 35 28,2% 1 0,8% 2 1,6% 124 100%

>= 17: volwassenen         0 0%
M 1.636 46 536 36,5% 14 1,0% 871 59,3% 17 1,2% 31 2,1% 1469 100%
V 1.183 48 427 41,4% 7 0,7% 581 56,4% 7 0,7% 9 0,9% 1031 100%

diagnose onbekend 0 < 17: kinderen         0 0%
M 4 10       0 0%
V 7 9       0 0%

>= 17: volwassenen  1 66       0 0%
M 374 54 1 100,0%     1 100%
V 297 56    3 100,0%   3 100%
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Overzicht kenmerken unieke klinische patienten opgenomen in 2004.
LEEFTIJD xherkomst
Aantal gem. eigen woning revalidatie centrum academische of algeverpleeghuis overig totaal

leeftijd Aantal Rij % Aantal Rij % Aantal Rij % Aantal Rij % Aantal Rij % Aantal Rij %
2004 CVA groep 0 < 17: kinderen M 10 11 3 37,5% 2 25,0% 3 37,5%   8 100,0%

V 8 10 4 57,1%  3 42,9%   7 100,0%
>= 17: volwassenen M 1.456 57 171 13,6% 7 0,6% 1.039 82,5% 21 1,7% 21 1,7% 1259 100,0%

V 926 56 98 12,5% 5 0,6% 648 82,9% 13 1,7% 18 2,3% 782 100,0%
amputaties 0 < 17: kinderen M       0 0,00

V       0 0,00
>= 17: volwassenen M 44 61 5 17,2%  24 82,8%   29 100,0%

V 25 66 7 33,3% 1 4,8% 12 57,1%  1 4,8% 21 100,0%
overige diagnoses 0 < 17: kinderen M 155 11 58 45,3% 7 5,5% 60 46,9%  3 2,3% 128 100,0%

V 136 11 65 60,2% 3 2,8% 38 35,2%  2 1,9% 108 100,0%
>= 17: volwassenen M 1.946 47 614 39,0% 22 1,4% 900 57,1% 11 0,7% 29 1,8% 1576 100,0%

V 1.683 48 682 52,0% 10 0,8% 592 45,2% 8 0,6% 19 1,4% 1311 100,0%
diagnose onbekend 0 < 17: kinderen M 9 13      0 0,0%

V 7 10      0 0,0%
>= 17: volwassenen M 200 56      0 0,0%

V 171 53      0 0,0%  
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Overzicht kenmerken unieke klinische patienten opgenomen in 2005.
LEEFTIJD xherkomst
Aantal gem. eigen woning revalidatie centrum academische of algeverpleeghuis overig totaal

leeftijd Aantal Rij % Aantal Rij % Aantal Rij % Aantal Rij % Aantal Rij % Aantal Rij %
2005 CVA groep 0 < 17: kinderen M 12 12 2 16,7%  10 83,3%   12 100,0%

V 6 6 3 50,0%  3 50,0%   6 100,0%
>= 17: volwassenen M 1.449 58 139 10,7% 5 0,4% 1.119 85,9% 30 2,3% 10 0,8% 1303 100,0%

V 954 56 87 10,0% 6 0,7% 761 87,5% 10 1,1% 6 0,7% 870 100,0%
amputaties 0 < 17: kinderen M       0 0,00

V       0 0,00
>= 17: volwassenen M 56 65 11 26,8%  28 68,3% 1 2,4% 1 2,4% 41 100,0%

V 24 62 4 21,1%  15 78,9%   19 100,0%
overige diagnoses 0 < 17: kinderen M 149 11 51 43,6% 13 11,1% 51 43,6%  2 1,7% 117 100,0%

V 166 11 97 71,3% 1 0,7% 38 27,9%   136 100,0%
>= 17: volwassenen M 1.846 48 669 40,0% 30 1,8% 943 56,3% 17 1,0% 15 0,9% 1674 100,0%

V 1.538 48 741 53,3% 10 0,7% 619 44,5% 13 0,9% 7 0,5% 1390 100,0%
diagnose onbekend 0 < 17: kinderen M 4 10      0 0,0%

