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Onderwerp: Uitgebreid bloed- of fecesonderzoek bij maagklachten, gericht
op voedselallergie is geen te verzekeren prestatie

Samenvatting: De vraag is of het uitgebreide bloed- en fecesonderzoek bij een
vermoeden van voedselallergie zorg is die huisartsen plegen te
bieden en of deze zorg voldoet aan de stand van de wetenschap en
praktijk. Er is primair gekeken naar de richtlijnen voor diagnostiek
bij maagklachten. Daarnaast is ook gekeken naar beschikbare
Nederlandse richtlijnen waarin diagnostisch onderzoek naar de
oorzaken van diarree (feceskweek) en voedselovergevoeligheid is
opgenomen.
Bij maagklachten is het uitvoeren van de aangevraagde uitgebreide
oriënterende tests, zowel het bloedonderzoek naar
voedselallergie/overgevoeligheid als het fecesonderzoek, niet
conform de stand van de wetenschap en praktijk. Volgens de
eerstelijnsrichtlijnen (huisartsen) wordt bij deze klachten een
serologische test (op IgG-antistoffen naar het ELISA-principe) of een
- in het laboratorium uitgevoerde - fecestest, alleen aangeraden
voor de specifieke diagnostiek inzake Hp-infectie (Helicobacter
pylori).
Het CVZ concludeert dat uitgebreid bloed- of fecesonderzoek bij
maagklachten, gericht op voedselallergie, geen te verzekeren
prestatie is.

Soort uitspraak: AaZ = adviesaanvraag Zvw

Datum: 28 februari 2007

Uitgebracht aan: SKGZ

Onderstaand de volledige uitspraak.

De vraag is of het uitgevoerde bloed- en fecesonderzoek zorg is die huisartsen/
specialisten bij de aangegeven klachten plegen te bieden en of deze zorg overeenkomst
met de stand der wetenschap en praktijk.

Toepasselijke polisvoorwaarden
In dit geschil zijn de volgende bepalingen van de zorgverzekering van belang.
Verzekerde prestaties:

 Recht op vergoeding van de kosten van zorg (restitutie) bestaat voor alle
verzekerde prestaties, met uitzondering van de in artikel 12.3.1 genoemde
prestaties.

 Artikel 12.3.1 De verzekerde heeft aanspraak op zorg (zorg in natura) zoals
omschreven in deze verzekeringsvoorwaarden voor de volgende vormen van
zorg: medisch-specialistische zorg die geleverd wordt door een medisch
specialist die verbonden is aan een ziekenhuis;

 Artikel 13 .Huisartsenzorg: Vergoeding van de kosten van geneeskundige zorg
zoals huisartsen die plegen te bieden, met inbegrip van daarbij behorend
laboratoriumonderzoek.
Door: huisarts

 Artikel 15. Medisch-specialistische zorg: Vergoeding van de kosten van
geneeskundige zorg, zoals medisch specialisten deze plegen te bieden, met
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inbegrip van het daarbij behorende laboratoriumonderzoek.
Door: Medisch specialist
Verwijzing door: huisarts, bedrijfsarts, tandarts, verloskundige, medisch
specialist of kaakchirurg.
Machtiging: ja

 Artikel 2.3 Medische noodzaak
Aanspraak op zorg of vergoeding van kosten van zorg zoals vermeld in deze
verzekeringsvoorwaarden bestaat slechts indien en voorzover de verzekerde op
de zorgvorm naar inhoud en omvang redelijkerwijs is aangewezen. De inhoud en
omvang van de vormen van zorg worden mede bepaald door de stand van de
wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf door
hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg.

 Artikel 2.11 Interpretatie
De Zvw en het Besluit zorgverzekering zijn leidend voor de inhoud van deze
verzekeringsvoorwaarden. Bij interpretatieverschillen zijn de teksten uit de wet-
en regelgeving, inclusief de wetsgeschiedenis, bepalend.

Dit komt overeen met hetgeen daarover bij of krachtens de Zorgverzekeringswet is
bepaald.

Medische beoordeling
Voor een medische beoordeling van het geschil heeft de medisch adviseur van het
College kennisgenomen van de stukken. Op basis van dat dossier deelt de medisch
adviseur het volgende mee.
Elisa testen, de lactase test en fecesonderzoek zijn diagnostische testen die zorg-
verleners plegen te bieden.
De vraag is of het uitgevoerde bloedonderzoek en feces onderzoek zorg is die
huisartsen/specialisten bij de aangegeven klachten plegen te bieden volgens de stand
der wetenschap en praktijk.

De vermelde klachten vallen onder de noemer maagklachten. Onder (aspecifieke)
maagklachten vallen niet acute klachten van pijn in de bovenbuik of zuurbranden,
eventueel in combinatie met misselijkheid, een opgeblazen gevoel en een snelle
verzadiging [3,4]. Er is dan ook primair gekeken naar de richtlijnen voor diagnostiek bij
maagklachten. Daarnaast is ook gekeken naar beschikbare Nederlandse richtlijnen
waarin diagnostisch onderzoek naar de oorzaken van diarree (feceskweek) en voedsel-
overgevoeligheid is opgenomen.

