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Samenvatting 

Dit evaluatierapport beschrijft de implementatie van het standpunt en het 

afsprakendocument over de vergoeding van spataderbehandelingen in de 

praktijk. Spataderen zijn verwijde aderen. In de aderen van de benen zitten 

klepjes. Als een ader wijder wordt, sluit het klepje niet goed meer. Dit 

veroorzaakt ophoping van bloed, waardoor de ader verder uitzet. Soms is 

het medisch noodzakelijk om een spatader te behandelen. Dat kan met 

steunkousen of door een ingreep. Deze evaluatie richt zich op de vergoeding 

van een ingreep.  

 

Het Zorginstituut heeft op 31 juli 2014 het standpunt Invasieve behandeling 

van varices: wanneer te verzekeren basiszorg? uitgebracht.1 Dit standpunt 

beschrijft bij welke indicaties een spataderbehandeling kan worden vergoed 

uit de basisverzekering (Zorgverzekeringswet, Zvw). In het standpunt wordt 

aangegeven wanneer (bij welke indicaties) zorg medisch noodzakelijk is. Dit 

moet leiden tot het verstrekken van meer doelmatige zorg. Het standpunt 

uit 2014 bracht meer helderheid over de vergoeding, maar enkele 

onderwerpen behoefden nog nadere uitwerking. Op 20 februari 2017 is 

daarom een afsprakendocument vastgesteld, getiteld Afspraken over 

aanspraken en declaraties chronische oppervlakkige veneuze pathologie 

(spataderen).2 Dit afsprakendocument heeft als doel de uitvoering van het 

standpunt varices uit 2014 en de nieuwe declaratiestructuur te verhelderen 

en te uniformeren tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Daarnaast 

zijn in het afsprakendocument ook afspraken gemaakt over 

uitzonderingsgevallen en recidief varices. Het doel van deze evaluatie is te 

onderzoeken of, en in hoeverre, de doelen van het standpunt en het 

afsprakendocument zijn bereikt.  

 

Evaluatievragen 

De evaluatievragen die we in dit rapport beantwoorden zijn:  

1. Bieden het standpunt uit 2014 en het bijbehorende afsprakendocument 

uit 2017 voldoende handvatten in de praktijk voor vaatchirurgen, 

dermatologen en zorgverzekeraars, zodat alleen de patiënten die 

voldoen aan de criteria een vergoeding uit de Zvw krijgen? 

2. Is het voor burgers duidelijk wanneer zij wel of niet in aanmerking 

komen voor de invasieve behandeling van varices zoals beschreven in 

het standpunt en afsprakendocument?  

 

Conclusie  

Zorginstituut Nederland concludeert dat het standpunt uit 2014 en het 

afsprakendocument uit 2017 in de praktijk op een juiste en eenduidige 

manier worden uitgelegd en toegepast. Daarmee zijn de doelen bereikt, te 

weten: 

- er wordt meer doelmatige en passende zorg geleverd;  

- er is duidelijkheid en uniformiteit voor burgers, zorgverzekeraars en 

zorgprofessionals over wat er vanuit de Zvw wordt vergoed bij een 

invasieve behandeling van varices.  

                                                                 

1 https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2014/07/31/invasieve-behandeling-

van-varices---wanneer-te-verzekeren-basiszorg . 
2 https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/convenant/2017/02/20/afspraken-over-aanspraken-

en-declaraties-chronische-oppervlakkige-veneuze-pathologie-spataderen. 

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2014/07/31/invasieve-behandeling-van-varices---wanneer-te-verzekeren-basiszorg
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2014/07/31/invasieve-behandeling-van-varices---wanneer-te-verzekeren-basiszorg
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/convenant/2017/02/20/afspraken-over-aanspraken-en-declaraties-chronische-oppervlakkige-veneuze-pathologie-spataderen
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/convenant/2017/02/20/afspraken-over-aanspraken-en-declaraties-chronische-oppervlakkige-veneuze-pathologie-spataderen
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Alle geïnterviewde stakeholders concluderen dat het standpunt uit 2014 en 

het afsprakendocument uit 2017 voor duidelijkheid en eenduidigheid hebben 

gezorgd en daarmee voldoende handvatten in de praktijk bieden voor 

vaatchirurgen, dermatologen en zorgverzekeraars. Dit wordt ondersteund 

door verschillende bronnen: 

• Geen risicogerichte controles meer 

Voor 2017 zijn er vanuit zorgverzekeraars meerdere risicogerichte 

controles gedaan in verschillende spataderklinieken en ziekenhuizen. Uit 

deze controles bleek dat er veel onrechtmatige zorg werd gedeclareerd. 

De terugvorderingen betroffen grotendeels niet medisch noodzakelijke 

zorg. Inmiddels zijn geen controles meer nodig vanwege een sterke 

afname van het aantal terugvorderingen over de afgelopen jaren.  

• Geen stijging aantal patiënten en kosten 

We zien in de data dat het aantal patiënten en de kosten vanaf 2014, 

conform verwachting, niet zijn toegenomen. De data tonen een 

duidelijke afname in declaraties voor sclerocompressietherapie, die voor 

het grootste deel cosmetisch van aard is. De endoveneuze 

behandelingen zijn ongeveer op hetzelfde peil, waardoor het de meest 

gedeclareerde behandeling voor varices is die uit de basisverzekering 

wordt vergoed. 

• Laag aantal klachten en geschillen 

Uit het lage aantal klachten en geschillen blijkt dat er weinig 

onduidelijkheid bestaat over de vergoeding van varices. De Nederlandse 

Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) heeft een 

website voor patiënten3 met juiste, volledige en duidelijke informatie 

over de voorwaarden voor vergoeding van varicesbehandeling. Een 

verwijzing hiernaar (bijvoorbeeld door ziekenhuizen of een website als 

Thuisarts.nl) kan een goede bijdrage leveren aan de 

informatievoorziening. 

 

Als zich de komende jaren geen grote veranderingen voordoen in aantallen 

patiënten of nieuwe wetenschappelijke inzichten, heeft het de voorkeur om 

het afsprakendocument uit 2017 leidend te laten zijn. Verschillende partijen 

onderstrepen het belang om de vergoedingsafspraken op die manier 

toekomstbestendig te maken en zo voor burgers en alle betrokken partijen 

duidelijkheid te verschaffen.  

  

 

                                                                 

3 https://nvdv.nl/patienten/dermatologie/zoek-een-huidaandoening/spataderen. 

https://nvdv.nl/patienten/dermatologie/zoek-een-huidaandoening/spataderen
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Inleiding 

1.1 Introductie  

Dit evaluatierapport beschrijft de implementatie van het standpunt en het 

afsprakendocument over de vergoeding van spataderbehandelingen in de 

praktijk. Spataderen zijn verwijde aderen. In de aderen van de benen zitten 

klepjes. Als een ader wijder wordt, sluit het klepje niet goed meer. Dit 

veroorzaakt ophoping van bloed, waardoor de ader verder uitzet. Soms is 

het medisch noodzakelijk om een spatader te behandelen. Dat kan met 

steunkousen of door een ingreep. Deze evaluatie richt zich op de vergoeding 

van een ingreep.  

1.2 Voorgeschiedenis  

Vóór 2014 ontbrak een duidelijk antwoord op de vraag bij welke indicaties 

een invasieve behandeling van varices (spataderen)4 werd vergoed vanuit 

de Zorgverzekeringswet (Zvw) als medisch noodzakelijke zorg. 

 

Na de introductie van diagnosebehandelcombinaties (dbc’s) in Nederland in 

2005 werden prijs en volume van spataderbehandelingen vrijgelaten. Er 

was vervolgens een grote toename van klinieken en ziekenhuizen die 

varicesbehandelingen aanboden. Door de toename van het aantal 

varicesbehandelingen en de daardoor stijgende kosten, heeft het College 

voor Zorgverzekeringen(CVZ voorganger van Zorginstituut Nederland) op 

verzoek van de zorgverzekeraars in 2008 een standpunt uitgebracht.5 Hierin 

werd voor het eerst beschreven bij welke indicaties een invasieve 

behandeling van varices vergoed werd vanuit de Zvw. Behandeling van 

varices valt immers alleen onder de te verzekeren zorg als het medisch 

noodzakelijk is.6 In 2010 volgde het standpunt Endovasculaire 

behandeltechnieken bij stamvarices.7 Dit standpunt was een herbeoordeling 

van het standpunt uit 2008. 

 

Verschillende partijen konden zich niet vinden in het standpunt uit 2010. Dit 

bleek in de uitvoeringspraktijk, zowel bij zorgverzekeraars als bij 

zorgaanbieders, aanleiding te geven tot verschillende interpretaties. In 2014 

hebben de beroepsgroepen een nieuwe richtlijn uitgebracht. Deze nieuwe 

richtlijn was voor het Zorginstituut aanleiding om het standpunt over de 

afbakening tussen medisch noodzakelijke en niet medisch noodzakelijke 

varicesbehandelingen te heroverwegen. Hieruit vloeide het standpunt 

Invasieve behandeling van varices: wanneer te verzekeren basiszorg?  voort 

dat op 31 juli 2014 werd vastgesteld.8 Dit standpunt beschrijft bij welke 

indicaties invasieve behandeling van varices uit de basisverzekering kan 

worden vergoed. Er werd hierin aangegeven wanneer zorg medisch 

noodzakelijk is (bij welke indicaties), met als doel meer duidelijkheid te 

geven over wanneer iemand een varicesbehandeling vergoed krijgt en 

wanneer de behandeling voor eigen rekening komt. Het Zorginstituut heeft 

                                                                 

4 O nder een invasieve behandeling van varices worden de volgende behandelingen verstaan: operatieve 
behandeling (strippen), sclerocompressietherapie, flebectomie (waaronder flebectomie volgens Muller en 

trans illuminated powered flebectomie (TIPP)), endoveneuze behandeling, mechano‐chemische 
endoveneuze ablatiebehandeling (Clarivein). 

5 Behandeling van varices (spataderen) | Standpunt | Zorginstituut Nederland. 
6 Behandeling van varices alleen om cosmetische redenen valt niet onder de Zorgverzekeringswet. 

7 Standpunt Endovasculaire behandeltechnieken bij stamvarices (spataderen) | Standpunt | Zorginstituut 

Nederland. 
8 https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2014/07/31/invasieve-behandeling-

van-varices---wanneer-te-verzekeren-basiszorg. 

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2008/03/01/behandeling-van-varices
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2010/10/25/endovasculaire-behandeltechnieken-bij-stamvarices
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2010/10/25/endovasculaire-behandeltechnieken-bij-stamvarices
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2014/07/31/invasieve-behandeling-van-varices---wanneer-te-verzekeren-basiszorg
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2014/07/31/invasieve-behandeling-van-varices---wanneer-te-verzekeren-basiszorg
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bij dit standpunt ook een aantal punten benoemd waarop verdere 

verbetering noodzakelijk is om gepast gebruik te stimuleren. 

 

Het standpunt uit 2014 bracht meer helderheid over de vergoeding, maar 

enkele onderwerpen behoefden nog nadere uitwerking. Tijdens een 

Kwaliteit-en-Doelmatigheidsbijeenkomst brachten partijen naar voren dat er 

een enorme administratie aan machtigingen en terugvorderingen was 

ontstaan, en dat de vergoedingen verschilden tussen zorgaanbieders en 

tussen verzekeraars. De Federatie Medisch Specialisten (FMS) organiseerde 

deze bijeenkomst in 2016 in het kader van het Hoofdlijnenakkoord. 

Patiënten met dezelfde aandoening en behandeling kregen regelmatig een 

andere vergoeding. Dit leidde tot veel klachten en bezwaren bij 

verzekeraars. Hierop heeft het Zorginstituut partijen bij elkaar gebracht om 

overeenstemming te bereiken en verduidelijkende afspraken te maken. 

Partijen wilden onder andere meer duidelijkheid over de aanspraken, en een 

uniforme declaratie en verantwoording in het patiëntendossier. Naar 

aanleiding hiervan is op 20 februari 2017 een afsprakendocument 

vastgesteld (Afspraken over aanspraken en declaraties chronische 

oppervlakkige veneuze pathologie (spataderen)).9 Dit afsprakendocument 

heeft als doel de uitvoering van het standpunt Invasieve behandeling van 

varices uit 2014 en de nieuwe declaratiestructuur, die per 1 januari 2016 

effectief is, te verhelderen en te uniformeren tussen zorgaanbieders en 

zorgverzekeraars. Daarnaast zijn in het afsprakendocument afspraken 

gemaakt over uitzonderingsgevallen en neo-varices.  

1.3 Doel evaluatie  

Het beoogde effect van het standpunt uit 2014 is doelmatige zorg door het 

definiëren welke zorg medisch noodzakelijk is, zodat die ten laste van de 

Zvw kan komen. Behandelingen uit eigen wens of behoefte komen dan voor 

rekening van de patiënt (of aanvullende verzekering). Het beoogde effect 

van het hieruit voortvloeiende afsprakendocument uit 2017 is: 

- Het uniformeren en verduidelijken welke zorg medisch noodzakelijk is 

bij een invasieve varicesbehandeling vanuit de Zvw, zodat 

zorgprofessionals en zorgverzekeraars deze op een eenduidige manier 

toepassen. 

- Het verduidelijken van de wijze van vergoeding van invasieve 

varicesbehandeling voor burgers, zorgverzekeraars en 

zorgprofessionals.  

 

De verwachting is dat de totale kosten en het volume niet hoger geworden 

zijn naar aanleiding van het standpunt uit 2014.10 

 

Het doel van deze evaluatie is onderzoeken of bovenstaande beoogde 

effecten behaald zijn. 

1.4 Evaluatievragen 

De evaluatievragen die we in dit rapport beantwoorden zijn:  

1. Bieden het standpunt uit 2014 en het bijbehorende afsprakendocument 

uit 2017 voldoende handvatten in de praktijk voor vaatchirurgen, 

dermatologen en zorgverzekeraars, zodat alleen de patiënten die 

                                                                 

9 https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/convenant/2017/02/20/afspraken-over-aanspraken-

en-declaraties-chronische-oppervlakkige-veneuze-pathologie-spataderen. 
10 In het s tandpunt van 2014 is een paragraaf opgenomen over kostenconsequentieraming: “Op dit 

moment is niet bekend wat de invloed van dit nieuwe s tandpunt zal zijn op het aantal gedeclareerde 
behandelingen (volume). U it gesprekken met de beroepsgroepen bleek dat deze verwachten dat de totale 

kos ten voor de behandeling naar aanleiding van dit s tandpunt niet hoger zullen worden.” 

