
Duidelijkheid en eenduidigheid over  
vergoeding spataderbehandelingen 

Conclusie

Achtergrond

Doel

Blijkt uit verschillende bronnen

Er is een evaluatie uitgevoerd naar het standpunt uit 2014 en het afsprakendocument uit 2017 over  
de vergoeding van spataderbehandelingen. Uit de evaluatie blijkt dat het standpunt en het afspraken
document in de praktijk op een juiste en eenduidige manier worden uitgelegd en toegepast. 

Wat zijn spataderen?
Spataderen zijn verwijde aderen. In de aderen van de benen zitten klepjes. Als een ader wijder wordt, 
sluit het klepje niet goed meer. Dit geeft ophoping van bloed, waardoor de ader verder uitzet. Soms is 
het medisch noodzakelijk om een spatader te behandelen. Een spatader kan behandeld worden met 
steunkousen of door een ingreep. Deze evaluatie richt zich op de vergoeding van een ingreep.  

In het standpunt uit 2014 verduidelijkt Zorginstituut Nederland bij welke indicaties invasieve behan
deling van spat aderen behoort tot de te verzekeren zorg en wanneer niet, om tot doelmatige zorg te 
komen. Voor de verdere uitwerking van het standpunt is in 2017 door partijen een afsprakendocument 
opgesteld. 

Geen stijging aantal patiënten en kosten
In de grafiek is een daling te zien van het aantal 
patiënten vanaf 2014. Daarnaast zijn vanaf 2015 
de kosten ook niet gestegen. 

Duidelijkheid voor burgers: klachten en geschillen
Er is duidelijkheid voor burgers of een behandeling van 
spataderen vergoed wordt. Dat zien we aan het lage 
aantal klachten en geschillen.

Een verbetermogelijkheid zit nog wel in de patiënten
informatie over de vergoeding. Een verwijzing naar de 
website van de NVDV (bijvoorbeeld door ziekenhuizen 
of een website als Thuisarts) kan een goede bijdrage 
hieraan leveren.

Geen controles meer door zorgverzekeraars 
Er worden geen risicogerichte controles meer  
uitgevoerd door zorgverzekeraars met betrekking  
tot onrechtmatige zorgdeclaraties  voor varices. 
Dit vanwege een sterke afname van het aantal  
terugvorderingen over de afgelopen jaren. 

Uit de evaluatie blijkt dat het doel van het standpunt en het afsprakendocument is bereikt.  
Namelijk dat er meer doelmatige, passende zorg geleverd wordt. Daarnaast is er duidelijkheid  
en uniformiteit voor zowel de burger, zorgverzekeraars, als zorgprofessionals over wat er  
vergoed wordt bij een spataderbehandeling vanuit het basispakket.  

Welke partijen uit het veld hebben we gesproken? 
 NVDV, DCoP, NVvV (beroepsgroepen), 
 Harteraad (patiënten), 
 ZN  (zorgverzekeraars) 

Aantal mensen 
In 2019 waren er 26.217 mensen met een  
spatader behandeling vergoed vanuit het  
basispakket van zorg.

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

20192018201720162015201420132012

55.313

48.667

33.067

22.825
22.164

24.632

27.602

26.217

https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/publicaties/standpunten/2014/07/31/invasieve-behandeling-van-varices---wanneer-te-verzekeren-basiszorg
https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/publicaties/convenant/2017/02/20/afspraken-over-aanspraken-en-declaraties-chronische-oppervlakkige-veneuze-pathologie-spataderen
https://nvdv.nl/professionals/dermatologie/zoek-een-huidaandoening/spataderen

