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Onderwerp: Robotarm geen te verzekeren prestatie bij verblijf in AWBZ-
instelling

Samenvatting: De v erstrekking van een robotarm aan verzekerden, die in een
instelling v erblijven op grond van een indicatie v oor verblijf en
behandeling, kan in beginsel beschouwd worden als noodzakelijk in
verband met de in de instelling gegeven zorg, waarbij tevens sprake
kan zijn van doelmatige zorgverlening v olgens artikel 2, tweede lid
BZA. Er is sprake van doelmatige zorg als de winst van kwaliteit van
leven door een robotarm opweegt tegen de mogelijke extra kosten
daarvan ten opzichte van de kosten van het leveren van zorg door
een verzorgende. Om te beoordelen of hiervan sprake is, kan het
indicatieprotocol v an eerder vermelde indicatiecentra een
handreiking bieden. Nu de AWBZ v oorz iet in de zorg, is
verstrekking of vergoeding op grond v an de basisverzekering v an
verzekerde niet aan de orde.

Soort uitspraak: AaA = adv iesaanvraag AWBZ

Datum: 21 mei 2007

Uitgebracht aan: zorgverzekeraar

Onderstaand de v olledige uitspraak.

Uw adviesaanvraag
U wilt advies over de v raag of in de situatie dat een verzekerde in een AWBZ-instelling
verblijft, met een indicatie v oor verblijf en behandeling en een variatie aan andere indica-
ties, verstrekking van een robotarm ten laste van de Zorgverzekeringswet mogelijk is.
Volgens u speelt de kostenoverweging hierbij een belangrijke rol. Indien een robotarm
van tenminste € 47.000,- slechts 5 jaar functioneel is, lijkt dit v olgens u een onverant-
woord hoge uitgave. U wijst erop dat v olgens de toelichting op de Regeling zorgverzeke-
ring de inzet van de arm mede bepaald wordt door:
- het bev orderen v an de mogelijkheid om (langer) zelfstandig te wonen
- het doen afnemen van een beroep op de professionele en/of mantelzorg.

U geeft aan dat deze criteria moeilijk meetbaar z ijn. U v raagt z ich af of de lichte activitei-
ten (waarmee u geenszins het belang van deze activiteiten wilt bagatelliseren) die de
robotarm kan uitv oeren het beroep op de zorg zodanig doet afnemen dat men kan
spreken v an een doelmatige inzet van de arm. Bovendien merkt u op dat de zorg,
waarbij de robotarm kan worden ingezet – afgezien van de dagbestedingsactiviteiten –
onderdeel lijkt uit te maken van de AWBZ zorg, die de instelling levert. Als verzekerden
aanspraak maken op persoonlijke v erzorging op grond v an de AWBZ lijken zij uit het
oogpunt v an doelmatige zorgv erlening v olgens u niet aangewezen op een robotarm.
U v erwijst in dat verband eveneens naar een eerder advies van het College over een
eetapparaat in een verpleeghuis, gepubliceerd in RZA 2004, 127 en een adv ies over een
kousenuittrekapparaat in een verzorgingshuis gepubliceerd in RZA 2005,3.

Wet- en regelgeving
In dit geschil z ijn de v olgende bepalingen van belang.
Allereerst moet gekeken worden of de AWBZ v oorz iet in het gevraagde.
Daarbij maken we onderscheid tussen outillagemiddelen en hulpmiddelen in de zin van
artikel 15 BZA.
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Outillagemiddelen
Een instelling die AWBZ-verblijf aanbiedt, moet z ijn toegerust v oor het bieden van de
zorg die de instelling krachtens z ijn doelstelling verleent. Met dat “ toegerust z ijn” gaat
het in beginsel om bepaalde v oorz ieningen die v oor bewoners (standaard) aanwezig
moeten zijn als outillage voor het verblijf en de zorgverlening binnen de betreffende
instelling.

Voor de definitie van het begrip outillage wordt aangesloten bij het algemene spraak-
gebruik. Daar wordt het begrip gehanteerd v oor datgene waarmee een instelling is
uitgerust ter operationalisering van zijn doelstelling; in het algemeen betreft het dan
voorz ieningen die voor meerdere mensen, eventueel navolgbaar, bruikbaar z ijn.
De inrichting moet z ijn uitgerust met die standaardv oorz ieningen die nodig z ijn om de
doelgroep waarop de instelling zich richt adequaat te kunnen verzorgen ( RZA 1999,
190).