 

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/convenant/2017/02/20/afspraken-over-aanspraken-en-declaraties-chronische-oppervlakkige-veneuze-pathologie-spataderen
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/convenant/2017/02/20/afspraken-over-aanspraken-en-declaraties-chronische-oppervlakkige-veneuze-pathologie-spataderen
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voldoen aan de criteria een vergoeding uit de Zvw krijgen? 

a In hoeverre zijn het standpunt en het afsprakendocument 

geïmplementeerd in de praktijk?  

b Wat is de ontwikkeling van de kosten en van het volume (aantal 

patiënten) van 2012 tot en met 2019 bij een invasieve behandeling 

van varices?  

c Is het aantal controles en machtigingen veranderd bij 

zorgverzekeraars?  

d Hoe is de kwaliteit van zorg bij patiënten met varices?  

 

2. Is het voor burgers duidelijk wanneer zij wel of niet in aanmerking 

komen voor de invasieve behandeling van varices zoals beschreven in 

het standpunt en afsprakendocument?  

a Zijn er duidelijke patiënteninformatie en voorlichting over de 

vergoeding van de behandeling van varices?  

b Is er een afname in het aantal klachten bij de ombudsman, 

zorgverzekeraars en geschillen over vergoeding vanuit de Zvw van 

de behandeling en diagnostiek van varices?  

1.5 Methodiek  

Het evaluatieonderzoek is zowel kwantitatief als kwalitatief van aard. In het 

kwantitatieve deel brengen we het aantal invasieve behandelingen van 

varices in kaart en de daarbij behorende kosten. In het kwalitatieve deel 

kijken we naar de toepasbaarheid van het afsprakendocument in de 

praktijk. Dat doen we aan de hand van ervaringen en meningen van de 

betrokken partijen.  

 

De doelgroep omvat de partijen die in de praktijk veel met de diagnostiek 

en behandeling van varices te maken hebben. Zij passen het standpunt en 

het afsprakendocument in de praktijk toe. Deze betrokken partijen zijn: 

• Zorgverzekeraars Nederland (ZN), met de focus op vier grote 

zorgverzekeraars;  

• Zorgaanbieders Dutch College of Phlebology (DCoP ), Nederlandse 

Vereniging voor Heelkunde (NVvH), Nederlandse Vereniging voor 

Vaatchirurgen (NVvV) en  Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en 

Venereologie (NVDV);  

• Patiëntenvereniging Harteraad. 

 

Na de kwantitatieve en kwalitatieve analyses is het rapport opgesteld en 

zijn bovenstaande partijen geconsulteerd. De reacties uit de 

consultatieronde zijn terug te lezen in bijlage 5.  

1.6 Standpunt en afsprakendocument  

In onderstaande fragmenten uit het standpunt 2014 en het 

afsprakendocument 2017 staat beschreven bij welke indicaties invasieve 

behandeling van varices volgens de Zvw behoort tot de te verzekeren zorg 

en wanneer niet. 

 

Standpunt 2014 

In het standpunt uit 2014 verduidelijkt het Zorginstituut bij welke indicaties 

invasieve behandeling van varices behoort tot de te verzekeren zorg 

conform de Zvw en wanneer dit niet het geval is. Dit standpunt vervangt 

het eerdere standpunt van 25 maart 2011. De diagnostiek en behandeling 

van varices is medisch noodzakelijk en behoort tot de te verzekeren zorg, 

als wordt voldaan aan de volgende cumulatieve indicatiecriteria: 

• er is sprake van significante klachten of symptomen passend bij 
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veneuze ziekte; én  

• de volgende bevindingen bij Duplex-onderzoek: 

- axiale staminsufficiëntie: reflux over een aaneengesloten lang 

traject inclusief de crosse; en  

- een refluxduur van ten minste 0,5 seconde; en  

- een diameter van de spatader van ten minste 3 mm.  

 

Bij de afwezigheid van klachten of symptomen die bij veneuze ziekte passen 

komt de eventuele behandeling niet ten laste van de Zvw. Ook in geval van 

alleen cosmetische redenen valt behandeling niet onder de Zvw. 

 

Afsprakendocument 2017  

Uitzonderingen  

Bij enkele specifieke indicaties kunnen de gebruikelijke behandelmethoden 

niet toereikend zijn, waardoor de patiënt is aangewezen op een andere 

behandelmethode, zoals (foam)sclerocompressietherapie. Het betreft de 

volgende indicaties en behandelingen:  

• Crosse- of staminsufficiëntie (VSM/VSP) waarbij het te behandelen 

traject weliswaar lang is, maar tortueus en oppervlakkig, zodat strip of 

EVLT niet mogelijk is. Ook een crossectomie of re ‐crossectomie, 

flebectomie of (foam)sclerocompressietherapie behoren in dit geval tot 

de behandelopties en daarmee tot de verzekerde zorg, mits dit 

voldoende in de status wordt gedocumenteerd.  

 

Neo-varices  

Tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars, patiëntenvereniging De 

Hart&Vaatgroep (nu Harteraad) en het Zorginstituut bestaat consensus over 

het vergoeden van behandelingen van neo‐varices onder bepaalde 

voorwaarden: 

 

“Patiënten met symptomen (pijn, jeuk, eczeem, dermatosclerose, 

lipodermatosclerose en ulcera) passend bij de gediagnosticeerde veneuze 

afwijkingen, alle verbindingen met het diepe systeem (zich presenterend als 

een persisterende crosse insufficiëntie, insufficiënte stamvenae of 

insufficiënte venae perforantes sec, als oorzaak voor het  

ontstaan van oppervlakkige varices) komen in aanmerking voor een 

behandeling, mits de verbindingen met het diepe systeem minimaal 3 mm 

in doorsnede zijn en meer dan 500 ms refluxtijd tonen. 

De aanvullende gelijktijdige behandelingen van de resterende oppervlakkige 

spataderen worden niet vergoed en kunnen eventueel bij gering extra 

tijdsbeslag zonder extra kosten voor de patiënt worden verricht, dan wel 

gedeclareerd worden als OZP11 direct naar de patiënt.” 

1.7 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 beschrijven we wanneer de varicesbehandeling verzekerde 

zorg is vanuit het standpunt en afsprakendocument. Hoofdstuk 2 gaat ook 

in op de effecten van de implementatie van het standpunt en 

afsprakendocument in de praktijk. In hoofdstuk 3 staan we stil bij 

verschillende onderdelen over de duidelijkheid van de vergoeding voor 

patiënten. Hoofdstuk 4 toont de conclusie en de aanbevelingen op basis van 

hoofdstukken 2 en 3.  

                                                                 

11 O verig zorgproduct. 
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2 Implementatie standpunt en afsprakendocument in de 

praktijk  

In onderstaande paragrafen staan we stil bij verschillende onderdelen die 

betrekking hebben op de effecten van de implementatie van het standpunt 

en afsprakendocument in de praktijk. De belangrijkste onderzoeksvraag die 

we hierbij in ogenschouw nemen is:  

“Bieden het standpunt uit 2014 en het bijbehorende afsprakendocument uit 

2017 voldoende handvatten in de praktijk voor vaatchirurgen, dermatologen 

en zorgverzekeraars, zodat alleen de patiënten die voldoen aan de criteria 

zoals beschreven in het standpunt een vergoeding uit de Zvw krijgen?” 

 

Zorgverzekeraars, zorgaanbieders en de patiëntenvereniging hebben in een 

kwalitatief onderzoek gereflecteerd op: 

1. de implementatie van standpunt en afsprakendocument; 

2. de noodzaak voor verdere verbetering; 

3. declaratiedata; 

4. controles en machtigingen; 

5. kwaliteit van zorg. 

2.1 Conclusie 

Alle geïnterviewde stakeholders concluderen dat het standpunt uit 2014 en 

het afsprakendocument uit 2017 voor duidelijkheid en eenduidigheid hebben 

gezorgd en daarmee voldoende handvatten bieden voor vaatchirurgen, 

dermatologen, zorgverzekeraars en patiënten. We zien daarbij in de data 

dat het aantal patiënten en de kosten vanaf 2014 niet zijn toegenomen. Dit 

sluit aan bij de verwachting van de beroepsgroepen, namelijk geen stijging 

van endoveneuze behandelingen door de jaren heen en een afname van 

sclerocompressietherapie. 

 

We kunnen stellen dat door het implementeren van het standpunt en 

afsprakendocument een belangrijke bijdrage is geleverd aan gepast gebruik 

en het terugdringen van niet medisch noodzakelijke zorg ten laste van de 

Zvw. Daarbij is in de afgelopen jaren het aantal ondoelmatige of 

onrechtmatige behandelingen sterk verminderd. Hierbij hebben partijen 

expliciet aangegeven dat het van belang is om het afsprakendocument uit 

2017 niet te wijzigen. Ook het Zorginstituut ondersteunt dit. Het is 

begrijpelijk dat bij deze strakke afspraken een kleine groep patiënten niet 

binnen de indicatiecriteria van het afsprakendocument past. Het is daarom 

van belang dat partijen hier in goed overleg met elkaar naar kijken, om 

daar waar het medisch noodzakelijk is wel de juiste zorg te kunnen bieden, 

zonder het afsprakendocument aan te passen.  

2.2 Implementatie van standpunt en afsprakendocument 

In onderstaande subparagrafen gaan we nader in op de implemantatie.  

2.2.1 Algemene weergave 

De stakeholders zijn over het algemeen tevreden over de afbakening in het 

standpunt uit 2014, maar vinden de aanvulling door middel van het 

afsprakendocument wel nodig om nog een aantal onderdelen te 

verduidelijken.  

 

In 2016 werd het Addendum neo-varices aan de richtlijn Varices 
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toegevoegd. Hierna is het afsprakendocument opgesteld, waarin ook de 

nieuwe declaratiestructuur is opgenomen. De samenwerking bij de 

totstandkoming van het afsprakendocument verliep na de opstartfase 

volgens partijen goed. Er was consensus op inhoud, waardoor alle partijen 

op één lijn zaten. Zowel Harteraad, ZN als DCoP, NVDV en NVvV zijn 

tevreden over het uiteindelijke afsprakendocument.  

 

De NVvV geeft aan dat het afsprakendocument volgens de vaatchirurgen 

een goed en werkzaam document is. DCoP benoemt dat door het standpunt 

en afsprakendocument duidelijkheid is gekomen over de indicaties (ook 

neo-varices en perforantes), de afbakening en criteria. Volgens de DCoP en 

NVvV is het een succes. Ze zien in de praktijk dat het standpunt en 

afsprakendocument doen wat ze beogen: optimalisatie van de vergoeding. 

Volgens Harteraad zorgt het afsprakendocument voor rust op dit onderwerp. 

ZN concludeert op basis van de controles, machtingsaanvragen en de 

declaratiedata dat het doel van het afsprakendocument bereikt is en dat er 

daardoor meer gepast gebruik is. 

 

Volgens de NVDV hebben het standpunt en afsprakendocument bijgedragen 

aan gepast gebruik. Echter, doordat de afspraken in het afsprakendocument 

zo strak zijn opgesteld kan in enkele gevallen een echte behandeling op 

maat niet worden aangeboden. Een voorbeeld hiervan betreft de 

behandeling van de zijtakken bij stamvarices d.m.v. ambulante flebectomie 

en (foam)sclerocompressietherapie. Deze behandeling valt onder 

voorwaarden wel onder de verzekerde zorg (zie hoofdstuk 2). De NVDV 

krijgt echter wel signalen dat zorgverzekeraars soms bij voorbaat deze 

behandeling niet vergoeden, wat zorgt voor terughoudendheid bij artsen. 

2.2.2 Implementatie van onderdeel uit standpunt 2014 ‘noodzaak voor verdere 

verbetering’  

In het standpunt uit 2014 is op pagina 27 een onderdeel opgenomen 

genaamd ‘noodzaak voor verdere verbetering’. Hierin staan zes 

onderwerpen beschreven waarvan het Zorginstituut meent dat verdere 

verbetering van de uitvoeringspraktijk nodig is om gepast gebruik van zorg 

te garanderen. De onderwerpen staan hieronder beschreven, met daarbij de 

terugkoppeling van stakeholders.  

 

Verfijning indicatiestelling  

 

Harteraad heeft de indruk dat er meer gegevens worden verzameld dan in 

het verleden. De duplex wordt nu standaard gedaan voorafgaand aan de 

“Zoals gezegd, vinden we dat er nader onderzoek nodig is om het indicatiegebied verder 

te verfijnen, en die patiënten te identificeren die een verhoogd risico lopen op ernstige 

veneuze pathologie. Mogelijk zal de pilot’ waarvoor Dutch College of Phlebology, 

Nederlandse beroepsvereniging voor flebologie een financieringsaanvraag heeft 

ingediend meer inzicht geven in de (verschillende groepen van) behandelde patiënten 

met varices en de mogelijke risicofactoren. Of deze ‘pilot’ er daadwerkelijk zal komen is 

op dit moment echter nog onzeker. Ook is nog niet duidelijk of de ‘pilot’ de gewenste 

gegevens zal opleveren. We dringen er bij de beroepsgroepen op aan zich ervoor in te 

spannen om gegevens te genereren die meer inzicht zullen geven in de (verschillende 

groepen van) behandelde patiënten met varices en de mogelijke risicofactoren. Wij 

zullen de ontwikkelingen op dit punt volgen en zo nodig verdere afspraken met de 

beroepsgroepen maken over de gewenste gegevensverzameling.”  
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behandeling en dit wordt ook goed vastgelegd. Harteraad heeft het idee dat 

de behandeling daardoor beter is geworden en er meer gepast gebruik is.  

 

Zowel DCoP als NVDV registreren PROMS. Het probleem is echter dat de 

respons laag is. Bij DCoP was de respons 58 procent bij de nulmeting en 

slechts 3,7 procent na drie maanden. Na een jaar reageerden er maar een 

paar personen op de enquête. De inzet op PROMS is goed en een goed 

streven, maar de respons blijft hierbij een probleem doordat de patiënt er 

enkele maanden nadat de medische ingreep is geslaagd geen prioriteit meer 

aan geeft. Het is volgens DCoP belangrijk om te weten of burgers goed 

worden geholpen. Hierbij is het van belang om in ieder geval in te zetten op 

het monitoren van klachten. In de praktijk houden dermatologen volgens de 

NVDV de complicaties bij en bespreken die onderling op lokaal niveau. 

Landelijk is dat een grotere uitdaging en is er ook weinig ruimte om dit 

structureel te regelen.  

 

Andere behandelvormen 

 

Een mogelijkheid die wordt genoemd is het toevoegen van de behandeling 

van staminsufficiëntie door middel van flebectomie van de zijtakken, waarbij 

de stamvene zelf gespaard blijft. Hier is in het standpunt uit 2014 geen 

uitspraak over gedaan. Vergoeding van deze behandeling voor deze 

indicatie is op dit moment niet mogelijk.  

