
Eerste reactie verzekeraars op vragen Kassa  
 
Vragen aan verzekeraars: 
Sinds 2017 wordt lipofilling als nacorrectie op borstreconstructie in uitzonderingsgevallen 
vergoed. De gevallen waarin het wordt vergoed, zijn opgenomen in de ‘Werkwijzer 
beoordeling behandelingen van plastisch chirurgische aard’ uit 2019. Zo gaat het 
bijvoorbeeld om volumedeffecten, die een bepaalde afmeting hebben en zich in het 
decolletégebied bevinden. 
  
Aangezien lipofilling pas vrij recentelijk vergoed wordt, ben ik benieuwd naar een aantal 
zaken: 
- Is de werkwijzer volgens jullie duidelijk genoeg opgesteld voor het bepalen of iemand recht 
heeft op vergoeding van behandeling? 
- Hoeveel aanvragen voor vergoeding van lipofilling hebben jullie sindsdien per jaar gehad 
(bij de verschillende onder jullie vallende verzekeringen)? 
- Hoe toetsen jullie het recht op vergoeding: volstaan de meegestuurde foto's en het 
oordeel en advies van de chirurg of is een extra controle gewenst? 
 
VGZ: 
- Is de werkwijzer volgens jullie duidelijk genoeg opgesteld voor het bepalen of iemand recht 
heeft op vergoeding van behandeling?  
De werkwijzer is opgesteld door de werkgroep Plastische Chirurgie van de Vereniging Artsen 
Volksgezondheid in overleg met het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Vereniging 
voor Plastische Chirurgie. Wij gebruiken deze werkwijzer bij onze beoordelingen en kunnen 
hier goed mee werken. 
  
- Hoeveel aanvragen voor vergoeding van lipofilling hebben jullie sindsdien per jaar gehad 
(bij de verschillende onder jullie vallende verzekeringen)?  
Voor lipofilling als nacorrectie op borstrecontructie na borstkanker gaat het om ongeveer 
300 aanvragen per jaar (cijfers 2021 met projectie voor resterend deel van 2021 o.b.v. 
ervaringsgegevens). 
 
Over 2020 hebben wij 231 aanvragen ontvangen voor lipofilling na borstkanker. 
 
- Hoe toetsen jullie het recht op vergoeding: volstaan de meegestuurde foto's en het 
oordeel en advies van de chirurg of is een extra controle gewenst? 
Meestal volstaan de meegestuurde foto’s en de beschrijving van de chirurg, soms vragen wij 
verzekerden om op het spreekuur bij de adviserend geneeskundige te komen. 
 
Menzis: 
Telefonisch gesprek met Corine Rodenburg (woordvoerder) -> zie voorgesprek. 
 
Is de werkwijzer volgens jullie duidelijk genoeg opgesteld voor het bepalen of iemand 
recht heeft op vergoeding van behandeling? 
De werkwijzer beoordeling plastisch-chirurgische aard van de VAV hoofdstuk 7 lipofilling is 
eigenlijk een letterlijke vertaling van het standpunt van ZINL d.d. 14 december 2016 
“standpunt autologe vettransplantatie bij partiële defecten van de borst”. Voor ons is dit 



standpunt niet altijd even duidelijk, en dat zie je dus ook terug in de werkwijzer aangezien 
hierin letterlijk het standpunt wordt gevolgd.  
  
Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat lipofilling alleen toepasbaar is bij beperkte defecten van 
de borst d.w.z. als het defect niet groter is dan 1 kwadrant van de borst. Ook wordt het 
criterium verminking vastgesteld, dit heeft ZINL na analogie van de littekens in de 
werkwijzer gedaan. Het gaat hierbij om cm’s in of buiten decolleté. Het kan zo zijn dat je een 
defect hebt van 5 cm bij 2 cm buiten het decolleté. Hiermee voldoet het defect aan het 
criterium van verminking. Heb je echter kleine borsten dan is dit vaak niet beperkt tot 1 
kwadrant waardoor het weer buiten de vergoeding valt. Dit is lastig uit te leggen en niet 
duidelijk. 
  
