Onderwerp:

Soort uitspraak:

Verbandmiddelen; welke materialen en welke
indicatiecriteria
In Regeling z orgverz ekering is als te verzekeren prestatie
aangewez en:
‘Verbandmiddelen toe te passen bij een ernstige
aandoening waarbij langdurige medische behandeling met
deze middelen is aangewezen’.
Als v erbandmiddel kunnen in ieder geval w orden
aangemerkt:
‘Producten v oor w ondverz orging en –preventie met als
functies reiniging, v ochtabsorptie, afdekking en fixatie’.
Of er sprake is van een ernstige aandoening w aarbij
langdurige behandeling nodig is, dient van geval tot geval
te w orden beoordeeld. Het verdient v oorkeur om de
indicatie hierbij als uitgangspunt te nemen, w aarbij de in
dit rapport opgenomen indicatieve lijst behulpz aam kan
z ijn.
Producten met de functie compressie v allen niet onder de
te verz ekeren prestatie ‘verbandmiddelen’, maar kunnen
w orden verstrekt als z ij voldoen aan de functiegerichte
omschrijv ing van hulpmiddelen ter compensatie van
functieverlies van aderen en ly mfevaten bij transport v an
bloed respectievelijk lymfe. Klasse 1 kousen vallen hier
gezien de toelichting op de Regeling niet onder.
SpZ = standpunt Zvw
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Onde rstaand de volle dige uitspraak.

Samenvatting
In artike l 2.15, eerste lid, onde r j, van de Regeling
zorgverzekering is als te ve rzekeren prest atie aange wezen:
‘Verbandmiddelen toe te passen bij een ernstige
aandoening waarbij langdurige medische behandeling
met deze middelen is aangewezen’.
Als ve rbandmiddel in de zin van de Rege ling zorgve rzekering
kunne n in ie der ge val worden aange me rkt:
‘Producten voor wondverzorging en –preventie met als
functies reiniging, vochtabsorptie, afdekking en fixatie’.
Of er sprake is van een e rnstige aandoe ning waarbij
langdu rige be hande ling nodig is, dient van ge val tot geval te
worden beoordee ld. Het verdient voorkeu r om de indicatie
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hie rbij als uitgangspunt te neme n, waarbij de in dit rapport
opgenome n indicatieve lijst behu lpzaam kan zijn.
Producten met de functie compressie valle n niet onde r de te
verzekere n pre statie ‘ verbandmidde le n’, maar ku nne n worde n
verstrekt als zij voldoen aan de functie ge richte omschrijving
van hulpmiddele n ter compe nsatie van functie verlies van
adere n en lymfevaten bij transport van bloed respe ctieve lijk
lymfe. Klasse 1 kousen valle n hier gezien de toelichting op de
Regeling niet onder.

1. Inleiding
In het Overleg M edisch e n Te chnisch Adviseurs (OM TA) van de
zorgverzekeraars zijn re gelmatig vrage n aan de orde ove r de
te verzekeren prestatie ve rbandmiddele n.

Vr aagstelling

Er is vooral onduide lijkheid ove r de volge nde punten:
o W elke materiale n zijn te kwalificere n als ve rbandmidde l?
o Hoe moet het indicatie criterium worde n uitgele gd en dan
met name de begrippen ‘ernstige aandoening’ en
‘langdurig’?
M eer concreet heeft een zorgve rzekeraar de vraag voorge le gd
of de volgende materiale n te beschou wen zijn als
verbandmiddel:

V erbandhandschoene n en –broe ken;

Tubifast;

Enge ls pluksel;

S ilicone nverband;

Krabpak.

2. Beoordeling standpunt Zvw
2.a. Wet - en regelgeving
Zvw

o Zorgverzekerings wet
In artike l 10, onde r d van de Zorgverzeke ringswet is be paald
dat het krachtens de zorgve rzekering te verzeke ren risico
omvat de hulpmidde lenzorg.