 

De NVDV pleit ervoor om ambulante flebectomie en 

(foam)sclerocompressietherapie toe te voegen aan de behandelopties van 

de stamvene. DCoP en de NVvV willen het afsprakendocument houden zoals 

het nu is. Ook ZN ziet geen reden om een andere behandelvorm op te 

nemen. Harteraad heeft over dit onderwerp geen klachten van patiënten 

vernomen. De vraag of een andere of nieuwe behandelvorm al dan niet te 

verzekeren zorg is en eventueel in een nieuwe versie van het 

afsprakendocument zou moeten worden opgenomen, valt buiten de scope 

van deze evaluatie. Zoals in het standpunt uit 2014 staat aangegeven, kan 

een zorgverzekeraar bij een individuele verzekerde een beslissing nemen op 

basis van eigen onderzoek naar de stand van de wetenschap en praktijk.  
 

 

 

 

 

 

  

“In de Richtlijn (Veneuze Pathologie  uit 2014) is een alinea opgenomen over 

behandeling van staminsufficiëntie door middel van flebectomie van de zijtakken, 

waarbij de stamvene zelf gespaard blijft (op grond van de zogeheten ascenderende 

theorie). In de richtlijn wordt hierbij gerefereerd aan twee studies van Pittaluga. 

Volgens de retrospectieve studie van Pittaluga uit 2009 had 2/3 van de patiënten na 

behandeling geen significante reflux meer. ZN betwijfelt op basis van een eigen 

analyse of hier sprake is van een effectieve, tot het basispakket behorende 

behandeling. Zorginstituut Nederland heeft hierover nog geen standpunt ingenomen 

en in eerste instantie is het aan zorgverzekeraars om een beslissing te nemen op 

basis van eigen onderzoek naar de stand van de wetenschap en praktijk.” 
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Samenwerking eerste lijn 

De geïnterviewden geven aan dat er verbeterpunten zijn in de 

samenwerking met de eerste lijn. De meest recente richtlijn van het NHG is 

uit 2009 en moet idealiter vaker geüpdatet worden. DCoP en NVvV maken 

zich hier zorgen over: als de recente afspraken uit het afsprakendocument 

niet bekend zijn bij de huisartsen, kunnen zij ook niet op de juiste manier 

doorverwijzen. Zowel DCoP, NVvV als de NVDV geven hierbij aan dat 

huisartsen pas doorverwijzen als er klachten ontstaan, zoals verkleuringen, 

eczeem, oedeem en ulcus cruris (open been). Er zou volgens hen eerder 

kunnen worden doorverwezen, voordat deze klachten ontstaan. Al zijn er 

geen aanwijzingen uit de praktijk dat er een toename is van ulcus cruris, 

wat een gevolg kan zijn van te laat doorverwijzen. ZN heeft geen zicht op 

de samenwerking met de eerste lijn, maar gaat ervan uit dat huisartsen 

patiënten met spataderen doorsturen voor duplexonderzoek, omdat de 

huisarts zelf deze diagnostiek niet uitvoert. Het perspectief van de 

huisartsen zelf (in dit geval het NHG) is in deze evaluatie niet onderzocht.  

“De richtlijn geeft in de inleidende tekst aan dat bij een volgende herziening of in de 

vorm van een separaat project aandacht geschonken kan worden aan de 

samenwerking met de eerste lijn (verwijscriteria voor eerste naar tweede lijn en vice 

versa) en de organisatie van zorg (bijv. welke zorg hoort bij welke zorgverlener 

thuis). Ook bij de herziening van de NHG-Standaard over varices (de huidige 

richtlijn stamt uit 2009) zullen de samenwerking tussen eerste en tweede lijn en de 

onderwerpen stepped care en leefstijlfactoren aan bod moeten komen. Het is 

gewenst dat de verschillende beroepsgroepen op die punten tot onderlinge 

afstemming komen. Het is voor Zorginstituut Nederland relevant deze 

ontwikkelingen te volgen.” 

Afspraken over eenduidig declaratieverkeer  

“Voor het afrekenen van invasieve varicesbehandelingen is een scala aan 

diagnosecodes en zorgactiviteiten beschikbaar. In de besprekingen kwam naar voren 

dat deze dringend opschoning behoeven. Het is aan zorgaanbieders en 

zorgverzekeraars om zich tot de NZa te wenden teneinde een traject dat daarop is 

gericht op te starten. Wij dringen er bij partijen op aan dit voortvarend op te pakken. 

Omdat een update enige tijd in beslag zal nemen, zullen zorgaanbieders en 

zorgverzekeraars voor de tussentijd afspraken moeten maken over de koppeling van 

diagnosecodes en zorgactiviteiten en welke daarvan gebruikt worden voor het 

afrekenen van verzekerde zorg, uitgaande van de huidige (al bestaande kleuring) van 

zorgactiviteiten. Er moeten kortom op korte termijn voor alle partijen geldende 

eenduidige afspraken worden gemaakt die een adequaat declaratieverkeer en de 

controle erop bevorderen.”  

 

Recidief varices  

“Volgens mededeling van de beroepsgroepen zal de richtlijn voor het eind van dit jaar 

worden aangevuld met aanbevelingen voor de behandeling van ‘recidief varices’. 

Zorginstituut Nederland zal ook ten aanzien daarvan moeten bezien in hoeverre er 

sprake is van medisch noodzakelijke zorg die onder de verzekeringsdekking valt. Op 

basis van dit standpunt geldt, ook ten aanzien van recidief varices, dat er op dit 

moment sprake moet zijn van de hierboven (§ 5.4) genoemde indicatiecriteria, 

namelijk een combinatie van significante klachten en/of symptomen, passend bij 

veneuze ziekte en een middels Duplex onderzoek aangetoonde axiale 

staminsufficiëntie (reflux over een aaneengesloten lang traject inclusief de crosse), 

een refluxduur van ten minste 0,5 seconde, en een diameter van de spatader van ten 

minste 3 mm doorsnede.”  
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Afspraken over eenduidig declaratieverkeer en recidief varices  

Deze onderdelen zijn volgens alle stakeholders geïmplementeerd middels 

het afsprakendocument en de aangepaste richtlijn.12  

 

Door DCoP, NVvV als NVDV wordt benoemd dat er een kleine groep 

patiënten zorg niet vergoed krijgen terwijl zij dit wel medisch gezien nodig 

hebben. De DCoP schat dat het niet meer dan 200 van de 27.000 patiënten 

zijn, dus onder de 5%. Het gaat volgens de DCoP en de NVvV hierbij om 

patiënten met zowel een staminsufficiëntie, als een insufficiëntie van de 

vena perforantes die problemen geeft op de kuit. Deze laatste kan niet 

endoveneus worden behandeld. Omdat behandeling binnen 6 weken onder 

de DOT voor alleen endoveneuze behandeling valt, is het niet mogelijk de 

combinatie van de (endoveneuze) behandeling van de stamvarix en de 

(niet-endoveneuze) behandeling van de insufficiënte perforantes te 

declareren. Echter, in de richtlijn en ook in het afsprakendocument op 

pagina 9 en 10 staat beschreven dat een aanvullende behandeling van 

insufficiënte venae perforantes in het verloop van de stamvenen tijdens of 

vlak na uitschakeling van insufficiënte stamvenen niet zinnig lijkt. Hier is bij 

veldpartijen weinig discussie over. De discussie gaat echter over venae 

perforantes (anders dan de venae perforantes bekend als de VSM of VSP 

“crosse”).  

 

In het afsprakendocument staan een aantal indicatiecriteria genoemd 

waarbij de behandeling van venae perforantes medisch noodzakelijk is en 

daarmee wel valt onder de verzekerde zorg. Met andere woorden, de 

behandeling van vena perforantes zou bij deze indicatiecriteria wel mogelijk 

moeten zijn.13 

 

Richtlijn en Register  

 

De richtlijn Veneuze pathologie14, is inderdaad voor 1 januari 2015 aan 

Zorginstituut Nederland aangeboden en inmiddels opgenomen in het 

Register van het Zorginstituut. 

2.3 Ontwikkeling in cijfers versus raming 

De kwantitatieve analyses zijn op basis van DIS-data (DBC Informatie 

Systeem) uitgevoerd. De kwantitatieve resultaten zijn in lijn met de 

verwachting van het standpunt en afsprakendocument, namelijk dat de 

totale kosten en het volume (aantal patiënten) naar aanleiding van het 

standpunt uit 2014 niet hoger zijn geworden. Het aantal patiënten is zelfs 

gedaald.  

 
                                                                 

12 https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/veneuze_pathologie_varices/varices_-_korte_beschrijving.html. 
13 De NVDV ziet eenzelfde soort knelpunt als een patiënt wordt doorverwezen met zowel een open been 

(ulcus cruris) als varices. Ook dan kan de patiënt niet voor beide worden behandeld, omdat niet 
tegelijkertijd gedeclareerd kan worden. Het standpunt uit 2014 is echter gericht op spataderen die een 

verhoogd risico op een open been geven te behandelen (daarmee medisch noodzakelijk) om juist een 

open been te voorkomen. E r is in het standpunt dan ook opgenomen: “N.B. De behandeling van  ulcus 
cruris venosum (open been) (C5-6) en preventie van recidief ulcera valt buiten het bestek van dit 

rapport.” Ook in het afsprakendocument valt de behandeling van een open been buiten de scope. 
Daarmee valt het ook buiten de scope van deze evaluatie.  
14 https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/veneuze_pathologie_varices/varices_-_korte_beschrijving.html. 

 

“Wij gaan ervan uit dat zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de 

patiëntenvertegenwoordiging de Richtlijn Veneuze pathologie, waarvan de Richtlijn 

Varices onderdeel uitmaakt, voor 1 januari 2015 aan Zorginstituut Nederland 

zullen aanbieden voor opname in het Register van het Kwaliteitsinstituut.” 

 

https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/veneuze_pathologie_varices/varices_-_korte_beschrijving.html
https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/veneuze_pathologie_varices/varices_-_korte_beschrijving.html
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Figuur 1 laat een duidelijke afname zien in het totaal aantal patiënten vanaf 

2012. Deze afname komt vooral door een afname in behandelingen middels 

sclerocompressietherapie en flebectomie. Vanaf 2015 zijn geen grote 

fluctuaties zichtbaar. Zowel het aantal patiënten als de kosten zijn niet 

gestegen. Dit is lijn met de verwachting van de beroepsgroepen. De lichte 

stijging die in 2017 zichtbaar is, is mogelijk te verklaren doordat er in het 

afsprakendocument afspraken zijn gemaakt over neo-varices. Dit wordt 

beaamd door de geïnterviewden. Na controle van de declaratiekosten met 

het aantal patiënten kan worden geconcludeerd dat deze hiermee in lijn 

zijn. De kosten konden in kaart worden gebracht van 2015 tot en met 2019. 

Dit is weergeven in bijlage 1.  

 

Alle geïnterviewde stakeholders geven aan dat de resultaten van de 

kwantitatieve analyses bevestigen dat het beoogde effect van het standpunt 

en afsprakendocument bereikt is. Het is helder wat wel en niet wordt 

vergoed. Er is volgens partijen een duidelijke afname te zien in declaraties 

voor sclerocompressietherapie, die voor het grootste deel cosmetisch van 

aard is. De endoveneuze behandelingen zijn ongeveer op hetzelfde peil, 

waardoor het de belangrijkste behandeling is geworden die ten laste komt 

van de basisverzekering. 

 

Figuur 1: Ontwikkeling aantal patiënten op basis van declaratiedata  

 
Toelichting deze aantallen geven alleen patiënten weer bij wie de zorg vanuit de Zvw 

betaald is.   

2.4 Controles en machtigingen zorgverzekeraars  

Voor 2017 zijn er vanuit zorgverzekeraars meerdere risicogerichte controles 

gedaan in verschillende spataderklinieken en ziekenhuizen. Uit deze 

controles bleek dat er veel onrechtmatig zorg werd gedeclareerd. Er is 

daardoor veel geld teruggevorderd. De terugvorderingen omvatten 

grotendeels zorg die niet meer onder het basispakket valt. Daarnaast waren 

er vanuit medisch specialisten klachten over onduidelijkheid rondom de 

vergoeding bij de invasieve behandeling van varices. 

 

Het afsprakendocument zorgde in 2017 voor veel duidelijkheid, al kregen 

zorgverzekeraars nog wel machtigingsaanvragen binnen, mogelijk door 

aanvankelijke onbekendheid van het afsprakendocument bij zorgaanbieders. 

55313

48667

33067

22825 22164
24632

27602 26217

0

20000

40000

60000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
operatieve behandeling endoveneuze behandeling

flebectomie sclerocompressietherapie

echogeleide sclerocompressietherapie ablatiebehandeling

totaal



 

17 

 

Een enkele keer ging het om een complexe casus.  

 

ZN geeft aan dat na het afsprakendocument uit 2017 het aantal 

machtingsaanvragen enorm gedaald is tot maximaal vijf tot tien aanvragen 

per jaar. In 2018 is in ieder geval door twee zorgverzekeraars de laatste 

controle gedaan over 2016 en 2017. Zorgverzekeraars voeren alleen 

controles uit als het proportioneel is, namelijk met de verwachting dat er 

veel ondoelmatige of onrechtmatige behandelingen zijn. Bij deze twee 

zorgverzekeraars werd een relatief klein bedrag teruggevorderd, 

voornamelijk voor behandelingen sclerocompressietherapie.  

2.5 Kwaliteit van zorg  

Met partijen is gesproken over de kwaliteit van zorg bij de behandeling van 

varices. Volgens DCoP is er eenheid tussen de verschillende beroepsgroepen 

over de indicatiestelling, de consistentie in de wijze van indicatiestelling en 

over de behandelingen over de hele lijn. Dat is een goede basis. Het aantal 

patiënten blijft stabiel en varices is een ziektebeeld dat goed wordt 

behandeld. De NVDV geeft aan dat er beter zicht moet zijn op de groep die 

zich niet laat behandelen, om te weten of de kwaliteit van zorg is 

veranderd. Het effect van spataderzorg die onder de maat is, zie je volgens 

de NVDV pas over vijfentwintig jaar terug. Harteraad heeft geen signalen 

dat er meer heroperaties zijn door onjuiste behandeling.  
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3 Duidelijkheid vergoeding voor patiënten en 

patiënteninformatie  

In dit hoofdstuk beschrijven we de duidelijkheid over de vergoeding van 

invasieve behandeling van varices bij patiënten. De belangrijkste 

onderzoeksvraag hierbij is: “Is het voor burgers duidelijk wanneer zij wel of 

niet in aanmerking komen voor de invasieve behandeling van varices zoals 

beschreven in het standpunt en afsprakendocument?”  

