Overzicht van behandelingen die niet of niet altijd voldoen aan ‘stand van de
wetenschap en praktijk’
Behandelingen waar we ons in 2020 op richten en waarvan we een analyse hebben gemaakt op
basis van de declaraties (2017):
1.

Injectie- en denervatietechnieken bij chronische aspecifieke lage rugklachten;

2.

Adenoïdectomie (Adenotomie) bij otitis media en bij luchtweginfecties;

3.

Artroscopische ingreep bij meniscuslaesies zonder slotklachten of bij patellofemoraal pijnsyndroom;

4.

Hysterectomie bij overmatig bloedverlies;

5.

Spondylodeses bij chronische aspecifieke lage rugklachten en bij spondylolisthesis tenzij conservatief maximaal
behandeld, symptomatisch en sterker dan graad 1, die toeneemt bij dynamisch röntgenonderzoek

6.

Operatief en/of percutaan ingrijpen (incl. stents) bij PAOD (ook wel perifeer arterieel vaatlijden PAV) zonder
voorafgaande gesuperviseerde looptraining uitgevoerd conform KNGF-richtlijnen;

7.

MSR voor chronische pijn tenzij WPN 3 en zeer zelden WPN 4, waarbij duidelijk gemotiveerd dat er sprake is van
meervoudige complexe (WPN 3) en zeer complexe (WPN 4) problematiek waarbij sprake is van interactie tussen de
behandeldoelen en/ of ernstige functiestoornissen en waarbij eerst alle andere minder dure behandelopties zijn
doorlopen en onvoldoende effect hebben gesorteerd;

8.

Lichttherapie bij een andere indicatie dan psoriasis, vitiligo of dialysepatiënten die last hebben van uremische
jeukklachten;

9.

Hyperbare zuurstoftherapie bij indicaties anders dan:


decompressieziekte, gasembolieën



koolmonoxide intoxicatie in geval van: verlaagd bewustzijn bij opname, zwangerschap of klinische
neurologische, cardiale, pulmonale of psychische symptomen.



weke delen infecties anaëroob of gemengd (uitsluitend ernstige, levensbedreigende infecties zoals gasgangreen
of necrotiserende fasciitis)



crush letsels, andere acute traumatische ischemie met gecompromitteerde circulatie, compartimentsyndroom,
replantatie extremiteiten, huid- en myocutane plastieken met gecompromitteerde circulatie



diabetische ulcera



(osteo)radionecrose (ongeacht in welk gebied zich dit bevindt)



radiatiecystitis, proctitis en enteritis



chronische therapierefractaire osteomyelitis;

10. Operatieve behandeling van subacromiaal pijnsyndroom;
11. Hartrevalidatie bij stabiele Angina Pectoris;
12. Invasieve ingrepen bij stabiele Angina Pectoris;

Behandelingen waarvan we geen analyse hebben gemaakt:
1.

Schildwachtklierbiopsie bij DCIS achteraf;

2.

Radiotherapie gehele hersenen bij metastasen;

3.

Sclerocompressietherapie varices anders dan bij en verzekerde zorg indicaties ZiNl en uitzonderingssituatie ulcus cruris
venosum of (preventie van) recidief ulcera of behandeling van verzekerde indicatie die gemotiveerd niet op een andere
wijze te behandelen is;

4.

Radiotherapie bij benigne aandoeningen

5.

Implanteerbare neurostimulatoren, anders dan binnen de voorwaardelijke toelatingstrajecten en de vigerende
standpunten van het ZiNL

6.

Oncologische Medisch Specialistische Revalidatie (MSR) tenzij duidelijk gemotiveerd dat er sprake is van meervoudige
complexe problematiek waarbij sprake is van interactie tussen de behandeldoelen en/ of ernstige functiestoornissen en
waarbij eerst alle andere minder dure behandelopties zijn doorlopen en onvoldoende effect hebben gesorteerd.

Op de website van Zorginstituut Nederland kunt u alle standpunten vinden. Ook staat er een actueel
overzicht van zorgproducten met een aanspraakcode[1]
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https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2017/07/13/overzicht-zorgactiviteiten-met-aanspraakcode-zvw