Bzv

o

Besluit zorgverzekering

In artike l 2.9, eerste lid, Bzv is be paald dat hulpmidde lenzorg
de bij ministeriële re geling aange wezen, functionere nde
hulpmiddele n en ve rbandmiddele n omvat.
Rzv

o

Regeling zorgverzekering

In onde rstaande artike le n van de Rzv zijn de voor deze
proble matiek re le vante hulp- en verbandmiddele n als te
verzekere n pre statie opgenome n.
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Artikel 2.6, onder h
Hulpmiddele n voor persoonlijke ve rzorging en bescherming
als omschre ve n in artike l 2.15.

Verb andmiddelen

Compressiether apie

Artikel 2.15, eerste lid , onder j
V erbandmiddele n toe te passen bij ee n ernstige aandoe ning
waarbij langdurige medische be hande ling met deze midde len
is aange wezen.
Artikel 2.6, onder m
Uitwendige hulpmidde len te ge bruike n bij het langdurig
compe nse re n van het functieve rlie s van ade ren bij het
transport van bloe d en het functieverlies van lymfevaten bij het
transport van lymfe.
Toelichting op ar tikel 2.6, eerste lid , onder m
Onde rdeel m spree kt van langdu rig compense ren van
functieverlies. Dit om onde rscheid te maken tusse n
hulpmiddele n die tijde lijk worde n ingezet als onderdee l van de
medische be handeling e n zodoe nde be hore n tot de aanspraak
op die behandeling ( bij voorbee ld de therapeutische e lastische
kouse n in ve rband met de nabe handeling van het verwijde ren
van spat ade re n). Aangezien er bove ndie n sprake moet zijn van
een functieve rlie s van de adere n, be staat gee n aanspraak op
steunkouse n (klasse 1).

2.b. Acht erliggende adviezen en jurisprudentie
o

Def initie verbandmiddel
Welke materialen zijn te kwalificeren als verbandmiddel?

In het verlede n is getracht tot een definitie van ve rbandmidde le n te komen ( advie s ‘V erbandmidde len’ 1995, 663).
De toenmalige Zieke nfondsraad kwam tot de conclusie dat een
eenvoudige, ee nduidige definitie van verbandmidde le n niet
mogelijk is. De belangrijkste re de n hiervoor is de grote
dive rsiteit van producten die tot de ve rbandmidde len gere kend
kunne n worde n.

Jurisprudentie

Omschrijving
verb andmiddelen

Uit jurisprudentie van de afgelopen j are n valt op te make n dat
als verbandmiddel in iede r geval kunnen worden aange me rkt:
‘Producten voor wondverzorging en –preventie met als
functies reiniging, vochtabsorptie, afdekking en
fixatie’.
Hoewe l ‘compressie’ ook een functie van een verbandmidde l
kan zijn, is deze functie hie r niet genoemd. Dit ter afgrenzing
van producten met de functie ‘compressie’ die onde r de in
artikel 2.6, eerste lid, onde rdeel m, van de Rzv opgenome n
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functiegerichte omschrij ving valle n:
‘Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het langdurig compenseren van het functieverlies van aderen
bij het transport van bloed en het functieverlies van
lymfevaten bij het transport van ly mfe’.

Hulpmiddelen voor
compressiether apie

Producten die voldoe n aan deze omschrij ving, valle n niet
onder de omschrijving van verbandmiddele n in de zin van de
Rzv.

o

Indicatiecriterium
H oe moet het indicatiecriterium worden uitgelegd en
dan met name de begrippen ‘ernstige aandoening’ en
‘langdurig’?

Tot de te ve rzekeren pre statie s behore n ve rbandmidde le n toe
te passe n bij een ernstige aandoening waarbij een langdu rige
medische be handeling met deze middele n is aange wezen.

