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Geschillencommissie Zorgverzekeringen (Prof. mr. A.I.M. van Mierlo, mr. L. Ritzema en mr. drs. J.W.
Heringa)

1.

Partijen
A te B, hierna te noemen: verzoekster,
tegen
VGZ Zorgverzekeraar N.V. te Arnhem, hierna te noemen: de ziektekostenverzekeraar.

2.

Verloop van de procedure

2.1.

Op 7 mei 2021 heeft verzoekster een klachtenformulier ingediend bij de Stichting Klachten en
Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Op 9 juni 2021 heeft verzoekster telefonisch aan de
Ombudsman Zorgverzekeringen verzocht om een bindend advies van de Geschillencommissie
Zorgverzekeringen (hierna: de commissie). De commissie heeft verzoekster hierop gevraagd het
entreegeld van € 37,-- te betalen en aanvullende informatie op te sturen. Op 21 juni 2021 was het
dossier gereed voor inhoudelijke behandeling.

2.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft op 22 juli 2021 per brief zijn standpunt aan de commissie
uitgelegd. Een kopie van deze brief is op 26 juli 2021 aan verzoekster gezonden.

2.3.

Op 2 augustus 2021 heeft het Zorginstituut Nederland (hierna: het Zorginstituut) (zaaknummer:
2021029559) per brief aan de commissie het voorlopig advies uitgebracht. Een kopie is op
3 augustus 2021 aan partijen gestuurd.

2.4.

Partijen is de mogelijkheid geboden om te worden gehoord. Verzoekster en de ziektekostenverzekeraar hebben op 4 augustus 2021 respectievelijk 11 augustus 2021 verklaard niet te willen
worden gehoord.

2.5.

Verzoekster en de ziektekostenverzekeraar zijn op 12 augustus 2021 per brief in de gelegenheid
gesteld schriftelijk op het voorlopig advies van het Zorginstituut te reageren. Van deze mogelijkheid
hebben partijen geen gebruik gemaakt.

3.

Vaststaande feiten

3.1.

Verzoekster was in 2020 bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten op basis
van de verzekering VGZ Ruime Keuze (natura) (hierna: de zorgverzekering) en de aanvullende
ziektekostenverzekeringen VGZ Werkt Beter en VGZ Werkt Tand Beter (hierna: de aanvullende
ziektekostenverzekering).

3.2.

Verzoekster heeft in 2017 een gastric bypass ondergaan. Door het gewichtsverlies is huidoverschot
op haar buik ontstaan. Vanwege de klachten die zij hierdoor kreeg, heeft verzoekster besloten tot
een buikwandcorrectie. Zij heeft hierover telefonisch contact gehad met de ziektekostenverzekeraar.
Op 23 december 2020 zijn bij verzoekster een buikwandcorrectie, borstlift en ooglidcorrectie
uitgevoerd, in Turkije.
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3.3.

Verzoekster heeft de factuur voor bovengenoemde ingrepen gedeclareerd bij de ziektekostenverzekeraar. Hij heeft vergoeding hiervan in eerste instantie afgewezen, omdat de factuur
in het Turks was opgesteld. Nadat verzoekster een vertaalde factuur had ingediend, heeft de
ziektekostenverzekeraar per vergoedingenoverzicht aan haar meegedeeld dat hij de kosten van
de buikwandcorrectie, borstlift en ooglidcorrectie ten bedrage van totaal € 5.386,05 niet aan haar
vergoedt, dit vanwege het ontbreken van zijn voorafgaande toestemming.

3.4.

Verzoekster heeft de ziektekostenverzekeraar verzocht om heroverweging van zijn beslissing
de kosten van de buikwandcorrectie niet aan haar te vergoeden. Hierover is op 23 maart 2021
telefonisch contact geweest tussen hen. Vervolgens heeft verzoekster door middel van een
aanvraag verzocht om toestemming achteraf voor de buikwandcorrectie. Op 15 april 2021 heeft de
ziektekostenverzekeraar haar per brief meegedeeld dat hij de aanvraag heeft afgewezen.

3.5.

