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Onderwerp: Een biliopancratische derivatie met duodenal switch bij
patiënten met een BMI > 50 is te verzekeren prestatie sinds
oktober 2006

Samenvatting: Op grond v an de nu aanwezige evidence en consistentie van de
bronnen is de BPD-DS bij patiënten met een BMI > 50 een
gebruikelijke behandeling. Van belang v oor de omslag in het
oordeel is een cumulatie van evidence die gepubliceerd is na juni
2006. Het artikel dat de doorslag geeft is toch v ooral het artikel van
Prachand et al uit oktober 2006. Het is de eerste studie waarbij een
vergelijking tussen twee bariatrische technieken plaatsvindt, en met
een follow-up v an 36 maanden bij patiënten met een BMI > 50. De
BPD-DS bij patiënten met een BMI > 50 is (vanaf oktober 2006) een
gebruikelijke behandeling.

Soort uitspraak: SpZ = standpunt Zvw

Datum: 1 maart 2007

Onderstaand de v olledige uitspraak.

Adviesaanvraag
De v raag is of een laparoscopische Duodenal Switch operatie door dr. Himpens in België
onder de Ziekenfondswet onder de aanspraken behoorde.

Gebruikelijke behandeling
In dit geschil dient de v raag beantwoord te worden of de laparoscopische ”duodenal
switch”-operatie als gebruikelijk in de kring van de beroepsgenoten aangemerkt kan
worden. Hierv oor moet vast komen te staan dat de behandeling door de internationale
medische wetenschap v oldoende beproefd en deugdelijk is bevonden.
Bij de beoordeling of zulks het geval is, sluit het College zich aan bij hetgeen daarover is
gesteld in de uitspraak van de CRv Bvan 30 september 2004 (RZA 2004, 179), namelijk
dat hierbij alle relevante gegevens in aanmerking dienen te worden genomen, waaronder
met name literatuur, wetenschappelijke onderzoeken en gezaghebbende meningen van
specialisten. Het College laat z ich daarbij adviseren door z ijn medisch adv iseur.

Werkwijze
De medisch adv iseur v olgt het principe van 'evidence based medicine': een sy stematische
zoekstrategie naar relevante literatuur en beoordeling van de methodologische kwaliteit
van de geselecteerde onderzoeken.
Een sy stematische zoekstrategie v indt plaats in
 de internationale medisch-wetenschappelijke databases, bijv . "MEDLINE” (v ia Pub-

med), de Cochrane library en het "International network of agencies for health tech-
nology assessment" (INAHTA).
Er wordt gezocht met behulp v an de MESH (medical subject headings); er wordt niet
gelimiteerd gezocht dat wil zeggen; er vindt geen uitsluiting plaats van primaire
onderzoeken, editorials, letters, of case reports. Ook wordt (daar het vaak om
nieuwe behandelingen gaat) free text gezocht naar referenties waaraan nog geen
trefwoorden zijn toegekend.
Naar gelang het onderwerp wordt ook specifiek gezocht naar gepubliceerde menin-
gen v an experts op het betreffende vakgebied en naar meningen/opv attingen van
relevante organisaties of belangenverenigingen.
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 Verder wordt ook altijd gezocht naar Nederlandse en buitenlandse richtlijnen en
adv iezen.

 Via Google wordt naar opvattingen van buitenlandse (bijv . Engelse, Amerikaanse)
zorgverzekeraars of andere instanties gezocht.

De searches worden om de twee jaar herhaald, en zonodig eerder in geval van actuele
ontwikkelingen. Er wordt met deze werkwijze zo v olledig mogelijk gezocht naar alle
literatuur, onderzoeken, artikelen en gezaghebbende gepubliceerde meningen/
opvattingen betreffende de nieuwe behandeling in binnen- en buitenland.

