29 maart 2021

Persbericht
Beoordeling bijzondere medische
verrichtingen blijft maatwerk
De besluitvorming over het instellen of opheffen van een vergunningplicht voor een
bijzondere medische verrichting vergt steeds maatwerk. In een advies dat vandaag is
aangeboden aan de minister voor Medische Zorg en Sport, geeft de Gezondheidsraad
een handreiking voor meer eenduidigheid en transparantie in de besluitvorming. De raad
heeft daartoe een beoordelingskader opgesteld en doet aanbevelingen voor de
toepassing daarvan.
Er bestaan in de medisch specialistische zorg vormen van diagnostiek of behandeling die een
bijzondere status hebben omdat ze heel complex of kostbaar zijn, zoals orgaantransplantatie, of
maatschappelijk en ethisch gevoelig liggen, zoals klinisch genetisch onderzoek. Dergelijke
vormen van zorg vallen onder de Wet op bijzondere medische verrichtingen (Wbmv). Op grond
van de Wbmv is het uitvoeren van deze medische verrichtingen verboden, tenzij daarvoor een
vergunning is verleend. Deze vergunningplicht maakt het mogelijk de uitvoering van bepaalde
verrichtingen te concentreren in een beperkt aantal ziekenhuizen. De minister van VWS heeft
de Gezondheidsraad gevraagd te adviseren over de regulering van medisch specialistische
zorg via de Wbmv.
In de Wbmv is op hoofdlijnen beschreven wanneer verrichtingen onder de Wbmv moeten
worden gebracht. De Gezondheidsraad komt tot de conclusie dat de besluitvorming daarover
altijd maatwerk vergt, omdat de verrichtingen zo ongelijksoortig zijn. De raad meent dat de
besluitvorming gebaat is bij meer eenduidigheid en transparantie en heeft daartoe een
beoordelingskader opgesteld. Dat beoordelingskader is zowel bedoeld voor beslissingen over
de instroom van verrichtingen in de Wbmv, als voor beslissingen over de uitstroom naar de
reguliere medisch specialistische zorg.
De Gezondheidsraad doet ook een reeks aanbevelingen voor de toepassing van het
beoordelingskader in de praktijk. Zo adviseert de raad om de verrichtingen systematisch
periodiek onder de loep te nemen en om bij beslissingen over in- en uitstroom en bij
tussentijdse evaluaties ook beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties te
betrekken.
De publicatie In of uit de Wbmv: handreiking voor maatwerk (nr. 2021/16) is te downloaden van
www.gezondheidsraad.nl.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Hedwig Neggers, tel. 06 213 39 319, e-mail: pers@gr.nl.
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