Lan gdurig en
ernstig

De vraag is wannee r een be handeling ‘langdurig’ is en
wannee r ‘ernstig’.
In 1997 schreef de Commissie voor beroepszake n Zieke nfondsraad – met verwijzing naar ee n advies uit 1994 – dat bij
een pe riode van twee maande n ge sproke n kan worde n van
langdu rig ge bruik 1. Diezelfde commissie schreef echter in
1999 (RZA 1999, 130) dat dit criterium niet alge meen
toepasbaar is. V an ge val tot ge val moet bekeke n worden of
voldaan is aan het indicatie criterium. Het indicatie criterium
(ernstige aandoe ning waarbij langdurige medische
behande ling met ve rbandmidde len is aange wezen) is
sindsdie n niet ve randerd.

Ernsti ge
aandoening

Uit het advies ‘V erbandmiddele n’ 1995, 663 en uit RZA 1999,
130 blijkt verde r dat onde r het indicatiecrite rium kunnen
vallen:
wonden die ee n ve rtraagde of verstoorde ge nezing
vertonen ( bij voorbee ld de cubitus, diabetische u lce raties,
chronische veneuze insufficië ntie met ulceratie s, se cundair
dichtgranule rende huiddefecten, oncologische
aandoeninge n, en he rpes zoster);
chronische inflammatoire huidaandoe ningen ( bij voorbee ld
eczeem en psoriasis);
brandwonde n;
fistels;
verhoogd risico op de cubitus.
In genoemd advies we rd als laatste indicatie ge noemd:

1

Zaaknr. 9734628
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-

ernstige zwe lling van we ke de len c.q. veneuze of
lymfatische stuwing waarbij langdurige compressietherapie noodzake lijk is (lange r dan twee weke n).
Bij deze indicatie is sprake van functie verlies van ade ren bij
het transport van bloe d en/of het functieverlies van lymfevaten
zoals be doeld in artikel 2.6, eerste lid, onde r m, van de Rzv.
V oor hulpmidde len die diene n ter compensatie hie rvan, ge ldt
sinds 2003 deze functiege richte omschrijving.

Eenvoudige en
kortdurende letsels

Indicatie al s
uitgan gspunt

Niet tot de te verzekeren pre statie ‘ verbandmiddele n’ be hore n
wondve rzorging van eenvoudige letse ls of ve rbandmiddele n
voor kortdure nde letsels waar medische hulp noodzake lijk is
(hechtwondjes, schaafwonden e n enke lverstuiking).
Dit betekent dat wondve rzorgingsproducten voor het
verbinden van eenvoudige aandoe ningen niet tot de te
verzekere n pre statie behoren. Er is immers gee n sprake van
een langdurige medische be hande ling van een e rnstige
aandoening.

Bove nvermeld advies spreekt van aandoe ningen die onde r het
indicatie criterium kunnen valle n. Dit betekent dat bove nve rmelde lijst van indicatie ve aard is. Bij aanvang van de
behande ling is het vaak niet duide lijk hoe lang deze gaat
dure n. In de praktijk ligt de gre ns tusse n langdurig ge bru ik en
niet langdurig gebruik tussen 2 à 3 weke n en 2 maande n.
Er is gee n algeme ne ge bruikstermijn en dus ook geen harde
gre ns voor ‘langdurig’. O p basis van de uitsprake n is duide lijk
dat de be oorde ling steeds aan de hand van de individue le
situatie moet gebeu ren. Om deze rede n ve rdie nt het de
voorkeur om de indicatie als uitgangspunt te nemen.