Selectie en Beoordeling
Uit de gev onden literatuur worden v oor verdere beoordeling die artikelen geselecteerd
die betrekking hebben op de v raagstelling.
De beoordeling van artikelen vindt, waar dit kan, zoveel mogelijk plaats met behulp v an
controlelijsten ter beoordeling van de methodologische kwaliteit van medische artikelen.

Aan de onderzoeken wordt waar mogelijk een level of evidence toegekend conform
EBRO-richtlijnen (Ev idence Based Richtlijn Ontwikkeling).

De uiteindelijke conclusie:
Bij v oorkeur moeten beslissingen op basis v an 'best evidence' worden genomen.
In het kader van de toetsing van de waarde van een nieuwe behandeling dient altijd
vergeleken te worden met de bestaande 'gouden standaard behandeling' (de klassieke
behandeling).
De nieuwe behandeling wordt beoordeeld in v ergelijking tot de klassieke behandeling
waarbij zowel de werking, de bijwerkingen als de lange termijn (follow-up) resultaten ten
opzichte van de 'gouden standaard' behandeling worden meegenomen.
Er moet minimaal sprake zijn van een ingreep of behandeling met een tenminste verge-
lijkbare werking op vergelijkbare harde klinische uitkomstmaten in de zin van resultaten
en v an voldoende lange termijn follow-up van patiënten om te kunnen spreken van een
gebruikelijke behandeling.

Indien uit tenminste twee kwalitatief verantwoorde studies op 'fase 3 niveau'1 blijkt dat
de behandeling in kwestie een (meer)waarde heeft ten opzichte van de behandeling die
tot nog toe in de internationale kring van de beroepsgenoten geldend is (de zoge-
naamde ‘gouden standaard behandeling’), dan moet worden geconcludeerd dat de be-
handeling in kwestie (inmiddels) een ‘gebruikelijke’ behandeling is in de internationale
kring van de beroepsgenoten.

Indien uit tenminste twee kwalitatief verantwoorde studies op 'fase 3 niveau' blijkt dat de
behandeling in kwestie niet tenminste vergelijkbaar is qua werkzaamheid, c.q. effectivi-
teit en vergelijkbare uitkomsten (in de follow-up) ten opzichte van de ‘gouden standaard
behandeling’, dan luidt de conclusie dat de behandeling in kwestie niet gebruikelijk is in
de internationale kring v an de beroepsgenoten. In deze gevallen zal de medisch adv iseur
geen aandacht meer besteden aan onderzoeken van mindere bewijskracht of literatuur.
Deze kunnen immers de uitkomsten van de 'fase 3' onderzoeken, welke wetenschappe-
lijk v an een hogere orde zijn, niet aantasten.

Indien geen (afgeronde) studies op 'fase 3 niveau' gepubliceerd zijn, betrekt de medisch
adv iseur ook evidence van lagere orde en publicaties van gezaghebbende meningen v an
medisch specialisten in z ijn beoordeling. De mate van consistentie van deze onderzoe-
ken of publicaties is dan bepalend v oor het antwoord op de v raag of de behandeling in
kwestie als “voldoende beproefd en deugdelijk” moet worden bev onden.

1 Deze studies moeten opgezet en gerapporteerd zijn aan de hand van de internat ionaal geaccepteerde
'evidence based' methodiek.
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Er is aldus sprake van een hiërarchie van evidence: sterke evidence verdringt zwakkere.
Niet is uitgesloten dat een beslissing ook op basis v an evidence van een lagere orde kan
worden genomen.

Het enkele, op zichzelf staande feit dat een nieuwe behandeling wordt verstrekt v olgens
de desbetreffende regelgeving van het land waar de behandeling in kwestie wordt ver-
leend, zonder dat sprake is van evidence, acht het College onv oldoende om tot het
standpunt over te gaan dat de behandeling gebruikelijk is in de internationale kring van
de beroepsgenoten.

Medische beoordeling
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 z ij het v olgende mee.

