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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Rijswijk, 1 februari 1993

Ingevolge artikel 2, vijfde lid, van de Wet op de toegang tot ziektekos–
tenverzekeringen (Stb. 1986, 123) deel ik u het volgende mede.

De Ziekenfondsraad heeft mij op 23 april 1992, SGZ/5914, (uitgave
Ziekenfondsraad no. 548) geadviseerd orthotope levertransplantaties in
het ziekenfondspakket op te nemen voorzover het indicatiegebieden
betreft die voor deze vorm van transplantatie algemeen zijn aanvaard. De
Ziekenfondsraad kwam tot zijn advies op basis van de resultaten van het
(vervolg)kosten-effectiviteitsonderzoek naar levertransplantaties, dat in
de jaren 1985-1991 is uitgevoerd door het Instituut voor Maatschappe–
lijke Gezondheidszorg en Gezondheidswetenschappen van de Erasmus
Universiteit te Rotterdam en de Vakgroep Economie van de Juridische
Faculteit, eveneens van de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Wat
betreft de psycho-sociale en maatschappelijke effecten is het onderzoek
uitgevoerd door de Vakgroep Medische Sociologie van de Rijksuniver–
siteit Groningen. Het onderzoek betreft de resultaten van de levertrans–
plantaties die in het Academisch Ziekenhuis Groningen tussen 1979 en
september 1991 zijn uitgevoerd. De Ziekenfondsraad is op grond van de
beoordeling van de resultaten van het onderzoek tot de conclusie
gekomen dat orthotope levertransplantaties zich niet meer in het stadium
van ontwikkelingsgeneeskunde bevinden. Met name gezien de zeer
goede lange termijn perspectieven, zoals overleving en kwaliteit van
leven, adviseert de Raad tot opname van de orthotope levertransplan–
taties in het verstrekkingenpakket van de wettelijke ziektekostenverze–
kering.

Na ampel beraad heb ik besloten dit advies van de Raad over te nemen
en voorbereidingen te treffen voor bedoelde opname in het ziekenfonds–
pakket. In het verlengde hiervan ben ik tevens voornemens de orthotope
levertransplantaties, onder vorenvermelde indicatiestelling, in het vergoe–
dingenpakket ingevolge de WTZ, het zogenaamde standaardpakket, op te
nemen.
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De Ziekenfondsraad stelt in zijn advies dat een ongestuurde uitbreiding
van de levertransplantaties, zowel wat betreft de indicatiestelling als het
aantal uitvoerende centra, voorkomen dient te worden. Deze aanbeveling
van de Raad wordt door mij eveneens onderschreven. Gelet daarop
wordt door mij momenteel een regeling op grond van artikel 18 van de
Wet ziekenhuisvoorzieningen (Stb. 1971, 268) voorbereid. Het ligt in de
bedoeling in deze regeling tevens vast te leggen dat het verrichten van
levertransplantaties dient te geschieden volgens een landelijk behandel–
protocol.

Onlangs heb ik een concept-regeling ter advisering aan diverse
instanties, waaronder het Coliege voor ziekenhuisvoorzieningen en de
Gedeputeerde Staten van de Provincies, voorgelegd. Ik verwacht deze
adviezen medio februari 1993. Eerst nadat de regeling ingevolge artikel
18 WZV van kracht geworden is, zal opname van de orthotope lever–
transplantaties in het ziekenfonds– en standaardpakket plaatsvinden.

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
H. J. Simons
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