 

We hebben stakeholders gevraagd naar: 

1. klachten en geschillen; 

2. patiënteninformatie. 

3.1 Conclusie 

We kunnen concluderen dat het voor burgers duidelijk is wanneer zij wel of 

niet in aanmerking komen voor een invasieve behandeling van varices zoals 

beschreven in het standpunt en afsprakendocument. Dit doen we op basis 

van het lage aantal klachten bij de ombudsman, zorgverzekeraars en de 

patiëntenorganisatie, het lage aantal geschillen en het ontbreken van 

rechtszaken. 

 

Er kan nog een slag worden gemaakt met het verbeteren van de 

informatievoorziening voor patiënten. Een deel van de geanalyseerde 

websites geven onjuiste informatie. De websites waar wel juiste informatie 

staat, kunnen vanuit patiëntenperspectief meer duidelijkheid geven over de 

voorwaarden voor de vergoeding van diagnostiek en invasieve behandeling 

van varices. De NVDV heeft een website voor patiënten met goede en 

duidelijke informatie over de vergoeding. Een verwijzing hiernaar kan een 

goede bijdrage leveren aan de informatievoorziening. 

 

Het is lastig om conclusies te trekken uit de resultaten van de enquête die 

vanuit Harteraad is afgenomen onder patiënten die een varicesbehandeling 

hebben gehad, omdat: 

1. de enquête van Harteraad niet representatief is; 

2. de beroepsgroep de resultaten van de enquête niet herkende  

3. de resultaten van de enquête niet zijn terug te zien in de klachten en 

geschillen. 

 

In onderstaande paragrafen gaan we uitgebreider in op de hierboven 

beschreven punten. 

3.2 Klachten bij ombudsman, geschillen, zorgverzekeraars en Harteraad 

Een patiënt die een behandeling niet krijgt vergoed kan verschillende 

stappen nemen. In eerste instantie kan de patiënt een klacht indienen bij de 

zorgverzekeraar. Als patiënt en zorgverzekeraar er samen niet uitkomen, 

kan de patiënt een klacht indienen bij de Stichting Klachten & Geschillen 

Zorgverzekeringen (SKGZ). Vervolgens neemt de ombudsman bij de SKGZ 

de klacht in behandeling en kijkt of er mogelijkheid is tot bemiddeling. De 

ombudsman bemiddelt vervolgens tussen de patiënt en zorgverzekeraar. Als 

er uiteindelijk geen oplossing komt, kan de patiënt een klacht indienen bij 

de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Als de klacht over de dekking 

van de basisverzekering gaat, dan geeft het Zorginstituut advies aan de 

Geschillencommissie. Dit advies wordt meegenomen in de uiteindelijke 
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uitspraak van de Geschillencommissie. Naast deze stappen kan een patiënt 

ook naar de rechter stappen en de vergoeding via een rechtszaak 

aanvechten.  

 

Uitkomst klachten ombudsman  

In totaal zijn er vanaf 2014 tot en met 2020 vierentwintig klachten over het 

niet vergoeden van spataderbehandelingen binnengekomen bij de 

ombudsman van de SKGZ. De meeste klachten komen uit 2015 (negen) en 

2016 (zes). Sinds 2018 is er jaarlijks één klacht binnengekomen. Dit is een 

laag aantal klachten, dat in de tijd ook nog eens is gedaald.  

 

Samenvatting uitkomst geschillen (zie bijlage 3 voor de inhoud van de 

geschillen) 

Er zijn van 2014 tot en met 2019 zes SKGZ-geschillen15 over de vergoeding 

van een invasieve varicesbehandeling ter advisering aan het Zorginstituut 

voorgelegd. In vier gevallen was de vergoeding van de behandeling terecht 

door de zorgverzekeraar afgewezen. In één geval bleek de afwijzing niet 

terecht te zijn en moest de zorgverzekeraar de behandeling alsnog 

vergoeden. En in één geval bleken de zorgverzekeraar en de verzekerde tot 

overeenstemming te zijn gekomen voordat een definitief advies was 

gegeven. Het aantal geschillen is laag sinds 2014 en door de tijd heen 

verder gedaald. Dit is in lijn met de klachten bij de ombudsman.  

 

Klachten bij zorgverzekeraars, Harteraad en de NVDV  

Voorafgaand aan het uitbrengen van het standpunt en het 

afsprakendocument was volgens de Harteraad niet duidelijk of de 

diagnostiek wel of niet vergoed werd in een ZBC of ziekenhuis. Daar 

kwamen veel klachten over van patiënten. Die onduidelijkheid hierover is 

weggenomen en dat is terug te zien in het lage aantal klachten dat bij 

Harteraad binnenkomt sinds het afsprakendocument. ZN geeft ook aan dat 

er nauwelijks klachten meer bij hen worden gemeld rondom de vergoeding. 

Bij de NVDV waren twee jaar geleden nog wel veel klachten over de hoogte 

van de vergoeding en de eigen bijdrage. Dit is een stuk minder geworden. 

Volgens de NVDV is dit mogelijk door betere informatievoorziening. 

Daarnaast kan de afname van het aantal klachten ook komen, doordat he t 

een paar jaar geduurd voordat het voor patiënten duidelijk was hoe het 

werkt met de eigen bijdrage. 

 

Rechtszaken  

We hebben middels een search op de website van de rechtspraak16 gekeken 

of er uitspraken zijn geweest tussen 2014 en 2021 van rechtszaken over de 

vergoeding van varicesbehandelingen. Uit deze search kwamen geen 

rechtszaken op dit onderwerp naar voren.  

3.3 Patiënteninformatie 

 

Samenvatting patiënteninformatie (zie bijlage 2 voor de methodiek en 

resultaten) 

Op verschillende websites die patiënteninformatie kunnen geven mist nog 

informatie of klopt de informatie niet over de vergoeding van de diagnostiek 

en behandeling van varices. De websites van Thuisarts en de Hartstichting 

geven geen informatie over de vergoeding van diagnostiek en behandeling. 

Van de tien ziekenhuizen die in deze steekproef zijn meegenomen geven 

                                                                 
15 Zie www.skgz.nl/procedure. 

16 https://uitspraken.rechtspraak.nl/. 

http://www.skgz.nl/procedure
https://uitspraken.rechtspraak.nl/
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twee ziekenhuizen de juiste informatie op hun website. Bij de helft van de 

vier meegenomen zorgverzekeraars staat duidelijk beschreven op basis 

waarvan de vergoeding van de behandeling voor varices wordt bepaald. De 

NVDV heeft een website voor patiënten ingericht, met duidelijke uitleg over 

de voorwaarden voor vergoeding. De zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) 

en cosmetische klinieken die zijn meegenomen in deze analyse geven ook 

duidelijke en juiste informatie. Een logische verklaring bij de cosmetische 

klinieken is dat ze ook andere cosmetische behandelingen aanbieden (die 

buiten de verzekerde zorg vallen) en hun patiënten hierover duidelijk 

moeten voorlichten.  

 

Reactie partijen 

De meeste partijen geven aan dat er een slag kan worden gemaakt in het 

verbeteren van de informatievoorziening via doorverwijzing naar de juiste 

informatie waar die nu ontbreekt. De NVDV-website kan worden gebruikt 

om naar te verwijzen, aangezien de patiënteninformatie daar correct, 

volledig en duidelijk wordt uitgelegd.  

 

Enquête Harteraad  

Uit de enquête van Harteraad die is afgenomen onder patiënten die een 

varicesbehandeling hebben ondergaan, blijkt dat de informatievoorziening 

over de behandeling en risico’s beter kan. Patiënten misten vooral 

informatie over het verloop van de behandeling, de kans op complicaties en 

verwachtingen na de operatie. Voor meer informatie zie bijlage 4. 

 

Reactie partijen  

Harteraad geeft aan dat deze enquête is uitgezet onder hun gehele 

achterban. De reacties die zijn teruggekomen betreffen patiënten die 

waarschijnlijk niet vanwege varicesklachten zijn aangesloten bij Harteraad, 

maar een selectieve groep met waarschijnlijk andere chronische hart- en 

vaatziekten. Het onderzoek geeft wel zicht op enkele uitdagingen binnen dit 

indicatiegebied, maar is waarschijnlijk niet representatief voor de hele groep 

patiënten met varices. Harteraad concludeert uit de enquête dat de 

informatievoorziening over het verloop van de behandeling beter kan. De 

informatievoorziening over het terugkomen van spataderen zou ook meer 

kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld door een verpleegkundige in het 

ziekenhuis. Daar zit volgens Harteraad nog verbeterpotentieel. 

 

De DCoP en de NVvV herkennen deze bevindingen niet direct. Beide partijen 

geven aan patiënten zo goed mogelijk voor te lichten. Eén van de eerste 

dingen die ze bespreken in de spreekkamer is de hoge kans op recidieven. 

Varices is een chronische aandoening en dat wordt ook altijd aan patiënten 

verteld. Hieraan wordt ook aandacht besteed in de opleiding. 



 

21 

 

4 Conclusie  

De hoofdvragen die we in deze evaluatie beantwoorden zijn:  

1. Bieden het standpunt uit 2014 en het bijbehorende afsprakendocument 

uit 2017 voldoende handvatten in de praktijk voor vaatchirurgen, 

dermatologen en zorgverzekeraars, zodat alleen de patiënten die 

voldoen aan de criteria een vergoeding uit de Zvw krijgen? 

2. Is het voor burgers duidelijk wanneer zij wel of niet in aanmerking 

komen voor de invasieve behandeling van varices zoals beschreven in 

het standpunt en afsprakendocument?  

 

Het Zorginstituut concludeert dat het standpunt uit 2014 en het 

afsprakendocument uit 2017 in de praktijk op een juiste en eenduidige 

manier worden uitgelegd en toegepast. Daarmee zijn de beoogde effecten 

bereikt, namelijk dat er meer doelmatige en passende zorg wordt geleverd. 

Ook is er duidelijkheid en uniformiteit voor burgers, zorgverzekeraars en 

zorgprofessionals over wat er bij een invasieve behandeling van varices 

wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).  

 

Alle geïnterviewde stakeholders concluderen dat het standpunt uit 2014 en 

het afsprakendocument uit 2017 voor duidelijkheid en eenduidigheid hebben 

gezorgd en daarmee voldoende handvatten in de praktijk bieden voor 

vaatchirurgen, dermatologen en zorgverzekeraars. Er kan worden gesteld 

dat er door het implementeren van het standpunt en afsprakendocument 

een belangrijke bijdrage is geleverd aan gepast gebruik in de praktijk en het 

terugdringen van niet medisch noodzakelijke zorg (ten laste van Zvw). 

Daarbij is in de afgelopen jaren het aantal ondoelmatige en onrechtmatige 

behandelingen ten laste van Zvw sterk verminderd. Dit wordt ondersteund 

door verschillende bronnen: 

• Voor 2017 zijn er vanuit zorgverzekeraars meerdere risicogerichte 

controles gedaan in verschillende spataderklinieken en ziekenhuizen. Uit 

deze controles bleek dat er veel onrechtmatige zorg werd gedeclareerd. 

De terugvorderingen omvatten grotendeels niet medisch noodzakelijke 

zorg. Inmiddels zijn geen controles meer nodig vanwege een sterke 

afname van het aantal terugvorderingen over de afgelopen jaren. 

• Geen stijging aantal patiënten en kosten. We zien in de data dat het 

aantal patiënten en de kosten vanaf 2014, conform verwachting, niet 

zijn toegenomen. De data laten een duidelijke afname zien in 

declaraties voor sclerocompressietherapie, die voor het grootste deel 

cosmetisch van aard is. De endoveneuze behandelingen zijn ongeveer 

op hetzelfde peil, waardoor het de meest gedeclareerde behandeling 

voor varices die ten laste komt van de basisverzekering. 

• Ook blijkt uit het lage aantal klachten en geschillen dat er weinig 

onduidelijkheid bestaat over de vergoeding van varices. De NVDV heeft 

een website voor patiënten met juiste, volledige en duidelijke informatie 

over de voorwaarden voor vergoeding van varicesbehandeling. Een 

verwijzing hiernaar (bijvoorbeeld door ziekenhuizen of een website als 

Thuisarts) kan een goede bijdrage leveren aan de informatievoorziening. 

 

Als er de komende jaren geen grote veranderingen zijn in aantallen 

patiënten of nieuwe wetenschappelijke inzichten, heeft het de voorkeur om 

het afsprakendocument uit 2017 leidend te laten zijn. Verschillende partijen 

onderstrepen het belang om de vergoedingsafspraken op die manier 
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toekomstbestendig te maken en zo voor alle betrokken partijen en de 

burger duidelijkheid te verschaffen.  



 

23 

 

Bijlage 1 - Methode kwantitatief onderzoek 

Onderstaand een beschrijving van de methodiek die is toegepast bij het 

kwantitatieve onderzoek. 

5.1 Data 

Het Zorginstituut ontvangt data uit het DIS (DBC Informatie Systeem) van 

de NZa en declaratiedata van zorgverzekeraars via Vektis. Het DIS bevat 

behandelgegevens van alle zorgaanbieders die medisch-specialistische zorg, 

geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg leveren in Nederland. Het 

DIS is de officiële verzamelplaats voor informatie over geleverde zorg. Het 

Zorginstituut heeft de beschikking over data uit het DIS vanaf 2012. Voor 

dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van data uit het DIS om een indruk te 

krijgen van de ontwikkeling van het aantal behandelingen in de jaren 

voorafgaand aan de nieuwe afspraken. Het DIS is echter niet volledig. Tien 

tot vijftien procent van de data ontbreekt, omdat aanlevering aan de NZa 

niet verplicht is.  

 

Het Zorginstituut ontvangt datasets met declaraties van zorgverzekeraars 

en zorgkantoren van alle zorg uit de Zorgverzekeringswet en de Wet 

langdurige zorg, waarbij de declaratiegegevens over meerdere jaren zijn te 

koppelen via eenzelfde pseudoniem.17 Dit zijn de zorgprestatie en 

declaratiedata (ZPD-data). Deze data zijn beschikbaar vanaf juni 2014. 

Deze data worden gebruikt om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het 

aantal zorgactiviteiten, het aantal patiënten en de kosten van 

varicesbehandeling zoals vermeld in het afsprakendocument. Voor het jaar 

2015 is gebruikgemaakt van oudere zorgactiviteitencodes.  

 

Het Zorginstituut heeft de DIS-data met de ZPD-data vergeleken en 

geconstateerd dat de trend van zowel het aantal behandelingen als de 

kosten overeenkomt.18 We hebben daarom gekozen om in het rapport de 

DIS-data weer te geven, zodat de trend vanaf 2012 inzichtelijk is om een zo 

compleet mogelijk beeld te geven.  