Daarbij moet worden beoordeeld in hoeverre het redelijkerwijs te verwachten is dat
leden van de doelgroep v an de instelling met enige regelmaat z ijn aangewezen op
bepaalde artikelen als hulpmiddelen, transfermiddelen en inrichtingselementen.

H ulpmiddelen in de zin van art ikel 15 Bza
In artikel 15 Besluit zorgaanspraken AWBZ (Bza) is in het eerste lid onder c bepaald dat
de zorg bedoeld in artikel 8 (behandeling) v oor zover gepaard gaande met verblijf
(artikel 9) in dezelfde instelling ook die hulpmiddelen omv at, die noodzakelijk z ijn in
verband met de in de instelling gegeven zorg.

Doelmatigheid
In artikel 2, tweede lid van het BZA is bepaald dat op zorg omschrev en in dat besluit –
waaronder de zorg als omschrev en in artikel 15 – slechts aanspraak bestaat v oor zover
de v erzekerde, gelet op zijn behoefte en uit een oogpunt v an doelmatige zorgv erlening,
redelijkerwijs daarop is aangewezen.

H ulpmiddelen ten laste van de basisverzekering
Wanneer artikel 15 BZA niet v an toepassing is, is de verzekerde voor individuele hulp-
middelen aangewezen op de v erstrekking van hulpmiddelen op basis v an zijn zorgver-
zekeringspolis.

In artikel 10 van de Zorgverzekeringswet is bepaald dat het krachtens de zorgver-
zekering te verzekeren risico is de behoefte aan: d. hulpmiddelenzorg.
Volgens artikel 2.9 van het Besluit zorgv erzekering omvat hulpmiddelenzorg de bij
ministeriële regeling aangewezen functionerende hulpmiddelen en v erbandmiddelen.

Per 1 januari 2006 zijn aan de lijst van hulpmiddelen zoals die in artikel 2 v an de
Regeling hulpmiddelen 1996 v ermeld stonden nog toegev oegd de hulpmiddelen ter
compensatie van onv oldoende arm-, hand-, en v ingerfunctie. Hiermee is de ‘robot-
manipulator’ die tot 1 januari uit de Algemene Kas werd gesubsidieerd opgenomen in
het te verzekeren pakket van de Zvw.

In de artikelen 2.6 onder gg juncto artikel 2.35 v an de Regeling zorgv erzekering zijn
aangewezen de hulpmiddelen ter compensatie van onv oldoende arm-, hand-, en v inger-
functie, indien de v erzekerde als gevolg van blijv ende, ernstige lichamelijke functie-
beperkingen in arm-, hand-, en v ingerfunctie aangewezen is op professionele hulp bij
algemene of huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen.

De toelichting - bij artikel 2.35 - geeft aan dat deze bepaling de v erstrekking van deze
hulpmiddelen beperkt tot de v erzekerden die zo ernstige beperkingen in arm-, hand- en
vingerfunctie hebben dat zij niet zelfstandig kunnen eten of drinken of v oorwerpen kun-
nen v erplaatsen en voor de uitv oering v an deze basale activiteiten v olledig afhankelijk
z ijn van professionals. De beperkingen van de gebruikers worden doorgaans bepaald



Uitspraken www.cvz.nl – 26101874 (27048524)

door progressiev e spierziekten (bijv oorbeeld Duchenne spierdy strofie), ernstige spastici-
teit en andere z iektebeelden, zoals hoge dwarslaesie, Multiple Sclerose en Reumatoïde
Arthritis.
De doelmatigheid v an de inzet van deze hulpmiddelen in het kader van de Zorgverzeke-
ringswet wordt mede bepaald door:
- het bevorderen van de mogelijkheid om (langer) zelfstandig te wonen;
- het doen afnemen van een beroep op de mantelzorg c.q. de professionele zorg.
Een in opdracht v an het CVZ ontwikkeld indicatieprotocol mag hierbij v ooralsnog worden
gezien als kennisbron v oor een doelmatige uitv oering van dit onderdeel van de hulp-
middelenzorg.