Inleiding
Verzekerde vraagt om in aanmerking te komen v oor een laparoscopische bilio-
pancreatische derivatie met duodenale switch (BPD-DS) operatie bij dr Himpens in
België.
Uit de stukken waaronder een brief van de chirurg v an het AZM, blijkt dat verzekerde
een BMI had v an ongeveer 65. Er was v olgens de verzekeraar een indicatie v oor
bariatrisch ingrijpen. Het staat in casu niet ter discussie dat de wachttijd voor de open
duodenal switch, gelet op de TREEK-normen, onredelijk lang was. Verzekerde is
geopereerd op 4 nov ember 2004. Er is een laparoscopische duodenal switch uitge-
voerd. Volgens het operatieverslag was er ook sprake van galblaaslijden zodat
verzekerde ook aan haar galblaas werd geholpen.
Volgens het advies d.d. 24-8-2005 v an de medisch adv iseur van de zorgverzekeraar is
niet duidelijk welke plaats de duodenal switch inneemt bij morbide obesitas omdat de
veiligheid en effectiviteit van deze verschillende ingrepen nog niet goed met elkaar
z ijn vergeleken. De meerwaarde van de laparoscopische Duodenal Switch staat naar
het oordeel van de zorgv erzekeraar niet vast. De vergoeding is niet mogelijk omdat
deze behandeling niet gebruikelijk is.

In februari 2006 is een uitgebreide literatuursearch door het CVZ uitgevoerd over de
BPD-DS.
De conclusie was dat deze behandeling, zowel in de open als de laparoscopische
uitv oering niet gebruikelijk was. Uit de studies van matige kwaliteit bleek dat op korte
termijn het percentage gewichtsverlies gunstig was, maar dat op de lange termijn
geen uitspraak was te doen over het effectieve percentage gewichtsverlies en de
ongewenste neveneffecten op termijn. Het adv ies met deze beoordeling van 23 mei
2006 is gepubliceerd in RZA 2006/104.
Er is nu nieuwe literatuur en er z ijn nieuwe opvattingen v an buitenlandse zorg-
instanties. Daarom wordt de sinds februari 2006 v erschenen literatuur/opvattingen
meegenomen in een update standpunt ov er de huidige stand van zaken betreffende
de BPD-DS.

Update
Op 20-01-2007 is een search v erricht met de zoektermen biliopancreatic diversion
[Mesh] and duodenal switch vanaf 02/2006. De referenties in deze update search
vanaf pagina 27 worden hier geciteerd. De search is in een bijlage toegev oegd.
Er worden 17 artikelen gevonden.
Inclusiecriteria: artikelen over de effectiviteit van een primaire BPD-DS operatie.
Exclusie: rev isie operaties, of alleen rapportage over de andere v ormen van baria-
trische chirurgie, of beperking op leeftijd.
De opbrengst bedraagt uiteindelijk v ier artikelen.
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Er is één sy stematische review over de middellange termijn effectiviteit van de
bariatrische chirurgische operaties o.a de BPD-DS, gastric by pass en de lapband
operatie. (ref 9).2

Twee artikelen v ergelijken de BPD-DS met de gastric by pass (ref 4 en 5).3 4

Ref 15 is een overz ichtsartikel5.

Resultaat

 In de sy stematische review gaan er twee artikelen specifiek over de BPD-
DS,.Ook wordt het totale “overall” lange termijn effect (pooled data) van alle
vormen van bariatrische chirurgie weergegeven.
Er is een effectief percentage gewichtsverlies van 54-67% na 10 jaar, en geen
bewijs dat het effect verdwijnt.
De BPD-DS heeft het meeste effect op het gewicht na 8 jaar. Het effectief
gewichtsverlies bedraagt dan 74,4%. Dat is meer dan bij de Roux-en-Y gastric
by pass (RYGBP). Voor de laparoscopic adjustable gastric banding (LAGB) is dit
percentage 56,5 % na 5 jaar.