V 3 4      0 0,0%
>= 17: volwassenen M 427 56 13 21,3%  48 78,7%   61 100,0%

V 336 52 3 10,0%  25 83,3% 1 3,3% 1 3,3% 30 100,0%
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Overzicht kenmerken unieke klinische patienten ontslagen in 2003.
LEEFTIJD behandeltijd inxbestemming
Aantal gem. dagen gem. eigen woning revalidatie centrum academische of algeverpleeghuis overig totaal

leeftijd beh. Tijd Aantal Rij % Aantal Rij % Aantal Rij % Aantal Rij % Aantal Rij % Aantal Rij %
2003 CVA groep 0 < 17: kinderen M 6 10 122,67 1 33,3% 1 33,3% 1 33,3%   3 100%

V 7 10 99,57 5 100,0%     5 100%
>= 17: volwassenen M 1.047 57 96,20 605 82,2% 48 6,5% 40 5,4% 35 4,8% 8 1,1% 736 100%

V 743 57 90,78 432 85,4% 38 7,5% 22 4,3% 12 2,4% 2 0,4% 506 100%
amputaties 0 < 17: kinderen M       0 0%

V 4 15 77,00      0 0%
>= 17: volwassenen M 49 65 79,39 13 50,0% 10 38,5% 2 7,7% 1 3,8%  26 100%

V 27 69 103,48 4 28,6% 6 42,9% 3 21,4% 1 7,1%  14 100%
overige diagnoses 0 < 17: kinderen M 111 11 62,72 51 83,6% 4 6,6% 6 9,8%   61 100%

V 131 12 73,72 72 82,8% 8 9,2% 7 8,0%   87 100%
>= 17: volwassenen M 1.578 47 86,34 872 73,5% 67 5,6% 71 6,0% 31 2,6% 146 12,3% 1187 100%

V 1.188 48 83,63 744 81,8% 46 5,1% 47 5,2% 23 2,5% 50 5,5% 910 100%
diagnose onbekend 0 < 17: kinderen M 6 11 127,50 2 100,0%     2 100%

V 11 8 143,27 5 83,3%  1 16,7%   6 100%
>= 17: volwassenen M 376 54 66,72 105 71,4% 3 2,0% 14 9,5% 3 2,0% 22 15,0% 147 100%

V 300 55 67,40 79 89,8%  1 1,1% 4 4,5% 4 4,5% 88 100%
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Overzicht kenmerken unieke klinische patienten ontslagen in 2004.
LEEFTIJD behandeltijd inxbestemming
Aantal gem. dagen gem. eigen woning revalidatie centrum academische of algeverpleeghuis overig totaal

leeftijd beh. Tijd Aantal Rij % Aantal Rij % Aantal Rij % Aantal Rij % Aantal Rij % Aantal Rij %
2004 CVA groep 0 < 17: kinderen        0 0%

M 9 13 79,78 4 100,0%     4 100%
V 10 11 121,60 2 50,0% 2 50,0%    4 100%

>= 17: volwassenen        0 0%
M 1.413 58 88,31 812 82,9% 76 7,8% 38 3,9% 43 4,4% 10 1,0% 979 100%
V 927 56 90,37 530 87,2% 32 5,3% 18 3,0% 23 3,8% 5 0,8% 608 100%

amputaties 0 < 17: kinderen        0 0%
M       0 0%
V       0 0%

>= 17: volwassenen        0 0%
M 47 61 70,00 9 52,9% 4 23,5% 3 17,6% 1 5,9%  17 100%
V 28 66 78,14 3 60,0% 1 20,0%  1 20,0%  5 100%

overige diagnoses 0 < 17: kinderen        0 0%
M 149 11 68,01 59 68,6% 22 25,6% 4 4,7% 1 1,2%  86 100%
V 135 11 77,30 64 76,2% 13 15,5% 7 8,3%   84 100%

>= 17: volwassenen        0 0%
M 2.013 47 78,11 1.049 75,8% 82 5,9% 54 3,9% 14 1,0% 185 13,4% 1384 100%
V 1.691 48 73,76 911 78,6% 127 11,0% 40 3,5% 19 1,6% 62 5,3% 1159 100%

diagnose onbekend 0 < 17: kinderen        0 0%
M 7 13 33,29 4 66,7% 2 33,3%    6 100%
V 8 11 104,50 6 100,0%     6 100%