Op 2 augustus 2021 heeft het Zorginstituut per brief het volgende verklaard:
"(...)
Beoordeling
(...)
Lichamelijke functiestoornissen
Uit het dossier kan worden opgemaakt dat er klachten bestaan van een onaangename geur en
open wondjes van de buikhuid. Deze klachten kunnen echter niet als chronische (> 6 maanden
bestaande), onbehandelbare smetten worden geduid. Uit de beschikbare informatie blijkt niet dat
verzoekster volgens de landelijke richtlijn verpleging en verzorging 'Smetten (intertrigo) preventie
en behandeling' is behandeld en dat de smetten voortdurend aanwezig waren (op de foto's in het
dossier zijn geen smetten te zien).
Verder geeft verzoekster aan klachten te hebben van het buikhuidsurplus, met name tijdens het
sporten. Op basis van de beschikbare informatie in het dossier is niet helder wat deze klachten
inhouden. Uit de foto's blijkt dat er geen sprake kan zijn van een ernstige bewegingsbeperking.
Een bewegingsbeperking wordt in het kader van een abdominoplastiek als ernstig gezien indien
die ontstaat doordat in staande positie het buikschort minimaal een kwart van de lengteas van de
bovenbenen bedekt. Hiervan is bij verzoekster geen sprake.
Verminking
Hoewel er uit het dossier niet blijkt dat de abdominoplastiek werd aangevraagd in het kader van
verminking, is ter volledigheid wel aan dit criterium getoetst. Uit de bijgevoegde foto's komt echter
niet naar voren dat er sprake is van een ernstige verworven misvorming die vergelijkbaar is met een
PRS graad 3 of een verminking van de buikwand die in ernst is te vergelijken met een derdegraads
verbranding. Er kan derhalve niet geconcludeerd worden dat sprake is van een verminking zoals
bedoeld in de regelgeving.
Conclusie
Op basis van de beschikbare informatie in het dossier kan niet geconcludeerd worden dat
bij verzoekster sprake is van een verminking of lichamelijke functiestoornis. Verzoekster kan
derhalve geen aanspraak maken op vergoeding van een abdominoplastiek ten laste van de
basisverzekering.
Het advies
Het Zorginstituut adviseert op basis van de beschikbare informatie in het dossier het volgende:
Verzoekster voldoet niet aan de indicatievoorwaarden voor een abdominoplastiek en kan daarom
geen aanspraak maken op vergoeding ten laste van de basisverzekering."
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4.

Geschil

4.1.

Verzoekster heeft aan de commissie verzocht te beslissen dat de ziektekostenverzekeraar is
gehouden de kosten van de in Turkije uitgevoerde buikwandcorrectie aan haar te vergoeden.

4.2.

De ziektekostenverzekeraar heeft verweer gevoerd tegen dit verzoek.

5.

Bevoegdheid van de commissie

5.1.

De commissie is bevoegd van het geschil kennis te nemen en daarover bindend advies uit
te brengen, zowel ten aanzien van de zorgverzekering als ten aanzien van de aanvullende
ziektekostenverzekering. Dit blijkt uit artikel 10 van de voorwaarden van de zorgverzekering en
artikel 7 van de voorwaarden van de aanvullende ziektekostenverzekering.

6.

Beoordeling

6.1.

De relevante bepalingen uit de Zorgverzekeringswet (Zvw), het Besluit zorgverzekering (Bzv) en de
Regeling zorgverzekering (Rzv) over behandelingen van plastisch-chirurgische aard en die uit het
Nederlands-Turks verdrag inzake sociale zekerheid zijn vermeld in de bijlage bij dit bindend advies.
Verder zijn hierin de toepasselijke verzekeringsvoorwaarden opgenomen. De bijlage maakt deel uit
van het bindend advies.
Standpunt verzoekster

6.2.