Artikel 2.1.3 Bzv regelt dat onverminderd hetgeen is bepaald in de artikelen 2.4 tot en
met 2.15, de v erzekerde op een vorm v an zorg of een dienst slechts recht heeft v oor
zover hij daarop naar inhoud en omv ang redelijkerwijs is aangewezen.

Historie en achtergrond
1 januari 2006
Tot 1 januari 2006 werden robotarmen zowel in thuissituaties als in AWBZ-instellingen
gesubsidieerd uit de Algemene Kas (paragraaf 3.2.5 Regeling subsidies AWBZ en Zieken-
fondswet). Voor beide situaties werd één indicatieprotocol gebruikt. Vier indicatiecentra
hebben gewerkt aan een gestandaardiseerde, landelijk gespreide indicatie- en selectie-
procedure en dit indicatieprotocol opgesteld. Dit protocol wordt besproken in het
onderzoek van het iRv , “Manus &Co, Een onderzoek naar voorwaarden v oor doelmatige
verstrekking van een robotmanipulator”, uit 2004. Het iRv had op basis v an de ICF
(international classification of functioning, disabilities and health) factoren
geïnv entariseerd welke van belang zijn bij de indicatie- en selectieprocedure. Volgens
het rapport Evaluatie subsidie Robotmanipulator v an het CVZ bleek het mogelijk om met
dit protocol die personen te identificeren v oor wie de robotmanipulator een doelmatig
hulpmiddel is.
De getrapte wijze van beoordelen geeft de gelegenheid om te bepalen of een robothulp-
middel de problemen oplost en of wellicht een eenv oudiger hulpmiddel genoeg is.
Dit protocol gaat uit v an een v oorlopige verstrekking, met een toets na drie maanden
gebruik en daaropv olgende definitieve verstrekking. De indicatiecentra hebben
gedurende de subsidieperiode verder inhoud gegev en aan dit protocol.

Na 1 januari 2006
Na 1 januari 2006 is de subsidieregeling v ervallen en wordt de aanspraak op een robot-
manipulator enerz ijds bepaald door bepalingen in de Zvw, het Bzv en de Rzv en ander-
z ijds door de bepalingen in AWBZ en het Bza.
Bij de zorgv erzekeraars bleek onduidelijkheid te bestaan over de toepassing van de
nieuwe regelgev ing in het kader van de Zorgv erzekeringswet. In lijn met de toelichting
op de Regeling is daarom – onder leiding van ZN – eind 2006 een nieuw protocol opge-
steld, het zogenaamde ‘Protocol Arm-achtigen’. Dit protocol is nog niet definitief vastge-
steld. Voor de aanspraak op grond van de AWBZ is geen apart protocol ontwikkeld.

Medische beoordeling
Voor een medische beoordeling van het geschil heeft de medisch adv iseur v an het
College kennisgenomen van de stukken. Op basis v an dat dossier deelt de medisch adv i-
seur het v olgende mee.
Een robotarm, ook wel robotmanipulator genoemd, is een hulpmiddel v oor lichamelijk
gehandicapten met weinig of geen arm- en handfunctie. Het hulpmiddel wordt op de
elektrische rolstoel van de gebruiker gemonteerd en betrekt spanning v an de accu van
de rolstoel. De robotmanipulator biedt ondersteuning in basale activiteiten, zoals eten,
drinken, deuren openen, bediening v an apparatuur, etc. Personen die normaliter bijna
volledig afhankelijk z ijn van anderen v oor de uitvoering van algemene dagelijkse hande-
lingen, kunnen met behulp v an de robotmanipulator enige mate van zelfstandigheid
verkrijgen.
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Een robotarm wordt op de indiv iduele verzekerde afgesteld. Een robotarm kan dan ook
niet beschouwd worden als outillage.

De v olgende v raag is onder welke omstandigheden een robotarm een hulpmiddel is dat
noodzakelijk is in verband met de in de instelling gegeven zorg. De medisch adv iseur
wijst in dit v erband op het v olgende:
Bij de afweging of een verzekerde is aangewezen op een robotmanipulator spelen
div erse factoren een rol. Enerz ijds is dat de v raag op welke manier de zorg het meest
doelmatig gegeven kan worden, maar anderz ijds ook de v raag hoe de zelfstandigheid
van een patiënt vergroot kan worden.
De functies v an de robotarm kunnen in het algemeen gezien worden als een vervanging
van de zorg in de v orm van ‘Persoonlijke Verzorging’ en onderdelen v an de indicatie
‘Verblijf’.