>= 17: volwassenen  1 67 138,00      0 0%
M 188 56 48,66 98 83,1% 10 8,5% 5 4,2%  5 4,2% 118 100%
V 188 51 56,14 102 75,6% 24 17,8% 2 1,5% 4 3,0% 3 2,2% 135 100%
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Overzicht kenmerken unieke klinische patienten ontslagen in 2005.
LEEFTIJD behandeltijd inxbestemming
Aantal gem. dagen gem. eigen woning revalidatie centrum academische of algeverpleeghuis overig totaal

leeftijd beh. Tijd Aantal Rij % Aantal Rij % Aantal Rij % Aantal Rij % Aantal Rij % Aantal Rij %
2005 CVA groep 0 < 17: kinderen M 13 11 116,92 5 100,0%     5 100,0%

V 6 9 101,67 4 80,0%  1 20,0%   5 100,0%
>= 17: volwassenen M 1.483 58 85,06 854 78,0% 96 8,8% 69 6,3% 53 4,8% 23 2,1% 1095 100,0%

V 960 56 87,76 592 83,9% 59 8,4% 29 4,1% 22 3,1% 4 0,6% 706 100,0%
amputaties 0 < 17: kinderen M       0 0,00

V       0 0,00
>= 17: volwassenen M 56 64 75,43 12 50,0% 8 33,3% 3 12,5% 1 4,2%  24 100,0%

V 24 65 69,00 3 33,3% 4 44,4%  2 22,2%  9 100,0%
overige diagnoses 0 < 17: kinderen M 150 11 72,43 59 79,7% 5 6,8% 5 6,8%  5 6,8% 74 100,0%

V 156 11 68,91 84 81,6% 7 6,8% 9 8,7%  3 2,9% 103 100,0%
>= 17: volwassenen M 1.835 47 74,71 1.014 75,2% 75 5,6% 52 3,9% 30 2,2% 177 13,1% 1348 100,0%

V 1.497 48 69,43 823 81,1% 92 9,1% 35 3,4% 19 1,9% 46 4,5% 1015 100,0%
diagnose onbekend 0 < 17: kinderen M 4 10 51,75   1 50,0%  1 50,0% 2 100,0%

V 2 6 74,50 1 100,0%     1 100,0%
>= 17: volwassenen M 428 58 47,86 41 43,2% 27 28,4% 12 12,6%  15 15,8% 95 100,0%

V 357 53 49,03 41 45,1% 27 29,7% 5 5,5% 2 2,2% 16 17,6% 91 100,0%
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Tweede serie tabellen van Revalidatie Nederland 
 
Toelichting op de tabellen door Revalidatie Nederland 
Teleenheid in tabellen De gegevens in deze tabellen hebben betrekking op unieke patiënten.  
   
Herkomst en bestemmings 
gegevens 

De herkomst- en bestemminggegevens zijn door de Revalidatiesector verzameld met een ander doel; meer de locatie dan de medische 
inhoud. 

- Deze gegevens worden in de komende periode opnieuw gedefinieerd op basis van de medische betekenis. 

   

Betreffende "herkomst": De herkomst van poliklinische patiënten is per definitie de woonomgeving. Om deze reden is dit gegeven niet getabelleerd. 
- De herkomst bevat de categorie "onbekend". De aangeleverde codering liet geen indeling naar de inhoudelijk relevante herkomstcategorieën 

toe.  
   

Betreffende "bestemming" De bestemming bevat de categorie "onbekend". De aangeleverde codering liet geen indeling naar de inhoudelijk relevante herkomstcatego-
rieën toe.  

- Na overleg met deskundigen uit het veld nemen wij aan dat zich in deze categorie een substantieel aantal cases bevindt die eigenlijk in de 
categorie "eigen woning" thuishoren. 

    

Domein De gegevens in de poliklinische tabellen hebben uitsluitend betrekking op patiënten die een multidisciplinaire poliklinische behandelingen 
ontvangen 

- De tabellen geven dus alleen informatie over een deel van het totaal aantal poliklinische patiënten, zij het wel de belangrijkste en omvang-
rijkste qua productie. 