 Ref 5 (lev el B),een vergelijkend studie met een follow-up van 3 jaar, vergelijkt
bij 350 patiënten met een BMI ≥ 50 de RYBG (152 pat. ) en de BPD-DS (198
pat.).
De BPD-DS scoort op alle fronten beter dan de RYGBP.Het percentage
gewichtsverlies, excessief gewichtsverlies en BMI(afname) is significant hoger
voor de BPD-DS groep. Na 3 jaren bleef het effect significant beter.
De mortaliteit is 0,5% in de BPD-DS groep (1 patiënt overleed) v ersus 0%.
Follow-up na 3 jaar is 50% in beide groepen.

 Ref 4 (lev el B) is een vergelijkende studie met een follow-up van 1-2 jaar.
50 patiënten met een BMI gemiddeld v an 48 kregen een gastric by pass en 22
met een gemiddelde BMI v an 53,1 een BPD-DS. De BMI(afname) v an de BPD-DS
was significant groter dan de BMI van de gastric by pass groep.
Postoperatief was de BMI tussen de twee groepen niet significant verschillend,
de BMI afname en het percentage vet wel. Conclusie: BPD-DS is effectiever dan
een gastric by pass.

 Ref 15 : conclusie over BPD-DS: gewichtsverlies constant variërend tussen 67-
75% over 8 jaar. Het is v ooral voor de ‘superobesen”. Geen melding v an nieuwe
bijwerkingen.

Overige bronnen
Nieuw
Medicare en Medicaid Services
De beleidslijnen v an Medicare en Medicaid services d.d. 21-2-2006 zijn het CVZ ter
kennis gekomen op 12-06-2006.
Medicare & Medicaid Sevices (CMS) is een soort z iekenfondsv erzekering v oor speciale
groepen: mensen ouder dan 65, mensen met bepaalde beperkingen, mensen met
eindstadium v an nierfalen.
Beleid: er is nu adequate evidence (v oor Roux-en-Y gastric by pass, gastric banding en
de BPD-DS) om deze ingrepen te vergoeden.

2 O'Brien PE, M cPhail T, Chaston TB, et al. Systemat ic review of medium-term weight loss after bariat ric
operat ions. Obes S urg 2006; 16(8): 1032-40.

3 Strain GW, Gagner M , Inabnet WB, et al. Comparison of effects of gastric bypass and biliopancreat ic diversion
with duodenal switch on weight loss and body composit ion 1-2 years after surgery. Surg Obes Relat Dis 2006;
in press.

4 Prachand V N, Davee RT, Alverdy JC. Duodenal switch provides superior weight loss in the super-obese (BMI >
or =50 kg/m2) compared with gastric bypass. Ann S urg 2006; 244(4): 611-9.

5 JohnsonW and DeM aria E. S urgical t reatment of obesity. Curr Treat Opt ions Gastroenterol 2006; 9(2): 167-74.
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Deze drie v ormen van bariatrische chirurgie kunnen een v oordeel bieden voor
Medicare verzekerden van alle leeftijden. Voorheen werd alleen de gastric by pass
vergoed.

AETMIS (Canadees)
Beleidslijn v an augustus 2006 over de BPD-DS: ondanks het feit dat deze techniek
slechts gebruikt wordt in een paar centra vanwege de strikte eisen (namelijk
postoperatieve patiëntencontrole en follow-up), wordt besloten vanwege de gunstige
resultaten en de langdurige ervaring ermee om de behandeling niet langer als
experimenteel te beschouwen.
Toevoeging: in sommige studies wordt deze operatie aanbev olen v oor patiënten met
een BMI> 50.

Revisie van standpunt.
Aetna, september 2006
BPD-DS nu wel vergoeding mits BMI > 40 of BMI 35 met comorbiditeit.
Sommigen bev elen de procedure aan v oor de superobesen. Vermeld wordt het
standpunt van Medicare.