Uit een praktijkevaluatie is gebleken dat door inzet van de robotmanipulator de afname
van de professionele hulpv erlening per persoon gemiddeld 1 uur per dag bedraagt.
Dat v ertegenwoordigt weliswaar een klein deel van de zorg die een verzekerde, die in
een AWBZ instelling verblijft, doorgaans ontv angt, maar kan – berekend over een aantal
jaren – toch een substantiële kostenbesparing met z ich meebrengen.
Bov endien levert een robotarm een belangrijke mate van zelfstandigheid op v oor een
verzekerde, hetgeen van invloed zal zijn op de kwaliteit van leven. Bij de indicatiestelling
volgens ‘het protocol’ dat tot 1 januari 2006 gehanteerd werd door de v ier indicatie-
centra, werden deze elementen in de afwegingen meegenomen. Daarnaast werd getoetst
in hoev erre de verzekerde gemotiveerd en in staat was om de robotmanipulator te
gebruiken. Het protocol biedt daarom naar het oordeel v an de medisch adv iseur een
goede leidraad om te beoordelen of een v erzekerde is aangewezen op het hulpmiddel.

Juridische beoordeling
In 1996 was de Commissie v oor beroepszaken van de Ziekenfondsraad van oordeel dat
een robotarm niet noodzakelijk was in verband met de in de instelling gegeven behan-
deling en verpleging zoals v ereist in artikel 3, eerste lid onder c van het Besluit zorgaan-
spraken bijzondere ziektekostenverzekering (BZA oud). Artikel 15 v an het huidige BZA
bepaalt echter dat de zorg bedoeld in artikel 8 (behandeling) v oor zover gepaard gaande
met verblijf (artikel 9) in dezelfde instelling ook die hulpmiddelen omvat, die noodzake-
lijk zijn in v erband met de in de instelling gegeven zorg. Onder zorg kan in principe alle
zorg vallen die door de instelling wordt geleverd en waarvoor verzekerde is geïndiceerd.
Deze bepaling is dus ruimer dan artikel 3, eerste lid onder c BZA (oud).

In de sy stematiek van de AWBZ heeft het begrip hulpmiddel een meerv oudige betekenis.
Enerz ijds vallen hier de hulpmiddelen onder, die die nodig z ijn om een v erzekerde te
verzorgen, bijv oorbeeld incontinentiemateriaal. Anderz ijds betreft het hulpmiddelen die
ondersteuning bieden aan of een alternatieve manier z ijn om de zorg waarvoor verze-
kerde is geïndiceerd, te leveren. In het geval van een robotmanipulator is het laatste aan
de orde. Dit betekent dat de zorgleverancier, die de geïndiceerde zorg op een verant-
woorde manier moet leveren, de keuze maakt op welke wijze hij de geïndiceerde zorg
levert.

Naast een kostenafweging – de kosten van het hulpmiddel afgezet tegen de kosten van
de v erzorgende – speelt ook de kwaliteit van de geleverde zorg (al dan niet in de vorm
van een hulpmiddel) een rol. Kwaliteit van leven is een belangrijke factor bij de beoorde-
ling van de v raag of er sprake is van v erantwoorde zorg.

Samenvattend
Het College is gezien de regelgeving en de opmerkingen v an de medisch adv iseur v an
oordeel dat verstrekking van een robotarm aan verzekerden, die in een instelling verblij-
ven op grond v an een indicatie voor verblijf en behandeling, in beginsel beschouwd kan
worden als noodzakelijk in verband met de in de instelling gegeven zorg, waarbij tevens
sprake kan zijn van doelmatige zorgverlening v olgens artikel 2, tweede lid BZA. Als de
winst van kwaliteit van leven van een robotarm opweegt tegen de mogelijk extra kosten
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daarvan ten opzichte van de kosten van het leveren van zorg door een verzorgende, is er
sprake van doelmatige zorg. Om te beoordelen of hiervan sprake is, kan het indicatie-
procol v an eerder vermelde indicatiecentra een handreiking bieden.

Advies van het College
Het College raadt u aan dit soort aanvragen van verzekerden aan het zorgkantoor voor
te leggen, nu de AWBZ-regelgev ing van toepassing is.