- De tabellen betreffen uitsluitend de revalidatiezorg van de 24 revalidatie-instellingen; de revalidatiezorg van de ziekenhuizen is 
dus niet meegenomen. Dit betekent dat: 

- De aantallen in klinische tabellen een geringe onderschatting zijn; 
- De aantallen in de poliklinische tabellen een behoorlijke onderschatting in van de totaal verleende revalidatiezorg in Nederland, 

hetgeen ook gevolgen heeft voor de 
- De betrouwbaarheid van de bestemming van de poliklinische patiënten. Bestemmingsgegevens zijn daarom voor de poliklini-

sche patiënten niet meer opgenomen in de tabellen. 
- Hiernaast geldt dat, evenals bij de LMR (ontslagregistratie), de revalidatiecentra de bestemming van de patiënt vastleggen bij 

het ontslag. Het gegeven betreft dus een momentopname. 
- Informatie over de werkelijke (zorginhoudelijk relevante) bestemming waar de patiënt na enige tijd werkelijk terecht komt, zal 

niet altijd ter beschikking van het revalidatie centrum komen. 
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Revalidatie Nederland 
 
Overzicht kenmerken unieke klinische patiënten opgenomen in 2003   herkomst       

        teller LEEFTIJD eigen woning 

academische 
of algemeen 
ziekenhuis verpleeghuis onbekend 

        Aantal Gemiddeld Rij % Rij % Rij % Rij % 
2003 CVA groep 0 < 17: kinderen M 8 11,1 28,6% 71,4% 0,0% 0,0%
      V 10 9,9 14,3% 85,7% 0,0% 0,0%
    >= 17: volwassenen M 1.143 57,0 8,7% 87,3% 2,0% 1,9%
      V 827 56,1 9,6% 86,8% 1,7% 2,0%
  amputaties 0 < 17: kinderen M 0 . 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      V 4 11,0 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%
    >= 17: volwassenen M 226 60,9 9,2% 89,2% 0,0% 1,5%
      V 111 66,6 18,2% 80,7% 0,0% 1,1%
  overige diagnoses 0 < 17: kinderen M 124 10,4 60,6% 31,3% 1,0% 7,1%
      V 139 12,1 64,2% 27,6% 0,8% 7,3%
    >= 17: volwassenen M 1.436 44,6 38,8% 56,4% 1,3% 3,4%
      V 1.078 46,3 42,7% 54,9% 0,6% 1,7%
  diagnose onbekend 0 < 17: kinderen M 4 9,8 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      V 7 8,7 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    >= 17: volwassenen M 319 53,9 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      V 265 54,6 0,0% 100,0% 0,0% 0,0%
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Revalidatie Nederland 
 
Overzicht kenmerken unieke klinische patiënten ontslagen in 2003     bestemming       

        teller LEEFTIJD behandeltijd eigen woning

academische 
of algemeen 
ziekenhuis verpleeghuis onbekend 

        Valid N Mean Mean Rij % Rij % Rij % Rij % 
2003 CVA groep 0 < 17: kinderen M 8 11,3 139,6 25,0% 50,0% 0,0% 25,0% 
      V 7 10,0 99,6 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
    >= 17: volwassenen M 1.134 56,9 95,5 81,7% 5,3% 4,6% 8,4% 
      V 797 56,4 90,7 85,2% 4,4% 2,7% 7,8% 
  amputaties 0 < 17: kinderen M 0 . . 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
      V 5 12,0 70,6 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
    >= 17: volwassenen M 218 62,3 92,1 75,7% 10,8% 3,4% 10,1% 
      V 107 66,6 96,7 75,8% 10,6% 3,0% 10,6% 
  overige diagnoses 0 < 17: kinderen M 110 10,8 62,2 85,0% 8,3% 0,0% 6,7% 
      V 130 12,0 73,9 82,6% 8,1% 0,0% 9,3% 
    >= 17: volwassenen M 1.382 45,2 85,4 72,6% 5,5% 2,5% 19,4% 
      V 1.090 46,5 82,8 81,3% 5,0% 2,4% 11,2% 
  diagnose onbekend 0 < 17: kinderen M 5 10,2 101,8 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
      V 11 8,4 143,3 83,3% 16,7% 0,0% 0,0% 
    >= 17: volwassenen M 316 53,6 61,7 71,4% 9,5% 2,0% 17,0% 
      V 264 53,9 64,1 89,8% 1,1% 4,5% 4,5% 
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Revalidatie Nederland 
 