Overige
geen andere standpunten ingenomen

Beschouwing
Eerder heeft het CVZ geoordeeld dat bij morbide obesitas chirurgische behandelingen
waaronder een lapband en gastric by pass operaties gebruikelijke behandelingen zijn.
In februari 2006 is een standpunt ingenomen dat de BPD-DS niet een gebruikelijke
behandeling is v anwege het ontbreken v an voldoende evidence over het lange termijn
effect van deze operatie.
De aantallen patiënten die gedurende langere tijd waren gevolgd en het aantal studies
(twee) waren onv oldoende om een gefundeerde uitspraak over de lange termijn
effectiviteit te kunnen doen.
De studies v an kwaliteit (level C) lieten v ooral effect zien op de korte termijn van de
BPD-DS.
De twee studies die een lange termijn effect beschreven waren Hess et al en Anthone
et al.
Hess DS, Hess DW Oakley RS, beschreef een groep van 167 patiënten met een BMI
gemiddelde v an 50,9 gedurende 10 jaren en 187 die 3 jaren werden gev olgd en
Anthone GJ, Lord RV, Demeester TR, et al patiënten beschreven 50 patiënten met BMI
≥ 50 die 5 jaar en 71 patiënten die drie jaar werden gev olgd.

In de ev idence based guideline van de European association for Endoscopic surgery
(EAES).6 werd aangegeven dat er geen RCT is die een vergelijking maakt tussen de
verschillende bariatrische technieken.
Het percentage gewichtverlies is bij BPD-DS groter ten koste van andere uitkomsten.

Er is nu weliswaar nog steeds geen RCT, maar wel z ijn er nu twee goede vergelijkende
studies (ref 4 en 5), die aantonen dat bij patiënten met een BMI ≥ 50, het effect van
de BPD-DS in vergelijking met de by pass operaties significant beter is zonder dat er
meer complicaties optreden.

Conclusie

 Er z ijn nu in totaal drie studies (357 patiënten met een BMI ≥ 50) die ov er een
periode v an drie jaar de effectiviteit van de BPD-DS aantonen. Dit zijn twee case
series (level C) en één v ergelijkend studie (level B).

6 S urg Endosc 2005; 19: 200-221. (Sauerland S, Angrisani M, Belachew J, et al),
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 Er z ijn nu twee goede vergelijkende studies (level B) (Prachand et al en Strain et
al) die aantonen dat het effect van de BPD-DS in vergelijking met een gastric
by pass significant beter is zonder dat de complicaties ernstiger z ijn bij
patiënten met een BMI ≥ 50.

 Drie v an de gevonden buitenlandse zorgverzekeraars hebben nu het standpunt
dat de BPD-DS niet langer als experimenteel wordt beschouwd.

 De medisch adv iseur concludeert op grond van de nu aanwezige evidence en
consistentie van de bronnen dat de BPD-DS bij patiënten met een BMI ≥ 50 een
gebruikelijke behandeling is. Van belang v oor de omslag in het oordeel is een
cumulatie van evidence die gepubliceerd is na juni 2006. Echter het artikel dat
de doorslag geeft is toch v ooral het artikel van Prachand et al uit oktober
2006. Het is de eerste studie waarbij een vergelijking tussen twee bariatrische
technieken plaatsvindt, en met een follow-up van 36 maanden bij patiënten
met een BMI > 50.

Doelmatigheidsbeoordeling
Bij alle v ormen van bariatrische chirurgie geldt dezelfde procedure v oor indicatie-
stelling:

a. Is er sprake van een diagnose morbide obesitas (BMI  40) of een BMI tussen de 35 en
40 met secundaire of additionele risicofactoren.
b. Voldoet v erzekerde aan de indicatiev oorwaarden? De maagbandoperatie (en
bariatrische chirurgie in het algemeen) is een gebruikelijke maar beperkt effectieve
ingreep. Voor doelmatige zorgv erlening is een multidisciplinair v oortraject noodzakelijk
evenals een goede nazorg.
c. Zijn er sprake v an contra-indicaties v oor bariatrische chirurgie?