5.2 Inclusiecriteria 

Definiëring van de patiëntenpopulatie en wat er wordt verstaan onder een 

invasieve 

varicesbehandeling vindt plaats op basis van de informatie uit het 

afsprakendocument uit 2017 en op basis van informatie verkregen van 

zorgverzekeraars. Selectie op basis van diagnose en zorgactiviteiten vormen 

de inclusiecriteria.  

5.3 Kosten 

De kosten over de zorgproducten zijn bepaald over de jaren 2015 tot en 

met 2019 en gebaseerd op de ZPD-data. De zorgproductcodes die geldig 

zijn vanaf 2016 zijn dezelfde als die in het afsprakendocument. Alleen het 

zorgproduct 99799054 (Ziekenhuisopname bij spataderen/chronische 

oppervlakkige aandoening aan de bloedvaten met open been) dat genoemd 

staat in het afsprakendocument, komt niet voor in onze patiëntengroep.  

                                                                 
17 Dit pseudoniem is een versleuteling van het BSN en de versleuteling wordt door een TTP uitgevoerd. 

18 H iermee wordt niet gezegd dat de aantallen en kosten precies overeenkomen, maar de trends (de 

lijnen) van de DIS en ZPD lopen wel gelijk. 
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In figuur 2 is te zien dat de kosten niet noemenswaardig zijn veranderd 

tussen 2015 en 2019. Dat is in lijn met de trend die we bij het aantal 

patiënten zien van 2015 tot en met 2019. 

 

Figuur 2: Ontwikkeling kosten in euro’s (linker-as) en aantal unieke 

patiënten (rechter-as) 
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Bijlage 2.1 - Beschikbaarheid patiënteninformatie 

Onderstaand de methodiek en resultaten over de beschikbaarheid van 

patiënteninformatie. 

5.4 Methode  

Om een beeld te krijgen van de beschikbaarheid van patiënteninformatie 

zijn de websites van alle relevante stakeholders die betrokken zijn bij de 

behandeling of vergoeding van varices meegenomen in deze analyse. Dit 

zijn dezelfde stakeholders die het afsprakendocument uit 2017 hebben 

opgesteld. Vanuit ZN zijn de vier grootste zorgverzekeraars meegenomen. 

Harteraad werkt samen met de Hartstichting is en is om die reden 

meegenomen. Ook is Thuisarts.nl toegevoegd, omdat de diagnostiek bij de 

huisarts begint.  

 

Ter aanvulling zijn random een aantal ziekenhuizen en privéklinieken 

geselecteerd om een beeld te krijgen van de patiënteninformatie op hun 

websites. Dit overzicht is bij lange na niet volledig en er kunnen daarom 

geen harde conclusies uit worden getrokken. Wel geeft het enig inzicht in de 

beschikbare informatie.  

5.5 Overzicht geraadpleegde bronnen  

 
Organisatie Plek en URL Laatst 

herzien 

(indien 

bekend) 

Verwijzin

g naar 

andere 

bronnen 

 

1 Algemeen     

1Thuisarts  Spataderen:  

1  https://www.thuisarts .nl/spataderen  

2  https://www.thuisarts .nl/spataderen/ik-

heb-spataderen  

 

 

2 . O p 30 

juni 2017 

 

2 Patiënten- 

organisatie 

   

2.1 Harteraad 1 Spataderen algemeen:  

https://harteraad.nl/aandoeningen/spatad

eren/  

2  Keuzetabel:  

https://harteraad.nl/wp-

content/uploads/2019/04/Keuzetabel-

Spataderen.pdf  

3  Keuzekaart:  

https://harteraad.nl/wp-

content/uploads/2019/04/Keuzekaartjes-

Spataderen.pdf  

4  Keuzehulp:  

https://sdmstaging.medify.eu/surgery/ind

ex_keuzehulp-spataderen_nl.html  

 

 

 

2 . 16  mei 

2017 

 

 

 

-

Harts tichti

ng  

-Thuisarts  

2.2 Hartstichting  1 Spataders   

https://www.harts tichting.nl/hart-en-

vaatziekten/spataders  

2  Behandeling spataders  

https://www.harts tichting.nl/hart-en-

vaatziekten/behandelingen/behandeling-

spataders  

3  Brochure  

https://www.harts tichting.nl/getmedia/91

a0a4a8-3907-47ee-a981-

0fbdc573aa7a/brochure-hartstichting-

spataders.pdf  

 

 

 

 

 

 

3 . juli 

2019 

(vers ie 

2 .1) 

-Harteraad  

https://www.thuisarts.nl/spataderen
https://www.thuisarts.nl/spataderen/ik-heb-spataderen
https://www.thuisarts.nl/spataderen/ik-heb-spataderen
https://harteraad.nl/aandoeningen/spataderen/
https://harteraad.nl/aandoeningen/spataderen/
https://harteraad.nl/wp-content/uploads/2019/04/Keuzetabel-Spataderen.pdf
https://harteraad.nl/wp-content/uploads/2019/04/Keuzetabel-Spataderen.pdf
https://harteraad.nl/wp-content/uploads/2019/04/Keuzetabel-Spataderen.pdf
https://harteraad.nl/wp-content/uploads/2019/04/Keuzekaartjes-Spataderen.pdf
https://harteraad.nl/wp-content/uploads/2019/04/Keuzekaartjes-Spataderen.pdf
https://harteraad.nl/wp-content/uploads/2019/04/Keuzekaartjes-Spataderen.pdf
https://sdmstaging.medify.eu/surgery/index_keuzehulp-spataderen_nl.html
https://sdmstaging.medify.eu/surgery/index_keuzehulp-spataderen_nl.html
https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/spataders
https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/spataders
https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/behandelingen/behandeling-spataders
https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/behandelingen/behandeling-spataders
https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/behandelingen/behandeling-spataders
https://www.hartstichting.nl/getmedia/91a0a4a8-3907-47ee-a981-0fbdc573aa7a/brochure-hartstichting-spataders.pdf
https://www.hartstichting.nl/getmedia/91a0a4a8-3907-47ee-a981-0fbdc573aa7a/brochure-hartstichting-spataders.pdf
https://www.hartstichting.nl/getmedia/91a0a4a8-3907-47ee-a981-0fbdc573aa7a/brochure-hartstichting-spataders.pdf
https://www.hartstichting.nl/getmedia/91a0a4a8-3907-47ee-a981-0fbdc573aa7a/brochure-hartstichting-spataders.pdf
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3 Beroepsgroepen    

3.1 NVDV 1 Spataderen  

https://nvdv.nl/patienten/dermatologie/zo

ek-een-huidaandoening/spataderen  

2  P atiënten folder: 

https://nvdv.nl/storage/app/media/Spatad

eren%20-%2020-01-2020.pdf 

 

 

 

2 . 20  

januari 

2020 

 

3.2 NVvV Geen patiënteninformatie. Echter lijkt deze 

webs ite ook niet bedoelt voor patiënten, 

maar alleen voor leden van de NV vV. 

https://NVvV-vaatchirurgie.nl/  

-   

4 

Zorgverzekeraars  

   

4.1 

Zorgverzekeraar: 

VGZ 

V ergoeding huidbehandelingen 

https://www.vgz.nl/vergoedingen/huidbeh

andelingen  

-   

4.2 

Zorgverzekeraar: 

Menzis 

V ergoeding spataderbehandeling 

https://www.menzis .nl/zorg-en-

vergoedingen/s/spataderbehandeling  

(O ver 

vergoedin

g 2020) 

 

4.3 

Zorgverzekeraar: 

CZ 

V ergoeding spataderen  

https://www.cz.nl/vergoedingen/spatader

en#:~:text=U%20krijgt%20een%20vergo

eding%20uit,de%20aderen%20in%20de%

20benen. 

 

(O ver 

vergoedin

g 2020) 

 

4.4 

Zorgverzekeraar: 

Zilverenkruis 

V ergoeding spataderbehandeling 

https://www.zilverenkruis.nl/consumenten

/vergoedingen/spataderbehandeling  

(O ver 

vergoedin

g 2020) 

 

5. Zorgaanbieders     

5.1 Algemene 

ziekenhuizen/UMC

’s  

   

Antonius 

ziekenhuis 

Spataders: 

https://www.antoniusziekenhuis.nl/spatad

ers   

-  -

Harts tichti

ng  

-Harteraad 

Maxima MC Spataderen verwijderen 

https://www.mmc.nl/dermatologie/aandoe

ningen-en-behandelingen/spataderen-

verwijderen/  

-   

OLVG Spataderbehandelingen (patiënten folder) 

https://www.olvg.nl/spataderbehandelinge

n  

-   

Martini Ziekenhuis Patiëntfolder spataderen  

https://www.martiniziekenhuis.nl/media/y

d2bkfhj/944255-spataderen.pdf  

8  

augus tus  

2018 

 

Medisch Spectrum 

Twente 

Spataderen:  

https://www.mst.nl/p/aandoeningen/spata

deren/  

-   

Amhpia 

Ziekenhuis 

Patiënten folder behandeling van 

spataderen: 

https://www.amphia.nl/-

/media/amphia/folders/chirurgie/3841-

behandeling-van-spataderen.pdf  

 -Harteraad  

ADRZ  Patiëntenfolder spataderen 

https://www.adrz.nl/app/uploads/2019/11

/C HR-096-A4-Flyer-Spataderen-

Flebologie-november-2019.pdf  

November 

2019 

 

Erasmus MC V arices  

  

-   

Zuyderland 

ziekenhuis 

Patiëntenfolder behandeling spataderen 

https://www.guidr.io/api/v1/guides/pdf/de

-behandeling-van-spataderen  

-   

Radboud umc Spataderen 

https://www.radboudumc.nl/patientenzorg

/aandoeningen/spataderen  

-  -NV DV 

5.2 ZBC’s en    

https://nvdv.nl/patienten/dermatologie/zoek-een-huidaandoening/spataderen
https://nvdv.nl/patienten/dermatologie/zoek-een-huidaandoening/spataderen
https://nvdv.nl/storage/app/media/Spataderen%20-%2020-01-2020.pdf
https://nvdv.nl/storage/app/media/Spataderen%20-%2020-01-2020.pdf
https://nvvv-vaatchirurgie.nl/
https://www.vgz.nl/vergoedingen/huidbehandelingen
https://www.vgz.nl/vergoedingen/huidbehandelingen
https://www.menzis.nl/zorg-en-vergoedingen/s/spataderbehandeling
https://www.menzis.nl/zorg-en-vergoedingen/s/spataderbehandeling
https://www.cz.nl/vergoedingen/spataderen#:~:text=U%20krijgt%20een%20vergoeding%20uit,de%20aderen%20in%20de%20benen.
https://www.cz.nl/vergoedingen/spataderen#:~:text=U%20krijgt%20een%20vergoeding%20uit,de%20aderen%20in%20de%20benen.
https://www.cz.nl/vergoedingen/spataderen#:~:text=U%20krijgt%20een%20vergoeding%20uit,de%20aderen%20in%20de%20benen.
https://www.cz.nl/vergoedingen/spataderen#:~:text=U%20krijgt%20een%20vergoeding%20uit,de%20aderen%20in%20de%20benen.
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/spataderbehandeling
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/spataderbehandeling
https://www.antoniusziekenhuis.nl/spataders
https://www.antoniusziekenhuis.nl/spataders
https://www.mmc.nl/dermatologie/aandoeningen-en-behandelingen/spataderen-verwijderen/
https://www.mmc.nl/dermatologie/aandoeningen-en-behandelingen/spataderen-verwijderen/
https://www.mmc.nl/dermatologie/aandoeningen-en-behandelingen/spataderen-verwijderen/
https://www.olvg.nl/spataderbehandelingen
https://www.olvg.nl/spataderbehandelingen
https://www.martiniziekenhuis.nl/media/yd2bkfhj/944255-spataderen.pdf
https://www.martiniziekenhuis.nl/media/yd2bkfhj/944255-spataderen.pdf
https://www.mst.nl/p/aandoeningen/spataderen/
https://www.mst.nl/p/aandoeningen/spataderen/
https://www.amphia.nl/-/media/amphia/folders/chirurgie/3841-behandeling-van-spataderen.pdf
https://www.amphia.nl/-/media/amphia/folders/chirurgie/3841-behandeling-van-spataderen.pdf
https://www.amphia.nl/-/media/amphia/folders/chirurgie/3841-behandeling-van-spataderen.pdf
https://www.adrz.nl/app/uploads/2019/11/CHR-096-A4-Flyer-Spataderen-Flebologie-november-2019.pdf
https://www.adrz.nl/app/uploads/2019/11/CHR-096-A4-Flyer-Spataderen-Flebologie-november-2019.pdf
https://www.adrz.nl/app/uploads/2019/11/CHR-096-A4-Flyer-Spataderen-Flebologie-november-2019.pdf
https://www.guidr.io/api/v1/guides/pdf/de-behandeling-van-spataderen
https://www.guidr.io/api/v1/guides/pdf/de-behandeling-van-spataderen
https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/aandoeningen/spataderen
https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/aandoeningen/spataderen
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cosmetische 

klinieken  

Bergman Clinics Spataderbehandelingen algemeen:  

 

Doorklikken “hoe is  het geregeld met de 

vergoeding/verzekering?” 

https://www.bergmanc linics.nl/vergoeding

-verzekering  

-   

Helderkliniek Spataderen - klachten 

https://www.helderkliniek.nl/spataderen/k

lachten/  

-  

 

 

Polikliniek de 

Blaak 

Spataderen algemeen:  

https://www.polikliniekdeblaak.nl/spatade

ren/  

Folder vergoeding bij spataderen: 

https://www.polikliniekdeblaak.nl/wp-

content/uploads/uitleg_kosten_en_verzek

ering_web.pdf  

-   

Mauritskliniek Spataderen algemeen:  

https://mauritskliniek.nl/spataderen/  

-   

MC Wetering  Spataderen behandelingen: 

https://www.mcwetering.nl/spataderen/be

handelingen/flebectomie/?gclid=EAIaIQob

C hMI_O3e8IXc6wIVBc13Ch0pqQaFEAAYAS

A A EgIJafD_BwE   

-   

U-Clinics  Spataderen behandelingen: 

http://u-

c linic.nl/behandelingen/spataderen/?gclid

=EA IaIQobChMI_O3e8IXc6wIVBc13Ch0pq

Q aFEAAYBCAAEgLpHvD_BwE   

-   

Ivy Clinics  Spataderen verwijderen : 

https://behandelingen.ivyclinics.nl/huidver

betering/spataderen-

verwijderen/?gclid=EAIaIQobChMI_O3e8I

Xc6wIVBc13Ch0pqQaFEAAYAiAAEgIgLPD_

BwE  

-   

 

5.6 Uitkomsten analyse van geraadpleegde bronnen  

 
De informatie over voorwaarden voor een vergoeding van diagnostiek en behandeling van 

varices moet op zijn mins t omvatten:  

 

- Diagnos tiek wordt vergoed (uit het bas ispakket/-verzekering) als  er een doorverwijzing van de 

huisarts is, anders  is het op eigen kosten.  