Bestudeerde richtlijnen:
1. Gezondheidsraad: Maagklachten. Den Haag: Gezondheidsraad, 2000;publicatie

nr 2000/26
Een serologische test (op IgG-antistoffen volgens het ELISA-principe) wordt alleen
aangeraden voor de specifieke diagnostiek inzake Hp-infectie (Helicobacter pylori).
Fecesonderzoek wordt niet genoemd.

2. NHG Standaard M71 Prikkelbare darm syndroom februari 2001
De aangevraagde onderzoeken (bloed- en fecesonderzoek) worden niet genoemd.

3. LTA (landelijke transmurale afspraak) Maagklachten Huisarts Wet
2003;46(12)701-6

Noemt alleen serologische ELISA-tests als mogelijkheid voor primaire H. Pylori-
diagnostiek.

4. NHG Standaard M63 Maagklachten november 2003
Serologie (ELISA) en fecestest worden alleen genoemd bij de diagnostiek specifiek naar
H. pylori.

5. Multidisciplinaire Richtlijn Maagklachten CBO 2004
Ook hierin staat een serologische ELISA-test of een – in het laboratorium uitgevoerde –
fecestest alleen genoemd bij de specifieke diagnostiek naar H. pylori.

Voor de volledigheid ook bekeken:
6. NHG standaard M34 Acute diarree december 1996
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Een feceskweek gericht te zijn op Salmonella, Shigella, en Campylobacter wordt alleen
aangeraden bij ernstig zieke patiënten, zodat bij een eventuele opname de verwekker
eerder bekend is; of bij patiënten met verhoogd besmettingsgevaar voor anderen
wanneer naar het oordeel van de huisarts gevaar voor verspreiding van de infectie
aanwezig is. Kweken op Yersinia, Escherichia coli of virussen is niet zinvol bij acute
diarree.

7. NHG standaard M47 Voedselovergevoeligheid bij kinderen april 1995

Een eliminatie-provocatietest heeft de voorkeur, alleen bij kinderen die eerder ernstige
reacties (angio-oedeem of anafylactische shock)hebben gehad een RAST (radio-
allergosorbent test) . Bij kinderen ouder dan 9 maanden met ernstig eczeem wordt een
voedselmixtest (= multipele RAST op vaste combinatie voedselbestanddelen) aangeraden
en bij positieve reactie(s) vervolgens een eliminatie-provocatietest voor betreffende
voedingsmiddel(en).

Buitenlandse verzekeraars
Amerikaanse verzekeraar ‘Blue Cross and Blue Shield of Massachusetts’ vergoedt
bepaling van IgG als onderdeel van een evaluatie op allergie niet omdat hiervoor niet
voldoende bewijs is. [Medical policy 217; Allergy Testing and Treatments 26-01-2007]
Voedsel allergeen-specifiek IgG wordt gevonden in zowel normale als allergische
personen maar er is niet voldoende bewijs dat de aanwezigheid van voedsel allergeen-
specifiek IgG een verband heeft met allergie.

Conclusie:
Bij de uit dossier op te maken klachten van verzekerde is het uitvoeren van de
aangevraagde uitgebreide oriënterende tests , zowel het bloedonderzoek naar
voedselallergie/-overgevoeligheid als het fecesonderzoek, niet conform wetenschap en
praktijk. Volgens de eerstelijns richtlijnen (huisartsen) wordt bij deze klachten een
serologische test (op IgG-antistoffen volgens het ELISA-principe) of een – in het
laboratorium uitgevoerde – fecestest, alleen aangeraden voor de specifieke diagnostiek
inzake Hp-infectie (Helicobacter pylori).
De testen zijn mogelijk wel onderdeel van medisch-specialistische (tweedelijns)zorg,
maar daar is in dit geval geen sprake van. Er is geen verwijzing.

Juridische beoordeling
De vraag die beantwoord moet worden is of verzoeker in dit geval aanspraak maakt op
vergoeding van de kosten van diagnostische onderzoeken in verband met zijn klachten
zoals gedeclareerd door de arts van het Centrum voor Integrale Gezondheidszorg en
door het laboratorium Pro-Health.