Verzoekster stelt dat zij aanspraak heeft op vergoeding van de kosten van de in Turkije uitgevoerde
buikwandcorrectie. Zij voert hiertoe aan dat de ziektekostenverzekeraar haar voor de ingreep niet
heeft geïnformeerd over het vereiste van voorafgaande toestemming toen zij telefonisch navraag
deed naar de voorwaarden voor vergoeding van een buikwandcorrectie. Hij kan verzoekster het
ontbreken van voorafgaande toestemming daarom niet tegenwerpen. Zij voldoet verder aan alle
door de ziektekostenverzekeraar tijdens bedoeld telefoongesprek benoemde voorwaarden.Zij mag
van de ziektekostenverzekeraar verwachten dat zijn medewerkers haar goed informeren nu deze
- in tegenstelling tot verzoekster - ter zake kundig (behoren te) zijn.
Volgens verzoekster kan de ziektekostenverzekeraar haar het ontbreken van zijn voorafgaande
toestemming bovendien niet tegenwerpen, omdat hij haar telefonisch heeft toegezegd dat zij (van
de afdeling Machtigingen) achteraf toestemming voor de buikwandcorrectie mocht vragen. De
betrokken medewerker heeft verzoekster per post een aanvraagformulier gestuurd. Zij heeft de
instructies van deze medewerker opgevolgd. Zo heeft verzoekster het aanvraagformulier ingevuld
en tezamen met foto's teruggestuurd.
Standpunt ziektekostenverzekeraar

6.3.

De ziektekostenverzekeraar stelt dat verzoekster geen aanspraak heeft op vergoeding van de bij
haar in Turkije uitgevoerde buikwandoperatie. Hij stelt hiertoe dat zij niet voldoet aan de hiervoor
geldende verzekeringsvoorwaarden. Er is niet voldaan aan de eis van voorafgaande toestemming.
Bovendien is de verwijzing pas achteraf door de huisarts gegeven. Overigens had verzoekster ook
geen aanspraak gehad op vergoeding van de buikwandcorrectie als zij wél tijdig om toestemming
had gevraagd. Uit het dossier blijkt namelijk niet dat zij voldoet aan het bepaalde in de 'Werkwijzer
beoordelingen van plastisch-chirurgische aard' over een buikwandcorrectie. Zo volgt uit de foto's
dat bij verzoekster geen sprake is van een ernstige bewegingsbeperking, Pittsburgh Rating Scale 3
of een verminking van de buikwand die in ernst vergelijkbaar is met een derdegraadsverbranding.
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Voorts blijkt niet van onbehandelbaar smetten. Informatie over de BMI, het gewicht gedurende de
laatste 12 maanden en een eventuele bariatrische ingreep ontbreekt.
Verder vindt de ziektekostenverzekeraar het onaannemelijk dat verzoekster telefonisch niet is
geïnformeerd over de eis van voorafgaande toestemming. Medewerkers van de ziektekostenverzekeraar werken met een kennisbank. In de notitie van het telefoongesprek dat voorafgaand aan
de ingreep met verzoekster heeft plaatsgevonden, is als vraag vermeld 'Wat krijg ik vergoed voor
een buikwandcorrectie?'. Medewerkers zien bij deze vraag in de kennisbank direct de vraag 'Hoe
vraag ik toestemming aan?'.
De ziektekostenverzekeraar heeft verzoekster voorts niet toegezegd dat hij haar aanvraag achteraf
zou beoordelen. Tijdens het telefoongesprek op 23 maart 2021 heeft de betrokken medewerkster
aan verzoekster meegedeeld dat zij altijd van tevoren een machtiging voor zorg in het buitenland
moet aanvragen. Verzoekster wilde desalniettemin achteraf een machtiging aanvragen. De
betrokken medewerkster heeft haar toen verteld dat de kans zeer klein is dat de aanvraag na
beoordeling alsnog zou worden goedgekeurd.
Overwegingen commissie
6.4.

Artikel 13, eerste lid, van het Nederlands-Turks Verdrag inzake sociale zekerheid biedt
aanspraak op zorg gedurende een tijdelijk verblijf op het grondgebied van de andere staat als de
gezondheidstoestand van de verzekerde onmiddellijke geneeskundige behandeling noodzakelijk
maakt. Deze situatie speelde bij verzoekster niet. Er was sprake van planbare zorg. Dit betekent dat
het Nederlands-Turks Verdrag inzake sociale zekerheid buiten toepassing blijft.
Een eventueel recht op vergoeding moet worden beoordeeld aan de hand van de voorwaarden van
de zorgverzekering en de aanvullende ziektekostenverzekering.
Zorgverzekering

6.5.