- V ergoeding van een operatieve behandeling* (uit het bas ispakket/verzekering) hangt af van 

de erns t van de spatader(en). O p basis van het Duplex-onderzoek wordt bepaald of 

betrokkene hiervoor in aanmerking komt. A ls uit het onderzoek blijkt dat het medisch 

noodzakelijk is, wordt de behandeling vergoed (uit het bas ispakket). A nders moet de patiënt 

dit zelf betalen (of mogelijk uit aanvullende verzekering).  

 

*E lastische steunkousen als behandeling vallen hier niet onder. 

 

Legenda kolom “Informatie over vergoeding”:  

 Duidelijke informatie  

 Staat wel informatie, maar niet volledig of op de juis te manier vermeld  

 Staat geen informatie over vergoeding 

O rganisatie/bron Informatie 

over 

vergoeding 

Teks t  

1 Algemeen    

1 Thuisarts 
  

Geen informatie over de vergoeding te vinden 

. Bij geen van onders taande pagina’s  :  

Ik heb spataderen  

Ik wil mijn spataderen laten behandelen  

Ik kies  voor elastische kousen bij spataderen 

https://www.bergmanclinics.nl/vergoeding-verzekering
https://www.bergmanclinics.nl/vergoeding-verzekering
https://www.helderkliniek.nl/spataderen/klachten/
https://www.helderkliniek.nl/spataderen/klachten/
https://www.polikliniekdeblaak.nl/spataderen/
https://www.polikliniekdeblaak.nl/spataderen/
https://www.polikliniekdeblaak.nl/wp-content/uploads/uitleg_kosten_en_verzekering_web.pdf
https://www.polikliniekdeblaak.nl/wp-content/uploads/uitleg_kosten_en_verzekering_web.pdf
https://www.polikliniekdeblaak.nl/wp-content/uploads/uitleg_kosten_en_verzekering_web.pdf
https://mauritskliniek.nl/spataderen/
https://www.mcwetering.nl/spataderen/behandelingen/flebectomie/?gclid=EAIaIQobChMI_O3e8IXc6wIVBc13Ch0pqQaFEAAYASAAEgIJafD_BwE
https://www.mcwetering.nl/spataderen/behandelingen/flebectomie/?gclid=EAIaIQobChMI_O3e8IXc6wIVBc13Ch0pqQaFEAAYASAAEgIJafD_BwE
https://www.mcwetering.nl/spataderen/behandelingen/flebectomie/?gclid=EAIaIQobChMI_O3e8IXc6wIVBc13Ch0pqQaFEAAYASAAEgIJafD_BwE
https://www.mcwetering.nl/spataderen/behandelingen/flebectomie/?gclid=EAIaIQobChMI_O3e8IXc6wIVBc13Ch0pqQaFEAAYASAAEgIJafD_BwE
http://u-clinic.nl/behandelingen/spataderen/?gclid=EAIaIQobChMI_O3e8IXc6wIVBc13Ch0pqQaFEAAYBCAAEgLpHvD_BwE
http://u-clinic.nl/behandelingen/spataderen/?gclid=EAIaIQobChMI_O3e8IXc6wIVBc13Ch0pqQaFEAAYBCAAEgLpHvD_BwE
http://u-clinic.nl/behandelingen/spataderen/?gclid=EAIaIQobChMI_O3e8IXc6wIVBc13Ch0pqQaFEAAYBCAAEgLpHvD_BwE
http://u-clinic.nl/behandelingen/spataderen/?gclid=EAIaIQobChMI_O3e8IXc6wIVBc13Ch0pqQaFEAAYBCAAEgLpHvD_BwE
https://behandelingen.ivyclinics.nl/huidverbetering/spataderen-verwijderen/?gclid=EAIaIQobChMI_O3e8IXc6wIVBc13Ch0pqQaFEAAYAiAAEgIgLPD_BwE
https://behandelingen.ivyclinics.nl/huidverbetering/spataderen-verwijderen/?gclid=EAIaIQobChMI_O3e8IXc6wIVBc13Ch0pqQaFEAAYAiAAEgIgLPD_BwE
https://behandelingen.ivyclinics.nl/huidverbetering/spataderen-verwijderen/?gclid=EAIaIQobChMI_O3e8IXc6wIVBc13Ch0pqQaFEAAYAiAAEgIgLPD_BwE
https://behandelingen.ivyclinics.nl/huidverbetering/spataderen-verwijderen/?gclid=EAIaIQobChMI_O3e8IXc6wIVBc13Ch0pqQaFEAAYAiAAEgIgLPD_BwE
https://behandelingen.ivyclinics.nl/huidverbetering/spataderen-verwijderen/?gclid=EAIaIQobChMI_O3e8IXc6wIVBc13Ch0pqQaFEAAYAiAAEgIgLPD_BwE
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Ik kies  voor een behandeling met verhitting bij 

spataderen 

Ik laat mijn spataderen dichtspuiten 

Ik krijg een operatie tegen spataderen 

M ijn spataderen zijn teruggekomen na een 

behandeling 

2 Patiëntenorganisatie   

2.1 Harteraad 

 

Webs ite Harteraad onder kop “spataderen”: 

Geen informatie over vergoeding  

 

Keuzetabel Harteraad: 

Staat in het overzicht “Wordt de behandeling 

vergoed?” 

De teks t die bij alle behandelopties staat: 

“Afhankelijk van aanwezigheid klachten en het 

vaatonderzoek” 

 

Keuzekaart Harteraad: 

Staat “V ergoeding?” als kopje, uitleg met 

plaatjes  dat dit wordt bepaald op bas is  van 

klachten en onderzoek (Diagnostiek).  

 

Keuzehulp Harteraad: 

 

2.2 Hartstichting  
 

Geen informatie over de vergoeding te vinden 

3 Beroepsgroepen   

3.1 NVDV 
 

Moet u het onderzoek en de behandeling zelf 

betalen?  

A ls  uw huisarts u heeft verwezen, dan wordt 

het onderzoek naar de spataderen altijd 

vergoed vanuit de verzekering. U  moet dan 

nog wel rekening houden met uw 'eigen ris ico' 

dat u betaalt voor de zorgverzekering. Het is  

vooraf moeilijk te zeggen of de behandeling 

van de spataders ook vergoed worden. Dit 

hangt af van de erns t van de spataders. Dit zal 

na het duplexonderzoek met u besproken 

worden. Laat u altijd goed voorlichten. Dan 

komt u niet voor verrassingen te s taan. 

 

3.2 NVvV -  -  

4 Zorgverzekeraars    

4.1 Zorgverzekeraar: VGZ 

 

Staat niets  specifieks  vermeld, echter wordt 

aangegeven dat ingelogd kan worden. Mogelijk 

s taat er meer informatie na inloggen. 

4.2 Zorgverzekeraar: 

Menzis  
Uw vergoeding voor spataderbehandeling: 

belangrijk om te weten 

Wat word niet vergoed?  

Spataderbehandelingen met een cosmetische 

indicatie worden niet vergoed. Uw 

behandelend specialist kan op bas is van uw 

klachten en uits lagen van aanvullend 

onderzoek prec ies aangeven of de behandeling 

wel of niet voor vergoeding in aanmerking 

komt. 

4.3 Zorgverzekeraar: CZ 
 

Wat krijgt u vergoed?  
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U  krijgt een vergoeding uit de 

bas isverzekering als u voldoet aan alle 3  de 

volgende voorwaarden: 

• E r is  sprake van duidelijke klachten en/of 

verschijnselen passend bij een aandoening van 

de aderen in de benen. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om huidverkleuring, s lecht 

genezende wonden aan het onderbeen, 

vochtophoping in het been, kramp. 

• U it geluidsonderzoek (Duplex) moeten 

erns tige afwijkingen blijken van de doorsnede 

(ten mins te 3  mm) en bloeddoors troming van 

de aderen in het been. 

• Het moet gaan om een behandeling 

waarvan de effec tiviteit en doelmatigheid is 

aangetoond door wetenschappelijk onderzoek. 

 

U  hebt voor de behandeling van spataderen 

een verwijzing nodig van een arts . H ij of zij is  

op de hoogte van de voorwaarden voor 

vergoeding uit de bas isverzekering en kan u 

vertellen of uw behandeling hieraan voldoet. 

Een medisch specialist (bijvoorbeeld een 

chirurg of dermatoloog) voert de behandeling 

uit. 

4.4 Zorgverzekeraar: 

Zilverenkruis  

Spataderbehandeling 

V ergoeding 2020 

Wilt u zich voor spataders laten behandelen? 

Bij Zilveren Kruis  krijgt u hiervoor een 

vergoeding. Een spatader is een verwijde ader 

die vaak goed te zien is  op de huid. Een 

spatader ontstaat doordat de kleppen in de 

ader niet meer goed s luiten. H ierdoor s troomt 

er bloed terug. Spataderen kunnen gevoelig 

zijn of pijn doen. 

5. Zorgaanbieders    

5.1 Algemene 

ziekenhuizen/UMC’s  

  

Antonius ziekenhuis 

 

Symptomen 

Spataderen kunnen verschillende klachten 

geven: 

• V aak zijn de aderen zichtbaar op de benen. 

V eel mensen vinden dat niet mooi. 

• Spataderen kunnen ook lichamelijke 

klachten geven. Mensen ervaren dan een moe, 

zwaar gevoel, jeuk en/of nachtelijke krampen 

en dikke enkels. 

• O ok kunnen er huidafwijkingen onts taan 

zoals  een bruine verkleuring, eczeem of zelfs  

een wond die niet meer wil genezen. Deze 

huidafwijkingen bevinden zich meestal aan de 

binnenkant van het onderbeen, met name bij 

de enkel. 

Het is  overigens niet zo dat meer zichtbare 

spataderen ook altijd meer klachten geven. 

 

Spataderen worden vanuit medisch oogpunt 

behandeld als  er sprake is van één of meer 

van de eerder genoemde symptomen. De 

behandeling is  bij het St. A ntonius Ziekenhuis 

voor iedere patiënt maatwerk. 

Maxima MC 
 

Geen informatie over vergoeding. Alleen deze 

zin: 

Sc lerocompressietherapie wordt niet meer 

vergoed door uw zorgverzekeraar. 

V oorafgaand aan de behandeling bespreken 

wij met u de kos ten. 
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OLVG 

 

In de patiëntenfolder s taat het volgende s tuk 

over vergoeding: 

- De behandeling van spataderen met 

klachten valt in veel gevallen binnen de 

bas iszorg van uw zorgverzekering. Neem voor 

de zekerheid contact op met uw 

zorgverzekeraar en vraag naar de 

voorwaarden voor een vergoeding. 

- Het wegspuiten van spataderen is een 

ingreep die niet in O LVG plaatsvindt. De 

zorgverzekeraar beschouwt dit als  een 

cosmetische behandeling. Deze ingreep valt 

niet onder de bas isverzekering. 

Martini Ziekenhuis 
 

Patiënten folder: s taat niks  over vergoeding. 

 

Medisch Spectrum 

Twente 
 

Geen patiënten informatie, ook niet over 

vergoeding. 

Amhpia Ziekenhuis 
 

Patiënten folder zegt het volgende: 

V ergoeding behandeling  

De vergoeding door uw zorgverzekeraar is  

afhankelijk van uw klachten. H iervoor dient 

eers t onderzoek van de vaten gedaan te 

worden. O p bas is hiervan kan bepaald worden 

wat de juis te behandeling is  voor uw klachten. 

N iet elke behandeling wordt vergoed door uw 

zorgverzekeraar. Uw behandelend arts 

bespreekt met u of de aan u voorges telde 

behandeling onder de vergoede zorg valt. 

ADRZ  
 

Staat niks  over vergoeding:  

Behandelingsmogelijkheden  

Spataderen hoeven vanuit medisch oogpunt 

lang niet altijd behandeld te worden. 

A fhankelijk van de uitgebreidheid van de 

aandoening en de eventuele bevindingen bij 

het onderzoek, zijn er verschillende 

mogelijkheden van behandeling.  

Erasmus MC 
 

Staat niks  over vergoeding 

Zuyderland ziekenhuis 

 

Patiënten folder s taat het volgende:  

Klachten en verschijnselen 

- A ls  de spataderen klachten geven, is  dat 

mees tal in de vorm van een moe, loom en 

zwaar gevoel in de benen. Soms treden jeuk 

en tintelingen op, heeft u het gevoel dat u uw 

de benen niet goed s til kunt houden in bed 

(rus teloze benen) of heeft u het gevoel dat er 

iets  over uw benen kruipt.  

- In zeldzame gevallen is er sprake van pijn of 

van een bloeding uit een spatader. 

- Spataderen veroorzaken vaak helemaal geen 

klachten. V eel mensen zullen de aanwezigheid 

van spataderen wel als  s torend of lelijk 

ervaren. Spataderen nemen in de loop der 

jaren meestal geleidelijk in erns t toe. 

- Daarnaast kan ook s tuwing en als  gevolg 

hiervan vochtophoping (oedeem) rond de 

enkels  ontstaan, door het niet goed 

terugs tromen van het bloed naar het hart. 

Deze klachten nemen toe in de loop van de 

dag, na lang s taan en bij warm weer. 

- A ls  vochtophoping lang bes taat kunnen aan de 

onderbenen verschijnselen ontstaan, zoals 

pigmentvorming, eczeem, witte verlittekening, 

verharding van de huid en het onderhuidse 

vetweefsel en uiteindelijk een open been. 

 

Spataderen moeten vanuit medisch oogpunt 

behandeld worden als  er sprake is  van één of 

meer van de eerder genoemde klachten. 



 

31 

 

Behandeling is voor iedere patiënt maatwerk. 

Radboud umc 
  

De pagina met spataderen heeft bij lees  meer 

onder de kop: “Wat zijn spataderen” bij lees  

meer een direc te link naar de NVDV. O p de 

webs ite van de NV DV wordt duidelijke 

informatie vers trekt over de vergoeding.  