Overzicht kenmerken unieke klinische patiënten opgenomen in 2004   herkomst       

        teller LEEFTIJD eigen woning

academische 
of algemeen 
ziekenhuis verpleeghuis onbekend 

        Aantal Gemiddeld Rij % Rij % Rij % Rij % 
2004 CVA groep 0 < 17: kinderen M 11 10,9 37,5% 37,5% 0,0% 25,0%
      V 9 9,4 50,0% 50,0% 0,0% 0,0%
    >= 17: volwassenen M 1.540 57,1 15,2% 80,9% 1,7% 2,3%
      V 965 55,6 13,3% 82,2% 1,6% 2,9%
  amputaties 0 < 17: kinderen M 2 8,0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      V 0 . 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    >= 17: volwassenen M 225 60,0 8,7% 90,3% 0,0% 1,0%
      V 118 62,7 17,3% 77,6% 0,0% 5,1%
  overige diagnoses 0 < 17: kinderen M 152 10,7 44,4% 47,6% 0,0% 7,9%
      V 135 11,0 60,7% 34,6% 0,0% 4,7%
    >= 17: volwassenen M 1.681 45,2 42,5% 53,3% 0,7% 3,5%
      V 1.551 47,2 54,5% 42,7% 0,7% 2,1%
  diagnose onbekend 0 < 17: kinderen M 9 13,2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      V 7 10,4 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    >= 17: volwassenen M 200 55,7 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      V 171 52,6 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Revalidatie Nederland 
 
Overzicht kenmerken unieke klinische patiënten ontslagen in 2004     bestemming       

        teller LEEFTIJD behandeltijd eigen woning

academische 
of algemeen 
ziekenhuis verpleeghuis onbekend 

        Valid N Mean Mean Rij % Rij % Rij % Rij % 
2004 CVA groep 0 < 17: kinderen M 10 12,9 98,4 80,0% 0,0% 0,0% 20,0% 
      V 10 10,9 121,6 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 
    >= 17: volwassenen M 1.490 57,7 86,8 83,0% 3,8% 4,4% 8,8% 
      V 969 55,7 89,5 87,4% 3,0% 3,7% 5,9% 
  amputaties 0 < 17: kinderen M 2 8,0 7,5 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 
      V 0 . . 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
    >= 17: volwassenen M 245 60,5 98,2 84,6% 6,2% 2,5% 6,8% 
      V 126 63,7 108,2 80,0% 12,0% 1,3% 6,7% 
  overige diagnoses 0 < 17: kinderen M 146 10,7 67,5 69,9% 4,8% 1,2% 24,1% 
      V 135 11,2 77,3 76,2% 8,3% 0,0% 15,5% 
    >= 17: volwassenen M 1.738 45,3 75,9 74,0% 3,8% 0,8% 21,4% 
      V 1.551 47,3 71,1 78,2% 2,8% 1,8% 17,3% 
  diagnose onbekend 0 < 17: kinderen M 7 13,1 33,3 66,7% 0,0% 0,0% 33,3% 
      V 8 11,1 104,5 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
    >= 17: volwassenen M 189 56,1 49,1 83,1% 4,2% 0,0% 12,7% 
      V 188 51,0 56,1 75,6% 1,5% 3,0% 20,0% 
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Revalidatie Nederland 
 