Hoeveel aanvragen voor vergoeding van lipofilling hebben jullie sindsdien per jaar gehad 
(bij de verschillende onder jullie vallende verzekeringen)? 
Hierbij de cijfers van de afgelopen jaren 
2018:    182 
2019:    227 
2020:    173 
2021:    113        (uiteraard tot aan vandaag, dus geen volledig jaar) 
  
De daling in 2020 kan wellicht door COVID (uitstel van zorg) verklaard worden. Anderzijds 
ligt dit aantal wel weer zo goed als gelijk in 2018. We zijn dus benieuwd naar de cijfers eind 
dit jaar om hier met wat meer zekerheid iets over te kunnen zeggen. 
  
Hoe toetsen jullie het recht op vergoeding: volstaan de meegestuurde foto's en het 
oordeel en advies van de chirurg of is een extra controle gewenst? En wie voert de 
toetsing uit? 
Toetsen doen wij op basis van de VECOZO aanvraag en de meegestuurde foto’s. Aanvragen 
die binnenkomen via VECOZO voldoen volgens de aanvragend plastisch chirurg aan de 
criteria van vergoeding. Wij controleren dit op grond aanvraag en foto’s. Regelmatig vragen 
wij aanvullende informatie omdat niet duidelijk is wat ze willen behandelen ed.  
Beoordeling wordt gedaan door onze afdeling machtigingen (specifiek door twee 
medewerkers die werken in de verlengde arm van de adviserend geneeskundige). Bij elke 
vorm van twijfel wordt een aanvraag voorgelegd aan de adviserend geneeskundige. 
Sporadisch is vanuit onze kant nog een spreekuur bezoek noodzakelijk, maar indien gewenst 
kan een verzekerde hier altijd aanspraak op doen. 
Onze medewerkers zijn gehouden aan de interne regels van Menzis (strikt gevormde regels 
passend bij hun functie, gedragscodes, integriteitsverklaring). Daarnaast hebben onze 
adviserend geneeskundigen - net als artsen die de foto’s versturen - een BIG-registratie en 
zijn zij gebonden aan het medisch beroepsgeheim en kunnen zij in geval van misstappen 
tuchtrechtelijk worden vervolgd. Ook zijn zij – net als artsen – gehouden aan de KNMG-
richtlijnen. 
 
Zilveren Kruis (Achmea): 
Wat ons betreft is de werkwijzer 2019 van de VAV waarnaar je verwijst op dit moment nog 
duidelijk genoeg. Ik heb begrepen dat er een nieuwe in voorbereiding is. 



Aanvragen komen via Vecozo binnen (het portaal voor uitwisseling tussen zorgaanbieders 
en verzekeraars) en worden door onze artsen (medisch adviseurs) beoordeeld. Zij bekijken 
de aanvraag, foto’s en eventuele andere informatie van de arts. 
  
Ik kan op dit moment geen exacte aantallen opzoeken voor Zilveren Kruis. Lipofilling wordt 
vaker aangevraagd en in jouw vraag gaat het specifiek om lipofilling als na-correctie na 
borstreconstructie. 
Als ik kijk naar de landelijke database van de NZa dan lijkt het landelijk te gaan om een paar 
honderd operaties per jaar. 
 
We registreren de machtigingen en niet alle aanvragen. Ik heb dus geen totaaloverzicht van 
aanvragen. 
 
Nog geen reactie ontvangen van: 

- CZ 
 
Nog reactie vragen aan: 

o DSW-Stad Holland (Stad Holland, DSW (label inTwente)) 
o Zorg en Zekereheid (Zorg en Zekerheid (label AZVZ)) 
o ONVZ (ONVZ (labels PNOzorg, VvAA)) 
o ASR (A.S.R. (labels De Amersfoortse, Ditzo)) 
o ENO (Salland (label Zorgdirect)) 
o IptiQ (Aon, IptiQ (labels Promovendum, National Academic, Besured)) 
o Eucare (Aevitae) 
o De Friesland (regionaal, Noord-Nederland) 
o DWS (regionaal, Schieland, Westland en regio Delfland) 
o Zorg en Zekerheid (regionaal, Leiden) 
o Salland (regionaal, Oost-Nederland) 

 
Zorgverzekeraars casussen: 

- Agnes -> Ditzo (A.s.r.) 
- Lisette -> Zilveren Kruis (Achmea) 

 