Bij de toetsing van doelmatige zorgverlening moet sprake zijn v an een zeer scherpe
multidisciplinaire indicatiestelling en zorgv uldige pre- en postoperatieve begeleiding.
Bij een adequaat v oortraject moet gedacht worden aan een v oortraject waarbij de patiënt
multidisciplinair wordt begeleid door bijv oorbeeld een internist, een diëtist en een
psy choloog. In v oorkomende gevallen kan het z ijn dat door een opeenv olging van
eerdere behandelingen bedoelde v oortraject geacht moet worden al te hebben plaats-
gev onden. Als v oorwaarde kan hiervoor worden gesteld dat één van de begeleiders of de
huisarts daarbij de regiefunctie heeft vervuld.

Verzekerde heeft een BMI v an 65.
Uit een brief van de huisarts blijkt dat verzekerde al jaren bekend was met morbide
obesitas en dat z ij alles al gedaan had. De laatste mogelijkheid leek bariatrische
chirurgie.
In een brief van een chirurg v an het AZM staat dat verzekerde vanwege een lange
wachtlijst (11/2 tot 2 jaar) met instemming v an het AZM zich in België laat opereren.
Bij een BMI van 65 is een wachttijd van 1,5 tot 2 jaar te lang
Op grond v an bov enstaande feiten (wachtlijst plaatsing en de huisarts die aangeeft dat
“alles” al gedaan is) mag worden aangenomen dat aan de indicatievoorwaarden werd
voldaan.

Eindconclusie

 De medisch adv iseur oordeelt dat de BPD-DS bij patiënten met een BMI ≥ 50
een gebruikelijke behandeling is v anaf oktober 2006.

 Verzekerde voldoet aan de indicatievoorwaarden.
 Gelet op de beschikbare informatie is het aannemelijk dat de zorgverzekeraar

niet tijdig (binnen de Treeknormen) een duodenal switch operatie aan
verzekerde kon aanbieden.bij een gecontracteerde zorgaanbieder.

Juridische beoordeling
Het College heeft vervolgens het dossier grondig bestudeerd en beoordeeld of uw
conceptbeslissing juist is. Gelet op de toepasselijke regelgev ing en het adv ies van de
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medisch adv iseur is het College het met u niet met u eens, dat uw verzekerde niet in
aanmerking komt v oor het gevraagde.

Bij de beoordeling v an de gebruikelijkheid van de behandeling dient gelet op de juris-
prudentie v an de Centrale Raad van Beroep uitgegaan te worden van het kader zoals
hierbov en is weergegeven.

Gelet op het oordeel van de medisch adv iseur kan de door verzekerde ondergane
behandeling, de Duodenal Switch, thans per oktober 2006 worden aangemerkt als
gebruikelijk in de internationale kring van beroepsgenoten. De gebruikte techniek –
open of laparoscopisch - is daarbij geen onderscheidend criterium.

Volgens de jurisprudentie v an de Centrale Raad v an Beroep dient ten aanzien v an de
gebruikelijkheid bij de beslissing op bezwaar uitgegaan te worden van een beoordeling
ex nunc. Het moment v an behandeling is v olgens Raad niet bepalend.

Gelet op de stukken is v oldoende aannemelijk geworden dat verzekerde v oldoet aan alle
criteria om v oor vergoeding in aanmerking te komen. De wachttijd v oor een duodenal
switch-operatie bij gecontracteerde behandelaars overschreed de Treeknormen
ruimschoots. Verzekerde v oldoet daarmee aan het noodzaakcriterium.
Het College is van oordeel dat verzekerde daarom in aanmerking komt v oor vergoeding
van de ondergane behandeling.

Advies van het College
Het College raadt u aan uw beslissing te herz ien in het v oordeel van verzekerde.
De Duodenal Switch kan per oktober 2006 worden aangemerkt als gebruikelijk in de
internationale kring van beroepsgenoten.