Overzicht kenmerken unieke klinische patiënten opgenomen in 2005   herkomst       

        teller LEEFTIJD eigen woning

academische 
of algemeen 
ziekenhuis verpleeghuis onbekend 

        Aantal Gemiddeld Rij % Rij % Rij % Rij % 
2005 CVA groep 0 < 17: kinderen M 14 11,9 15,2% 75,8% 0,0% 9,1%
      V 7 5,9 42,9% 57,1% 0,0% 0,0%
    >= 17: volwassenen M 1.604 57,4 12,4% 84,4% 2,2% 1,0%
      V 1.045 55,5 11,1% 86,2% 1,2% 1,4%
  amputaties 0 < 17: kinderen M 2 13,5 50,0% 50,0% 0,0% 0,0%
      V 0 . 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    >= 17: volwassenen M 231 62,1 15,4% 82,6% 0,5% 1,5%
      V 121 61,6 11,2% 87,9% 0,0% 0,9%
  overige diagnoses 0 < 17: kinderen M 154 10,6 41,7% 43,7% 0,0% 14,5%
      V 176 11,3 71,6% 26,0% 0,0% 2,4%
    >= 17: volwassenen M 1.775 46,6 42,6% 53,4% 1,2% 2,8%
      V 1.558 48,4 56,6% 41,4% 0,9% 1,0%
  diagnose onbekend 0 < 17: kinderen M 4 10,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
      V 3 4,0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
    >= 17: volwassenen M 206 55,7 22,0% 78,0% 0,0% 0,0%
      V 155 51,9 10,0% 83,3% 3,3% 3,3%
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Revalidatie Nederland 
 
Overzicht kenmerken unieke klinische patiënten ontslagen in 2005     bestemming       

        teller LEEFTIJD behandeltijd eigen woning

academische 
of algemeen 
ziekenhuis verpleeghuis onbekend 

        Valid N Mean Mean Rij % Rij % Rij % Rij % 
2005 CVA groep 0 < 17: kinderen M 15 11,6 110,3 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
      V 7 7,9 101,1 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 
    >= 17: volwassenen M 1.652 57,3 83,0 78,7% 6,2% 4,7% 10,5% 
      V 1.060 55,6 86,3 83,9% 4,4% 3,0% 8,7% 
  amputaties 0 < 17: kinderen M 2 13,5 8,0 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
      V 0 . . 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
    >= 17: volwassenen M 238 61,6 95,4 82,1% 7,6% 2,1% 8,3% 
      V 126 62,5 100,0 82,3% 6,3% 5,1% 6,3% 
  overige diagnoses 0 < 17: kinderen M 156 10,7 73,6 79,5% 6,8% 0,0% 13,7% 
      V 167 11,1 69,7 82,4% 7,8% 0,0% 9,8% 
    >= 17: volwassenen M 1.779 46,1 70,2 73,0% 3,6% 2,3% 21,1% 
      V 1.534 48,5 63,9 80,4% 2,9% 1,9% 14,8% 
  diagnose onbekend 0 < 17: kinderen M 4 10,0 51,8 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 
      V 2 6,0 74,5 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
    >= 17: volwassenen M 178 57,7 32,8 42,6% 12,8% 0,0% 44,7% 
      V 150 52,6 45,0 45,1% 5,5% 2,2% 47,3% 
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Revalidatie Nederland 
 
Overzicht kenmerken unieke poliklinische patiënten behandeld in 2003     
        teller LEEFTIJD   
        Aantal Gemiddeld   
2003 CVA groep 0 < 17: kinderen M 47 8,9   
      V 31 7,2   
    >= 17: volwassenen M 2.054 57,2   
      V 1.482 53,8   
  amputaties 0 < 17: kinderen M 52 6,4   
      V 41 6,7   
    >= 17: volwassenen M 427 59,1   
      V 200 58,0   
  overige diagnoses 0 < 17: kinderen M 2.110 6,6   
      V 1.546 6,9   
    >= 17: volwassenen M 5.903 47,5   
      V 7.378 45,1   
  diagnose onbekend 0 < 17: kinderen M 173 7,2   
      V 121 8,3   
    >= 17: volwassenen M 1.450 50,3   
      V 2.320 49,4   

              
              
              
Overzicht kenmerken unieke poliklinische patiënten ontslagen in 2003     
        teller LEEFTIJD behandeltijd 
        Valid N Mean Mean 
2003 CVA groep 0 < 17: kinderen M 39 9,7 117,7
      V 26 8,0 151,9
    >= 17: volwassenen M 1.855 57,4 150,2
      V 1.328 54,2 153,5
  amputaties 0 < 17: kinderen M 53 6,7 112,3
      V 36 7,2 100,8
    >= 17: volwassenen M 393 58,3 165,5
      V 188 57,3 177,1
  overige diagnoses 0 < 17: kinderen M 2.019 7,1 188,7
      V 1.338 7,4 176,7
    >= 17: volwassenen M 5.621 47,5 142,4
      V 7.086 45,3 162,1
  diagnose onbekend 0 < 17: kinderen M 112 7,8 158,4
      V 72 8,3 107,7
    >= 17: volwassenen M 1.190 50,2 118,6
      V 1.758 49,8 145,5
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Revalidatie Nederland 
 