Recht op vergoeding
Gelet op het oordeel van de medisch adviseur zijn Elisa testen, de lactase test en
fecesonderzoek diagnostische testen die zorgverleners plegen te bieden. Daarbij moet
gezien de klachten van verzekerde gedacht worden aan huisartsen(zorg) en medisch
specialisten (medisch-specialistische zorg).
In de polisvoorwaarden is aangegeven dat deze zorg wordt verricht door resp. de
huisarts en de medisch specialist. Verweerder wijst in de tweede alinea van de
heroverweging vergoeding van de behandeling door de arts van het Centrum voor
Integrale Gezondheidszorg zonder nadere motivering af omdat deze arts geen huisarts
of medisch specialist is. Gezien de polisvoorwaarden is deze motivering op zich juist.
Er bestaat immers (voor zover hier van belang) alleen recht op laboratoriumonderzoek
als onderdeel van huisartsenzorg door een huisarts (artikel 13) of medisch-specia-
listische zorg door een medisch specialist (artikel 15).
De nota van het fecesonderzoek van het laboratorium – die door verweerder per abuis
als een nota voor geneesmiddelen is beoordeeld – dient om dezelfde reden afgewezen te
worden. Het onderzoek is immers niet verricht onder de verantwoordelijkheid van een
huisarts of medisch-specialist.
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Het College is het op grond van het voorgaande dus eens met verweerder dat verzoeker
geen aanspraak heeft op vergoeding van de betreffende rekeningen. Bij de afwijzing
dient verweerder echter wel naar de toepasselijke polisvoorwaarden te verwijzen.

Mede doordat verweerder dat niet heeft gedaan is er vanuit de optiek van verzekerde
een geschil over de vraag of het gaat om onderzoeken die tot de alternatieve genees-
wijzen behoren, en dus van de reguliere zorg op grond van de basisverzekering zijn
uitgesloten. Verweerder meent echter gezien zijn schrijven aan uw commissie dat de
vraag geheel ligt bij de juiste afhandeling van de nota’s conform de aanvullende
verzekeringen.

Alternatieve geneeswijzen
Ter nadere informatie van verzoeker gaat het College toch nog in op de vraag of de
onderzoeken bij de betreffende klachten van verzekerde tot de verzekerde zorg op
grond van de basisverzekering behoren. Vooraf deelt het College het volgende mee.

Zoals in de polisvoorwaarden is aangegeven dienen deze geïnterpreteerd te worden
conform de Zorgverzekeringswet (Zvw) en het Besluit zorgverzekering. In de Zvw zijn de
aanspraken functioneel omschreven. In casu zijn aan de orde de verzekerde prestaties
‘vergoeding van kosten van geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden,
met inbegrip van daarbij behorend laboratoriumonderzoek ‘en vergoeding van de kosten
van geneeskundige zorg zoals medisch specialisten deze plegen te bieden, met inbegrip
van het daarbij behorende laboratoriumonderzoek’. De inhoud en omvang van deze te
verzekeren prestaties worden mede bepaald door de stand van de wetenschap en
praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf door hetgeen in het betrokken
vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg.
Het College is van oordeel dat het gegeven welke behandelaars door de verzekeraar in
de basispolis zijn aangewezen op zich geen invloed heeft op het feit of het gaat om zorg
die naar inhoud en omvang behoort tot de te verzekeren prestaties. In het algemeen
moet er in beginsel wel vanuit gegaan worden dat de door de verzekeraar aangewezen
zorgverleners de zorg kunnen bieden die naar inhoud en omvang onder de betreffende
verzekerde prestatie valt.

De vraag die het College hierna beantwoordt is of de diagnostische onderzoeken zoals
die bij verzekerde zijn verricht bij de aangegeven klachten onder de verzekerde
prestaties vallen, primair uitgaande van de behandeling en niet de behandelaar.

De medisch adviseur heeft dus onderzocht of de ImuProtest, de lactasetest en het
fecesonderzoek bij de klachten van verzekerde zorg is zoals huisartsen die plegen te
bieden volgens de internationale stand der wetenschap en praktijk, of zorg zoals
medisch specialisten die plegen te bieden volgens de internationale stand der
wetenschap en praktijk.

Hij komt tot de conclusie dat de uitgebreide onderzoeken volgens de stand der
wetenschap en praktijk geen zorg zijn zoals huisartsen die plegen te bieden bij de
klachten van verzekerde. Het is naar zijn mening echter niet uitgesloten dat deze
onderzoeken wel behoren tot de zorg zoals medisch specialisten die plegen te bieden
volgens de stand der wetenschap en praktijk.
Voor deze zorg is volgens de polis echter een verwijzing nodig van een huisarts
bedrijfsarts, tandarts, verloskundige, medisch specialist of kaakchirurg. In de
beschikbare informatie wordt de huisarts niet genoemd. Het College gaat er daarom
evenals zijn medisch adviseur vanuit dat verzoeker geen verwijzing heeft gekregen naar
het Centrum voor Integrale Gezondheidszorg. Het is overigens bekend dat voor dit soort
centra over het algemeen ook geen verwijzingen worden afgegeven. Onder deze
omstandigheden vindt het College dat een nader onderzoek door de medisch adviseur,
naar de vraag in hoeverre de betreffende diagnostische onderzoeken bij klachten als die
van verzoeker onder de verzekerde medisch-specialistische zorg vallen, te ver voert.
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Advies van het College
Het College adviseert u bovenstaande juridische beoordeling te betrekken in uw advies.