 

Wat zijn spataderen 

Spataderen (varices) zijn afwijkingen aan de 

aders . A ders zijn bloedvaten voor het afvoeren 

van het bloed. Deze aders  lopen van het been 

naar het hart. In de grotere aders  zitten 

kleppen. A ls die kleppen kapot zijn, dan 

s troomt het bloed terug in de benen in plaats  

van naar het hart. 

lees  meer 

5.2 ZBC’s en cosmetische 

klinieken 

  

Bergman Clinics 
  

Bergman C linics maakt jaarlijks afspraken met 

alle zorgverzekeraars over de vergoeding van 

behandelingen. O ok voor 2020 hebben we de 

afspraken met alle zorgverzekeraars. *  

 

Dit betekent dat uw behandeling gewoon 

100% wordt vergoed na verwijzing door uw 

huisarts of een medisch specialist en bij een 

medische indicatie. U iteraard dient u wel 

rekening te houden met uw eigen ris ico. 

 

De regelingen voor Bergman C linics zijn 

daarmee hetzelfde als  voor reguliere 

ziekenhuizen in Nederland. We leggen u graag 

uit hoe het is  geregeld. 

Helderkliniek 
  

A ls  uit het consult en de duplexscan blijkt dat 

uw spataderen geen medische oorzaak hebben 

of wilt u geen gebruik maken van uw eigen 

ris ico? Dan kunt u ervoor kiezen de 

behandeling zelf te betalen. In dat geval kunt 

u gebruik maken van onze aantrekkelijke 

tarieven 

Polikliniek de blaak 
  

V ERGOEDING BIJ SPATADEREN, 

DERMATOLOGIE OF PROCTOLOGIE 

Met een verwijsbrief van uw huisarts wordt het 

consult altijd vergoed door de 

zorgverzekeraar en vallen deze kosten onder 

het eigen ris ico. O p basis van de diagnose 

kan de arts  u vertellen of de behandeling ook 

onder verzekerde zorg valt of dat u de 

behandeling zelf zult moeten betalen. De 

gezamenlijke zorgverzekeraars hebben 

vas tgelegd 

welke medische kenmerken wel en niet voor 

verzekerde zorg in aanmerking komen. 

A ls  u zonder verwijsbrief op het consult komt 

dan moet u de kos ten voor het consult 

zelf betalen. De tarieven voor een consult bij 

deze artsen kunt u terugvinden op onze 

webs ite onder passantentarieven. 

Mauritskliniek 
 

P rijzen en vergoedingen van de spataderen 

behandeling 

O nderzoek en eerste consult 

Met een verwijsbrief van uw huisarts wordt het 

eers te consult vanuit de bas isverzekering 

vergoed. Houd er rekening mee dat met een 

uitgebreid duplex-onderzoek uw eigen ris ico 

wordt aangesproken, als  u dat niet al eerder 

dit jaar hebt gebruikt. 
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O p bas is van het eers te consult wordt er door 

de arts  vas tgesteld of uw spataderen de 

indicatie ‘niet medisch noodzakelijk’ of 

‘medisch noodzakelijk’ betreft. A fhankelijk van 

de diagnose wordt deze behandeling wel of 

niet vergoed door uw verzekering. 

MC Wetering  
 

V ergoeding 

A ls  u verwezen bent door uw huisarts vallen 

de kos ten van het onderzoek (plm. 300 euro) 

onder uw bas isverzekering en worden volledig 

vergoed. Houdt u daarbij wel rekening met het 

eigen ris ico: dit is  de wettelijke verplichte 

jaarlijkse bijdrage van 385,- (of hoger als  u dit 

zo heeft afgesproken met uw 

zorgverzekeraar). Dit eigen ris ico geldt voor 

alle ziekenhuizen en klinieken in Nederland. 

 

N iet alle behandelmogelijkheden worden 

vergoed door uw verzekering. O f uw 

behandeling vergoed wordt, is  afhankelijk van 

de ges telde diagnose. 

 

Indien de diagnose voldoet aan de eisen van 

het Zorgins tituut Nederland wordt de 

behandeling vergoed uit uw bas isverzekering. 

Let u erop dat alle vergoedingen uit de 

bas isverzekering verrekend worden met uw 

eigen ris ico. 

U-Clinics  
 

V ergoedingen spataderbehandelingen 

Het eers te consult bij U -Clinic en het 

duplexonderzoek worden altijd vergoed, mits u 

een verwijsbrief van de huisarts  meebrengt. 

Wel moet u rekening houden met een eigen 

ris ico. 

 

De vergoeding van de behandeling van 

spataderen hangt af van de aard van uw 

klachten. Ze moeten erns tig genoeg zijn om 

voor vergoeding in aanmerking te komen. Dat 

gaat volgens  een bepaalde klassering. Uw 

behandelend chirurg, die bij U -C linic ook 

persoonlijk het eerste consult en het 

duplexonderzoek verzorgt, kan u meestal 

meteen ter plekke vertellen of u voor 

vergoeding in aanmerking komt. O ok hier 

moet u wel rekening houden met uw eigen 

ris ico. 

 

Lees  er meer over op onze pagina ‘Kos ten en 

vergoedingen’. 

Ivy Clinics  

 

Er wordt hier niet gesproken over een 

mogelijke vergoeding, alleen prijzen voor 

eigen kos ten.  

Wat kos t een spataderbehandeling: prijzen 

De prijzen voor spataderbehandelingen bij Ivy 

zijn altijd inc lusief intakegesprek en controle. 

 

5.7 Resultaten  

 

Thuisarts en patiëntenwebsite:  

Opvallend is dat de websites van Thuisarts en de Hartstichting geen 

informatie verstrekken over de vergoeding van de diagnostiek en 

behandeling. Harteraad heeft op de website zelf ook geen informatie staan, 

maar bij de keuzetabel en de keuzekaart wordt er kort stilgestaan bij dat de 

vergoeding wordt bepaald op basis van klachten en onderzoek. De 
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keuzehulp op de website van Harteraad geeft wel duidelijke informatie over 

de voorwaarden voor de vergoeding. Dit betreft echter alleen de 

behandeling van varices, niet de diagnostiek.  

 

Beroepsgroepen 

De NVDV heeft speciaal voor patiënten een website ingericht. Hierop staat 

duidelijke uitleg over de voorwaarden voor vergoeding van diagnostiek en 

behandeling van varices. De NVvV heeft geen website voor patiënten.  

 

Zorgverzekeraars 

Bij de helft van de zorgverzekeraars staat duidelijk beschreven op basis 

waarvan de vergoeding van de behandeling voor varices wordt bepaald. Bij 

Zilveren Kruis wordt de suggestie gewekt dat behandeling altijd wordt 

vergoed. Dit klopt niet en wekt de verkeerde indruk voor verzekerden. Bij 

VGZ staat niks beschreven, maar wordt verzocht op website in te loggen. 

Het is onbekend of de verzekerde na inloggen wel deze informatie krijgt.  

 

Zorgaanbieders 

Van de tien ziekenhuizen die in deze steekproef zijn meegenomen geven 

twee ziekenhuizen de juiste informatie op hun website over de voorwaarden 

voor vergoeding. Drie ziekenhuizen zeggen iets over de vergoeding, maar 

geven onvolledige informatie. De overige vijf ziekenhuizen geven op hun 

website geen informatie over vergoeding.  

 

Bijna alle ZBC’s en cosmetische klinieken hebben heldere informatie 

opgenomen over de voorwaarden voor vergoeding. Daarbij staan ook vaak 

de kosten benoemd als iemand zelf moet betalen. Een verklaring bij de 

cosmetische klinieken is dat zij veel commerciëler zijn ingesteld in 

vergelijking met ziekenhuizen. Ze richten zich niet alleen op mensen die 

met mogelijk medisch noodzakelijke klachten komen, maar juist ook op 

mensen die alleen voor cosmetische redenen een behandeling willen. Het is 

daarom voor deze klinieken belangrijk dat het voor mogelijke klanten 

duidelijk is wat de voorwaarden zijn voor wel of geen vergoeding. 
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Bijlage 2.2 - Vindbaarheid patiënteninformatie 

Onderstaand de methodiek en resultaten over de vindbaarheid van 

patiënteninformatie. 

5.8 Methode 

Google is de meest gebruikte zoekmachine in Nederland. Om die reden 

hebben we ervoor gekozen om via Google zoektermen te gebruiken voor de 

vindbaarheid van patiënteninformatie. Om te voorkomen dat de 

browsergeschiedenis invloed zou hebben op de resultaten, is 

gebruikgemaakt van een incognito scherm.  

 

De eerste drie hits op Google zijn meegenomen, omdat dit waarschijnlijk de 

websites zijn waar vervolgens ook het meest naar wordt gekeken. Verder 

staan er regelmatig advertenties als eerste hits. Als deze bovenaan stonden, 

zijn vervolgens alsnog de eerste drie hits die geen advertentie zijn ook 

meegenomen.  

 

Google zoektermen en hits 
Zoekterm  Hit  Website  URL  

Spataderen  1 Thuisarts  https://www.thuisarts .nl/spataderen 

2 Thuisarts  https://www.thuisarts .nl/spataderen/ik-

heb-spataderen 

3 Harts tichting  https://www.harts tichting.nl/hart-en-

vaatziekten/spataders  

 

Spataderen 

verwijderen 

1-4 Advertenties  ZBC’s : 

Derma2Care, Bergman 

C linics, Mediderm, 

Mauritskliniek  

x 

 

1 Privékliniek:  

Bergman C linics  

https://www.bergmanclinics.nl/huid-

vaten/spataderbehandelingen  

2 Privékliniek:  

Polikliniek de Blaak  

https://www.polikliniekdeblaak.nl/spata

deren/  

3 Ziekenhuis :  

Maxima MC 

https://www.mmc.nl/dermatologie/aand

oeningen-en-behandelingen/spataderen-

verwijderen/  

 

Spataderen 

vergoeding  

1 C Z https://www.cz.nl/vergoedingen/spatad

eren  

2 Zilveren Kruis https://www.zilverenkruis.nl/consument

en/vergoedingen/spataderbehandeling  

3 Zorgverzekeringswijzer 

 

https://www.zorgverzekeringwijzer.nl/zo

rgvergoedingen/spataderen/  

 

Spatader-

behandeling  

1-3 Advertenties  ZBC’s :  

Mediderm, Derma2Care, 

Bergman C linics,  

X 

  

 1 Privékliniek:  

Bergman C linics 

https://www.bergmanclinics.nl/huid-

vaten/spataderbehandelingen  

 2 Privékliniek:  

Jan van Goyen  

 

https://www.ecjanvangoyen.nl/spatader

behandelingen/?doing_wp_cron=160491

3634.1988170146942138671875  

https://www.thuisarts.nl/spataderen
https://www.thuisarts.nl/spataderen/ik-heb-spataderen
https://www.thuisarts.nl/spataderen/ik-heb-spataderen
https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/spataders
https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/spataders
https://www.bergmanclinics.nl/huid-vaten/spataderbehandelingen
https://www.bergmanclinics.nl/huid-vaten/spataderbehandelingen
https://www.polikliniekdeblaak.nl/spataderen/
https://www.polikliniekdeblaak.nl/spataderen/
https://www.mmc.nl/dermatologie/aandoeningen-en-behandelingen/spataderen-verwijderen/
https://www.mmc.nl/dermatologie/aandoeningen-en-behandelingen/spataderen-verwijderen/
https://www.mmc.nl/dermatologie/aandoeningen-en-behandelingen/spataderen-verwijderen/
https://www.cz.nl/vergoedingen/spataderen
https://www.cz.nl/vergoedingen/spataderen
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/spataderbehandeling
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/spataderbehandeling
https://www.zorgverzekeringwijzer.nl/zorgvergoedingen/spataderen/
https://www.zorgverzekeringwijzer.nl/zorgvergoedingen/spataderen/
https://www.bergmanclinics.nl/huid-vaten/spataderbehandelingen
https://www.bergmanclinics.nl/huid-vaten/spataderbehandelingen
https://www.ecjanvangoyen.nl/spataderbehandelingen/?doing_wp_cron=1604913634.1988170146942138671875
https://www.ecjanvangoyen.nl/spataderbehandelingen/?doing_wp_cron=1604913634.1988170146942138671875
https://www.ecjanvangoyen.nl/spataderbehandelingen/?doing_wp_cron=1604913634.1988170146942138671875
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 3 Ziekenhuis : 

St Jansdal  

https://www.s tjansdal.nl/folders/spatad

erbehandeling-in-het-flebologisch-

centrum  

5.9 Resultaten  

Als de Google zoekterm ‘spataderen’ wordt gebruikt komen websites van 

relevante stakeholders naar voren, namelijk Thuisarts en de Hartstichting. 

Bij zoektermen die een link hebben met een behandeling zoals ‘spataderen 

verwijderen’ en ‘spataderbehandeling’ valt het op dat bij de advertenties en 

de resultaten veel ZBC’s naar voren komen. Ook komt bij beide zoektermen 

een ziekenhuis als derde hit naar voren. Als de zoekterm ‘spataderen 

‘vergoeding’ wordt ingevoerd, komen twee zorgverzekeraars (CZ en 

Zilveren Kruis) en een zorgverzekeringswijzer als hits naar voren.  

5.10 Conclusie 

Op verschillende websites waarop patiënteninformatie verwacht mag 

worden over de vergoeding van diagnostiek en behandeling van varices is 

die informatie niet volledig. De ZBC’s en cosmetische klinieken die zijn 

meegenomen in deze analyse geven wel duidelijke en juiste informatie. Er 

kan vanuit patiëntenperspectief nog meer duidelijkheid worden gegeven 

over de voorwaarden voor vergoeding van diagnostiek en invasieve 

behandeling van varices als meer partijen dit zouden doen.  

  

https://www.stjansdal.nl/folders/spataderbehandeling-in-het-flebologisch-centrum
https://www.stjansdal.nl/folders/spataderbehandeling-in-het-flebologisch-centrum
https://www.stjansdal.nl/folders/spataderbehandeling-in-het-flebologisch-centrum
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Bijlage 3 - Geschillen  

Van 2014 tot en met 2019 waren er in totaal zes geschillen over de 

vergoeding van een varicesbehandeling. Daarvan leidde er één tot 

toewijzing (vergoeding), in drie gevallen was de afwijzing terecht (geen 

vergoeding) en in één geval bleken de zorgverzekeraar en verzekerde tot 

overeenstemming te zijn gekomen waardoor geen advies meer nodig was.   

 

Tabel 1: Aantal geschillen per jaar  

Jaar  zaaknummer  Uitkomst - advies Zorginstituut 

2019 2019025299 Geen indicatie voor vergoeding 

Verzoeker heeft geen indicatie voor vergoeding 

van de spataderbehandeling volgens de 

Müllermethode en door middel van 

sclerocompressietherapie. 