Overzicht kenmerken unieke poliklinische patiënten opgenomen in 2004     
        teller LEEFTIJD   
        Aantal Gemiddeld   
2004 CVA groep 0 < 17: kinderen M 49 8,1   
      V 43 8,5   
    >= 17: volwassenen M 2.660 56,7   
      V 1.817 53,6   
  amputaties 0 < 17: kinderen M 64 7,1   
      V 49 6,1   
    >= 17: volwassenen M 502 57,2   
      V 248 57,1   
  overige diagnoses 0 < 17: kinderen M 2.644 6,7   
      V 1.749 7,2   
    >= 17: volwassenen M 7.844 48,0   
      V 9.684 45,6   
  diagnose onbekend 0 < 17: kinderen M 147 7,8   
      V 142 8,5   
    >= 17: volwassenen M 1.115 49,2   
      V 2.020 48,4   

              
              
Overzicht kenmerken unieke poliklinische patiënten ontslagen in 2004.     
        teller LEEFTIJD behandeltijd 
        Valid N Mean Mean 
2004 CVA groep 0 < 17: kinderen M 38 10,4 198,7
      V 39 8,6 241,9
    >= 17: volwassenen M 2.480 57,3 156,8
      V 1.727 54,0 155,1
  amputaties 0 < 17: kinderen M 55 7,7 117,3
      V 43 6,4 124,6
    >= 17: volwassenen M 500 58,2 168,3
      V 234 55,8 168,3
  overige diagnoses 0 < 17: kinderen M 2.259 7,2 193,7
      V 1.538 7,8 185,0
    >= 17: volwassenen M 7.641 48,1 137,9
      V 9.258 45,4 147,1
  diagnose onbekend 0 < 17: kinderen M 100 8,0 218,9
      V 79 10,0 142,3
    >= 17: volwassenen M 968 49,5 169,5
      V 1.819 49,1 199,9
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Revalidatie Nederland 
 
Overzicht kenmerken unieke poliklinische patienten opgenomen in 2005.     
        teller LEEFTIJD   
        Aantal Gemiddeld   
2005 CVA groep 0 < 17: kinderen M 55 9,1   
      V 33 8,4   
    >= 17: volwassenen M 2.955 56,9   
      V 2.003 53,9   
  amputaties 0 < 17: kinderen M 61 6,6   
      V 50 8,6   
    >= 17: volwassenen M 502 57,9   
      V 274 55,1   
  overige diagnoses 0 < 17: kinderen M 2.833 6,8   
      V 1.914 7,4   
    >= 17: volwassenen M 9.044 48,6   
      V 10.281 46,2   
  diagnose onbekend 0 < 17: kinderen M 106 7,8   
      V 120 9,7   
    >= 17: volwassenen M 988 51,3   
      V 2.053 50,1   

              
              
 Overzicht kenmerken unieke poliklinische patienten ontslagen in 2005.     
        teller LEEFTIJD behandeltijd 
        Valid N Mean Mean 
2005 CVA groep 0 < 17: kinderen M 48 10,0 155,2
      V 28 10,6 140,0
    >= 17: volwassenen M 2.762 57,1 149,8
      V 1.826 54,5 152,0
  amputaties 0 < 17: kinderen M 59 6,3 92,3
      V 42 7,0 148,9
    >= 17: volwassenen M 494 57,6 160,4
      V 260 56,6 156,4
  overige diagnoses 0 < 17: kinderen M 2.401 7,6 182,8
      V 1.621 8,0 169,2
    >= 17: volwassenen M 8.705 48,5 133,4
      V 10.136 46,1 144,8
  diagnose onbekend 0 < 17: kinderen M 100 7,9 235,2
      V 75 9,2 215,1
    >= 17: volwassenen M 976 51,5 194,1
      V 2.075 50,2 226,9
 


