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Onderwerp: Tumescente liposuctie bij lipoedeem geen te verzekeren
prestatie

Samenvatting: Lipoedeem is een aandoening die gekenmerkt wordt door een
combinatie v an abnormale subcutane v etafzetting en orthostatisch
oedeem, v aak later nog gecompliceerd door ly mfoedeem.
De aandoening is moeilijk te diagnosticeren. Aan de ene kant moet
het goed onderscheiden worden van ly mfoedeem, aan de andere
kant van adipositas (vetzucht). De oorzaak is onbekend.
Een oorzakelijke behandeling is niet mogelijk. De gev olgen zijn
beperkt behandelbaar. De gebruikelijke behandeling bestaat uit
conserv atieve maatregelen.
Uit een literatuursearch v an januari 2007 blijkt dat er onv oldoende
onderzoeken van v oldoende nivo zijn waaruit de effectiviteit van
tumescent liposuctie bij lipoedeem blijkt.
Het CVZ concludeert dat tumescente liposuctie bij deze indicatie
niet v oldoet aan de stand v an de wetenschap en geen te verzekeren
prestatie is.

Soort uitspraak: AaZ = adv iesaanvraag Zvw

Datum: 26 februari 2007

Uitgebracht aan: zorgverzekeraar

Onderstaand de v olledige uitspraak.

U hebt een geschil met uw verzekerde over tumescente liposuctie.

Medische advies
Na kennisneming van het geschil heeft het College dit dossier v oor een medische
beoordeling v oorgelegd aan zijn medisch adv iseur. Deze heeft de stukken bestudeerd.
Op basis daarvan deelt de medisch adv iseur het v olgende mee.
Lipoedeem is een aandoening die gekenmerkt wordt door een combinatie van abnormale
subcutane v etafzetting en orthostatisch oedeem, vaak later nog gecompliceerd door
ly mfoedeem. De aandoening is moeilijk te diagnosticeren. Aan de ene kant moet het
goed onderscheiden worden v an ly mfoedeem, aan de andere kant van adipositas
(v etzucht). De oorzaak is onbekend. Een oorzakelijke behandeling is niet mogelijk.
De gev olgen zijn beperkt behandelbaar. De gebruikelijke behandeling bestaat uit
conserv atieve maatregelen. Dat z ijn in dit geval manuele lymfdrainages, fy siotherapie en
steunkousen.

Bij het doorzoeken van de literatuur1 naar de effecten van tumescent liposuctie bij
lipoedeem zijn slechts twee artikelen te vinden, die behulpzaam zijn om deze vraag te
beantwoorden. Beide z ijn van dezelfde twee auteurs, Schmeller en Meier-Vollrath2.

1 S earch januari 2007. Gebruikte zoektermen: tumescent , suct ion assisted, lymphedema, lipectomy,
liposculpture. Er is zowel met M eSHtermen als met vrije tekstwoorden gezocht .
2 1. Meier-V ollrath I and S chmeller W . [Lipoedema-- current status, new perspect ives]
Lipodem--aktueller Stand, neue Perspekt iven. J Dtsch Dermatol Ges 2004; 2(3): 181-6.
2. S chmeller W and M eier-V ollrath I. Tumescent liposuct ion: a new and successful therapy for lipedema. J Cutan
Med Surg 2006; 10(1): 7-10.
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Het eerst is een review-achtig artikel waarin een lans gebroken wordt v oor deze
techniek, maar het ontbeert een behoorlijke klinische evaluatie. Het tweede is een niet
vergelijkende serie van 28 patiënten, waarvan slechts van 21 patiënten een in
algemene termen beschreven follow-up bestaat: “all patients reported a tremendous
increase in their quality of life”. De duur van de follow up varieert van slechts 1 maand
tot 26 maanden. Een dergelijke rapportage is v an te laag niv o om als bewijsmateriaal
te dienen.

De geraadpleegde gezaghebbende deskundige, dermatoloog Damstra uit Drachten,
bev estigt dat in de literatuur geen gegevens te v inden zullen zijn die tot een ander
oordeel leiden. De behandeling v an deze aandoening is hoofdzakelijk conservatief.

De medisch adv iseur concludeert dat er onv oldoende gegevens zijn over de
effectiviteit van tumescent liposuctie bij lipoedeem. Tumescent liposuctie bij deze
indicatie v oldoet niet aan de stand van de wetenschap. De zorgverzekeraar heeft
terecht en op de juiste gronden afgewezen.

Advies van het College
Het College heeft vervolgens het dossier grondig bestudeerd en beoordeeld of uw
conceptbeslissing juist is. Op basis van de regelgeving die in dit geval van toepassing is
en het adv ies van de medisch adv iseur is het College het met u eens, dat uw verzekerde
niet in aanmerking komt v oor deze verstrekking.


