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Geachte mevrouw Koenraadt,
Enige tijd geleden werd de richtlijn Total HIP (Totale Heup) van de NOV ingediend bij ZN ter tripartite
indiening bij het Register van het Zorginstituut. ZN onderschrijft en steunt de (doelstelling van de)
richtlijn. Aangezien een aantal van de door ZN meegegeven overwegingen niet geheel zijn
meegenomen in de (ontwikkeling van) de richtlijn, wil ZN middels deze brief graag een toelichting
geven op (enkele onderdelen) van de richtlijn.
Toelichting van de Zorgverzekeraars bij deze Kwaliteitsstandaard
• Naar mening van ZN had meer aandacht besteed kunnen worden aan gepast gebruik,
doelmatigheid en stepped care.
• Naar mening van ZN had in deze richtlijn meer verbinding kunnen worden gelegd met
meetinstrumenten gericht op de uitkomsten van zorg.
• De inhoud van de richtlijn totale heupprothese is onafhankelijk van de vraag of een vorm van
zorg behoort tot het verzekerde pakket. Een verwijzing hiernaar (de disclaimer) ontbreekt op de
eerste pagina van de richtlijn.
• Enkele aanbevelingen in de tekst hadden naar mening van ZN zorgvuldiger kunnen worden
onderbouwd. De huidige wijze van onderbouwing heeft volgens ZN een ruime
indicatieomschrijving voor een totale heupprothese tot gevolg. Daarnaast wordt niet beschreven
wat er met de LROI data gedaan wordt (zowel in de huidige situatie als in de toekomstige situatie)
en wordt in de richtlijn niet ingegaan op Kunstmatige intelligentie (KI) of artificiële intelligentie
(Al).
ZN wijst u ten overvloede nog op onderstaande uitleg over de Zorgverzekeringswet
De zorgverzekeraar zal volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) — vóórdat een verzekerde aanspraak
heeft op (vergoeding van) een bepaalde vorm van zorg — moeten vaststellen of sprake is van
rechtmatige en doelmatige zorg. Deze rechtmatigheids- en doelmatigheidstoets voert de
zorgverzekeraar te allen tijde uit aan de hand van de zorgregulatoire 'drietrapsraket' (artikel 10jo. 11 jo.
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14 Zvw en onderliggende regelgeving), als gevolg waarvan een verzekerde uitsluitend aanspraak heeft
op (vergoeding van) zorg, indien:
i.
ii.
iii.

het gaat om een vorm van zorg zoals artsen die plegen te bieden (en de vorm van zorg
derhalve valt onder het verzekerde pakket) (artikel 10 Zvw);
die vorm van zorg behoort tot de stand van de wetenschap en praktijk (artikel 2.1 lid 2
Besluit Zorgverzekering, BZ); en
de verzekerde op die vorm van zorg redelijkerwijs is aangewezen (artikel 2.1 lid 3 BZ).

Opgemerkt zij tenslotte dat de bovenstaande 'drietrapsraket' inmiddels in verschillende juridische
procedures naar voren is gebracht en door verschillende rechters is aanvaard. ZN benadrukt dan ook
dat haar leden ook in de toekomst hun (rechtmatige) beleid zullen blijven uitvoeren met betrekking tot
de vaststelling van zorgaanspraken.
Met inachtneming ondertekenen
ZN zal deze kwaliteitsstandaard met inachtneming van het bovenstaande ondertekenen.

Met vriendelijk groet,

H.W. Otten
medisch adviseur team MSZ
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