Uitspraak SKGZ:  

www.kpzv.nl/document/8c717702-4020-46e8-

94f7-962930287584 

 

2017  2017035932 Er wordt voldaan aan de voorwaarden 

voor vergoeding 

Na nader onderzoek bleek vergoeding 

aangewezen te zijn.  

Uitspraak SKGZ:  

www.kpzv.nl/document/a0b7aa2a-bc3a-4743-

925c-2db079c92215 

 

2016  2016122542 Geen indicatie voor vergoeding  

Niet is aangetoond dat verzoekster voldoet aan 

de gestelde criteria voor vergoeding van een 

spataderoperatie. 

Uitspraak SKGZ: 

www.kpzv.nl/document/a933eeb8-971a-4faf-

b94e-314c8cb77b4a 

 

2016  2016110096 Er wordt voldaan aan de 

indicatievoorwaarden voorvergoeding  

Omdat verzoekster klachten heeft en sprake is 

van objectief vastgestelde 

axiale staminsufficiëntie voldoet verzoekster 

aan de voorwaarden zoals deze zijn gesteld. 

Het verzoek is onterecht afgewezen. 

Uitspraak SKGZ:  

www.kpzv.nl/document/9ccd50f1-aaa3-48c8-

9bd6-50aff39bb312  

 

2016  2016100311 Geen indicatie voor vergoeding  

Voor wat betreft het rechter been wordt niet 

voldaan aan de in het standpunt uit 2014 

genoemde criteria.  

Uitspraak SKGZ:  

http://www.kpzv.nl/document/a0b7aa2a-bc3a-4743-925c-2db079c92215
http://www.kpzv.nl/document/a0b7aa2a-bc3a-4743-925c-2db079c92215
http://www.kpzv.nl/document/a933eeb8-971a-4faf-b94e-314c8cb77b4a
http://www.kpzv.nl/document/a933eeb8-971a-4faf-b94e-314c8cb77b4a
http://www.kpzv.nl/document/9ccd50f1-aaa3-48c8-9bd6-50aff39bb312
http://www.kpzv.nl/document/9ccd50f1-aaa3-48c8-9bd6-50aff39bb312
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www.kpzv.nl/document/47cbdb8c-e789-458e-

8a48-374ebd5b18ac 

2014  2014069013 Geen indicatie voor vergoeding 

Verzoeker kwam niet in aanmerking voor 

vergoeding omdat invasieve behandeling van 

C2 varices volgens het destijds geldende 

standpunt niet behoorde tot de te verzekeren 

prestaties van de Zorgverzekeringswet.  

Uitspraak SKGZ: 

www.kpzv.nl/document/a5cd765a-de09-4a35-

b6bf-19bb184d73de 
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Bijlage 4 - Enquête Harteraad 

Samenvatting uitkomsten raadpleging achterban Spataderen en Open 

Been.19 

5.11 Inleiding 

Tussen 20 mei 2020 en 2 juni 2020 heeft Harteraad een vragenlijst uitgezet 

over de zorg voor mensen met spataderen of een open been. Met de 

vragenlijst wilden we graag inzicht krijgen in de knelpunten en behoeften 

die er zijn in de zorgverlening aan mensen met spataderen of een open 

been. De resultaten worden samen met de eerder ontwikkelde 

‘Kwaliteitscriteria zorg voor mensen met spataderen’ ingebracht bij de 

actualisatie van de medisch-specialistische richtlijn Veneuze Pathologie. 

 

De link naar deze vragenlijst is verspreid via het Hart&Vaat-panel, en via de 

website, de nieuwsbrief, Facebook en Twitter. Zeventig patiënten hebben de 

vragenlijst ingevuld, waarvan vijftig daadwerkelijk een behandeling voor 

spataderen (42) of het open been (8) hebben gehad. Onderstaand 

presenteren we de belangrijkste resultaten en conclusies. 

5.12 Resultaten - Kenmerken patiënten 

 

Spataderen 

 Bij 18 mensen heeft de behandeling langer dan 5 jaar geleden 

plaatsgevonden. Bij 8 mensen was dat tussen de 1 en 5 jaar geleden en 

bij 6 minder dan 1 jaar geleden. 

 Men heeft de volgende behandeling gekregen: scleroseren (19x), 

ambulante of Muller-flebectomie (5x), endoveneuze behandeling (10x), 

operatieve verwijdering/strip (7x), elastische kous (14x) 

 65 procent is vrouw, 29 procent is man, de rest heeft het niet ingevuld. 

 De gemiddelde leeftijd is 69 jaar. 

 

Open been 

 Bij 6 van de 8 patiënten is de behandeling niet lang geleden geweest, 

variërend van 1 week geleden tot 9 maanden. Het gaat hier om een 

chronisch probleem: de diagnose is langer geleden al gesteld, maar er 

moet steeds opnieuw worden behandeld. Bij 2 mensen heeft de 

behandeling langer geleden plaatsgevonden: 20 maanden en 16 jaar. 

 Behandelingen: van de mensen met een open been hebben er 4 alleen 

een wondbehandeling open been gehad, 2 een wondbehandeling in 

combinatie met elastische kous en 2 alleen een elastische 

kous/drukverband. 

 Allen zijn vrouw, op 1 na: onbekend (heeft niet geantwoord op deze 

vraag). 

 De gemiddelde leeftijd is 64 jaar. 

 

Heb je de behandeling van je spataderen vergoed gekregen door je 

zorgverzekeraar? 

De meeste mensen hebben de behandeling vergoed gekregen. Bij slechts  2 

mensen was er geen vergoeding van de behandeling. Daarbij ging het om 

scleroseren en om een endoveneuze behandeling. Bij 2 anderen was er 

                                                                 

19 https://harteraad.nl/wp-content/uploads/2020/06/200620-Uitkomsten-raadpleging-achterban-

Spataderen-Open-Been.pdf. 
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sprake van een gedeeltelijke vergoeding van de elastische kousen. 

 

Wat ging goed bij de laatste behandeling van je spataderen of open been? 

 

Spataderen 

 Goede informatie: volledig, duidelijk, zorgvuldig, goede uitleg. 

 Goed resultaat: werd twee keer nadrukkelijk genoemd. 

 Hele proces: men is tevreden over het hele proces als er niets misging: 

“alles ging goed”. Eén iemand zegt zelfs: “Geen problemen, wel nog 

steeds spataderen”. Als positieve zaken worden dan genoemd: 

- de voorlichting, behandeling, nazorg (controle), diagnose en 

behandeling in één keer; 

- goed contact met zorgverlener;  

- geen pijn; 

- vergoeding/financiële afhandeling: rechtstreeks met de 

zorgverzekeraar geregeld. 

 

Open been 

 Informatie: duidelijke informatie en goede uitleg door de 

wondverpleegkundige. 

 Goed contact met de wondverpleegkundige, huisarts en de assistentes. 

 Goede behandeling. 

 

Wat ging niet goed bij de laatste behandeling van je spataderen of open 

been? 

 

Spataderen 

 Niet tevreden met het resultaat. Dit kwam voor bij: 

- Scleroseren: geen verbetering of de spataderen kwamen vrij snel 

weer terug. 

- Ambulante flebectomie: “Met het gevolg dat het lijkt alsof er 

elastiekjes aan mijn benen hangen”. 

- Endoveneuze behandeling: “er is geen vervolgbehandeling geweest, 

de kleinere aderen hangen er nog bij”. 

- Operatieve verwijdering (strip): “Al binnen een jaar waren de 

spataderen weer duidelijk zichtbaar” en “In de jaren daarna en nu 

nog steeds last van spataderen”. 

 Complicaties: bij de endoveneuze behandeling werd een aderontsteking 

aan beide benen genoemd. Bij de operatieve strip het meenemen van 

een zenuw bij het hechten, en na strip+scleroseren overgevoeligheid 

voor de zon met jeuk en rode uitslag. 

 Pijn werd genoemd bij scleroseren en bij de verdovingsprikken. 

 Nazorg: men heeft moeite met het feit dat er geen nacontroles zijn. 

 Geen klantvriendelijke behandeling: genoemd wordt dat de arts 

ongeïnteresseerd of onverschillig is, de bedrijfsarts geen kennis van 

zaken heeft, dat de verpleegkundige niet behulpzaam is, de zorg als 

lopende band ervaren wordt en dat de patiënt zich niet serieus genomen 

voelt. 

 Geen goede informatie: genoemd wordt dat er weinig of slechte 

informatie werd gegeven, ook de kans op de complicatie van een 

aderontsteking was niet van tevoren genoemd. Bij een ander was niet 

gezegd hoe lang het herstel zou duren, zodat dat tegenviel. 

 Elastische kous: vervelend draagcomfort (jeuk, uitslag, kriebelig, 

benauwd) en ingewikkeld proces om nieuwe kousen te krijgen. 
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Open been 

 Wens meer informatie over behandelmogelijkheden om kleppen aders te 

herstellen. 

 Behandeling: de lange duur en opnieuw optreden wond, wondlekkage, 

moeite met zelf verbinden, infectie en na dichtgaan last van jeuk, dunne 

droge huid en rood blauwe plekken. 

 Pijn: pijnlijke verdovingsprikken. 

 Proces: wisselende ziekenhuizen. 

 

Heb je tips om de zorg die je hebt gehad te verbeteren? 

 

Spataderen 

 In het ziekenhuis zorgen dat je onderzoek, diagnose en behandeling in 

één keer kunt krijgen. 

 Goede informatie, meer maatwerk, duidelijkheid over de te verwachten 

resultaten, ook informatie geven over evt. negatieve gevolgen, betere 

communicatie tussen de artsen, zodat beloftes door de één gedaan ook 

door een ander worden nagekomen. 

 Contact met de zorgverlener: een arts die zijn werk leuk vindt en 

geïnteresseerd is in de patiënt, goed luisteren naar patiënten, per 

patiënt bekijken wat die nodig heeft, wat meer meelevendheid. 

 Nazorg: een jaarlijks spreekuur of na een half jaar controle. 

 Elastische kousen: gemakkelijker nieuwe kousen kunnen aanschaffen. 

 

Open been 

 Snellere doorverwijzing naar een wondverpleegkundige (of 

dermatoloog) als de wond niet dicht wil, betere thuisbegeleiding bij 

infectie, ook behandeling in het weekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

 

Bijlage 5 - Reactie op consultatie partijen  

We hebben het conceptrapport bij de volgende partijen geconsulteerd:  

 Harteraad;  

 ZN;  

 DCoP; 

 NVvV;  

 NVDV. 

 

In onderstaand overzicht staat (als een partij gereageerd heeft) de reactie, 

vraag of opmerking per partij weergegeven met reactie van het 

Zorginstituut hierop.  

 

Partij: Harteraad 

Een helder verhaal met een goede weergave van de veranderde situatie 

bij de behandeling van varices de afgelopen jaren. 

Vraag/opmerking Reactie  

Op blz. 8: link naar het 

afsprakendocument moet nog 

worden toegevoegd. 

We hebben de link toegevoegd in de 

voetnoot op pagina 8: 

https://www.zorginstituutnederland.

nl/publicaties/convenant/2017/02/2

0/afspraken-over-aanspraken-en-

declaraties-chronische-

oppervlakkige-veneuze-pathologie-

spataderen  

 

Op blz. 17 staat een tabel met 

de vermelding: ‘In figuur 1 is 

een duidelijke afname te zien in 

het totaal aantal patiënten vanaf 

2012. Na controle van de 

declaratiekosten kan worden 

geconcludeerd dat deze hiermee 

in lijn zijn.’ Het zou mooi zijn als 

de daling van de kosten ook 

vermeld werd (in de vorm van 

een tabel of gewoon cijfers). Ik 

ben er wel benieuwd naar. 

We hebben de kosten opgenomen in 

het rapport. De kosten zijn gelijk 

gebleven vanaf 2015. De kosten 

voor 2015 kunnen niet in kaart 

worden gebracht, vanwege 

aangepaste declaratiecodes.  

 

In paragraaf 2.3 hebben we de 

volgende zin opgenomen: “De 

kosten konden in kaart gebracht 

worden van 2015 tot en met 2019. 

In bijlage 1 is dit weergeven.”  

In bijlage 1 is de figuur met de 

kosten toegevoegd.  

Partij: Zorgverzekeraars Nederland (ZN)  

Vraag/opmerking Reactie  

In de inleiding (paragraaf 1.2) 

kun je wellicht het neo-varices 

standpunt nog noemen met een 

verwijzing erbij in de voetnoot. 

Maakt het denk ik iets completer. 

Verderop wordt deze wel 

genoemd, maar komt voor mijn 

gevoel wat uit het niets vallen. 
 

Neo-varices is geen standpunt en 

kan daarom niet als zodanig worden 

opgenomen. Neo-varices staat 

gespecificeerd in het 

afsprakendocument uit 2017. De 

verwijzing naar dit document staat 

in de inleiding vermeld. In de 

inleiding (paragraaf 1.2) hebben ter 

verduidelijking de volgende zin 

opgenomen: “Daarnaast zijn in het 

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/convenant/2017/02/20/afspraken-over-aanspraken-en-declaraties-chronische-oppervlakkige-veneuze-pathologie-spataderen
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/convenant/2017/02/20/afspraken-over-aanspraken-en-declaraties-chronische-oppervlakkige-veneuze-pathologie-spataderen
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/convenant/2017/02/20/afspraken-over-aanspraken-en-declaraties-chronische-oppervlakkige-veneuze-pathologie-spataderen
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/convenant/2017/02/20/afspraken-over-aanspraken-en-declaraties-chronische-oppervlakkige-veneuze-pathologie-spataderen
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/convenant/2017/02/20/afspraken-over-aanspraken-en-declaraties-chronische-oppervlakkige-veneuze-pathologie-spataderen
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/convenant/2017/02/20/afspraken-over-aanspraken-en-declaraties-chronische-oppervlakkige-veneuze-pathologie-spataderen
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afsprakendocument ook afspraken 

gemaakt over uitzonderingsgevallen 

en neo-varices.”   

  

2.4 Uit deze controles bleek dat 

er veel onrechtmatige zorg 

gedeclareerd werd. Er is 

daardoor veel geld 

teruggevorderd. 
 

De laatste zin vervangen door  

deze onrechtmatige zorg is 

teruggevorderd. 

 

De zin in paragraaf 2.4 is aangepast 

naar: “Deze onrechtmatige zorg is 

teruggevorderd”.  

Partij: DCoP 

Namens het bestuur van de DCoP, ons akkoord. 

Partij: NVvV 

Vraag/opmerking Reactie  

Op 29 juli heeft u het evaluatierapport standpunt en 

afsprakendocument varices ter consultatie toegestuurd. De Nederlandse 

Vereniging voor Vaatchirurgie gaat akkoord met het evaluatierapport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