2.c. Diverse m aterialen
2.c.1. Verbandhandschoenen en -broeken

Vochtabsorptie
en afdekking

(Katoene n) handschoene n kunnen worde n aangeme rkt als
verbandmiddel als ze een ve rbandfunctie he bben. In het
verle den zijn e r enke le uitspraken ge weest waaruit blijkt dat
verbandhandschoe ne n tot de te verzekeren prestatie kunnen
behore n.
In deze gevalle n werde n de handschoe nen voorge schreve n:

ter vocht absorptie (zoals inge val van nattend eczeem) 2;

ter afdekking bij dishydrotische eczeem om infecties
tegen te gaan 3;

ter afdekking in verband met zalftherapie 4.
Over ve rbandbroe ken heeft het CV Z eerder gee n uitsprake n

2
3
4

Zaaknr. 25058468
Zaaknr. 24054287
Zaaknr. 23062054
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gedaan. Echter, voorzieningen die puur ter be sche rming van
kle ding worde n toege past, valle n niet onder de
verbandmiddele n.
2.c.2. Tubifast

Preventie

In het verlede n is e r een geschil ge wee st ove r een verge lijkbaar product name lijk Terry tube. Dit betrof net als Tubif ast
een buisverband.
Ook buisverbande n heeft het CV Z aange merkt als verbandmidde l. In het betreffende geval werd het buisverband
toegepast onder ee n brace ter preve ntie van huidprobleme n bij
de indicatie dystrofie 5.
2.c.3. Engels pluksel
Over E nge ls plukse l heeft het CV Z eerder eve nmin uitsprake n
gedaan. Het betreft echter een alge meen ge bruikelijk
verbandmiddel dat bij voorbee ld wordt toegepast bij
brandwonde n. Om deze re den kan Enge ls pluksel worde n
aange merkt als ve rbandmidde l in de zin van de Rzv.

2.c.4. Siliconenverband

Wondverzorging

Ook siliconen sheets toe gepast bij ke loïd/hype rtrofische
littekens zijn aan te merke n als ve rbandmidde l 6. Zij worde n
gebruikt voor wondve rzorging en - pre ve ntie met als functie
afdekking. Hydrocolloïd / siliconen gel / siliconensheets e n –
ple iste rs worden al jare n toege past en vergoe d.
De behande ling duurt meerde re maande n en wordt thuis
(buiten de praktijk van de hulpve rlene r) uitgevoe rd.
2.c.5. Krabpakken

Meerdere
functies

Ook anti-krabpakken zijn in het verle den aange merkt als
verbandmiddel, omdat het pak e nke le ve rbandfuncties ve rvu lt.
Ten ee rste kan onde r de ove rall – net als bij ge woon ve rband –
zalf of crème worde n aangebracht. Een tweede e n de rde
verbandfunctie van de ove rall zijn be sche rming en afdekking
van de aangedane hu id, met name ter voorkoming van
krabbe n 7.

2.d. Standpunt
Verb andfunctie

5
6
7

Als er een ve rbandfunctie is – wondverzorging en –preventie
met als functies reiniging, vochtabsorptie, afdekking en
fixatie – zijn genoe mde producten te beschouwe n als
verbandmiddel. V oorzieningen die puur ter be sche rming van
kle ding worde n toege past, valle n niet onder de
verbandmiddele n. Of er sprake is van ee n ernstige aandoening
waarbij langdurige behandeling nodig is, die nt van ge val tot
geval te worden beoordee ld. Het verdient voorkeur om de

Zaaknr. 23083473
Zaaknr. 21001976 en 23060094
Zaaknr. 9638251
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Indicatieve lijst

Compressiether apie

indicatie hie rbij als uitgangspunt te nemen, waarbij de in dit
rapport opge nomen indicatie ve lijst be hulpzaam kan zijn.
Producten met de functie compressie valle n niet onde r de te
verzekere n pre statie ‘ verbandmidde le n’, maar ku nne n worde n
verstrekt als zij voldoen aan de functie ge richte omschrijving
van hulpmiddele n ter compe nsatie van functie verlies van
adere n en lymfevaten bij transport van bloed respe ctieve lijk
lymfe. Klasse 1 kousen valle n hier gezien de toelichting op de
rege ling niet onder.

3. Vaststelling standpunt
29 juni 2009
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