De ziektekostenverzekeraar beroept zich primair op het ontbreken van zijn voorafgaande
toestemming.
De commissie overweegt dat in de artikelen 1.9, 9.3 en 21 van de voorwaarden van de
zorgverzekering is bepaald dat voorafgaande toestemming nodig is voor een buikwandcorrectie
zoals door verzoekster ondergaan in Turkije, welke gepaard ging met verblijf. Een zorgverzekeraar
mag een dergelijke eis van voorafgaande toestemming hanteren, zoals blijkt uit de memorie van
toelichting bij artikel 14 Zvw.
Het staat vast dat de ziektekostenverzekeraar van tevoren geen toestemming aan verzoekster heeft
verleend voor de buikwandcorrectie en verzoekster heeft daar ook niet om verzocht.

6.6.

Verzoekster stelt dat haar verzoek moet worden toegewezen, ook al is dit in afwijking van de
verzekeringsvoorwaarden. In de eerste plaats omdat de ziektekostenverzekeraar haar niet over
de eis van voorafgaande toestemming heeft geïnformeerd toen zij, voor de buikwandcorrectie
plaatsvond, telefonisch heeft gevraagd naar de voorwaarden voor vergoeding. En in de tweede
plaats omdat de ziektekostenverzekeraar haar telefonisch heeft meegedeeld dat zij het verzoek om
toestemming achteraf mocht doen.
In het algemeen geldt dat het lastig is van een telefoongesprek de exacte vraagstelling
en de beantwoording hiervan te reconstrueren. Gelet op artikel 150 van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), rusten de stelplicht en bewijslast met betrekking tot de door
verzoekster gestelde onvolledige informatievoorziening en de telefonische toezegging door de
ziektekostenverzekeraar bij haar. Verzoekster zal, gelet op de betwisting door de ziektekostenverzekeraar, aannemelijk moeten maken dat:
(i) zij de ziektekostenverzekeraar voorafgaand aan de buikwandcorrectie naar de voorwaarden voor
vergoeding heeft gevraagd en dat de ziektekostenverzekeraar haar toen niet heeft geïnformeerd
over de eis van voorafgaande toestemming, of
(ii) de ziektekostenverzekeraar in het telefoongesprek op 23 maart 2021 aan haar heeft verklaard
een eventuele aanvraag voor vergoeding van de toen reeds uitgevoerde buikwandcorrectie in
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afwijking van de verzekeringsvoorwaarden achteraf te zullen beoordelen waarbij is toegezegd dat
geen beroep zal worden gedaan op de eis van voorafgaande toestemming.
In het voorgaande is verzoekster niet geslaagd.
Uit de telefoonnotities van de ziektekostenverzekeraar is af te leiden dat op 27 mei 2019 is
gesproken over een buikwandcorrectie. In de notitie van het betreffende telefoongesprek is onder
andere de vraag genoteerd 'Hoe vraag ik toestemming aan voor zorg in het buitenland?'. Dit duidt
erop dat de ziektekostenverzekeraar verzoekster wel degelijk heeft geïnformeerd over de eis van
voorafgaande toestemming.
Voorts kan uit de enkele toezending van het 'Aanvraagformulier Toestemming' door de ziektekostenverzekeraar aan verzoekster in vervolg op het telefoongesprek op 23 maart 2019, niet worden
geconcludeerd dat hij haar heeft toegezegd geen beroep meer te zullen doen op de eis van
voorafgaande toestemming. Toezending van dit formulier heeft op verzoek van verzoekster plaatsgevonden. Tijdens het telefoongesprek is haar volgens de ziektekostenverzekeraar al verteld dat de
kans op goedkeuring van de aanvraag klein zou zijn.
Het voorgaande betekent dat de stelling van verzoekster, dat het ontbreken van voorafgaande
toestemming haar niet kan worden tegengeworpen, geen doel treft.
6.7.

Voor de volledigheid zal de commissie de twee andere afwijsgronden waarop de
ziektekostenverzekeraar zich in het kader van de zorgverzekering heeft beroepen inhoudelijk
beoordelen.
In artikel 21 van de voorwaarden van de zorgverzekering is bepaald dat voor behandelingen van
plastisch-chirurgische aard een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts, medisch-specialist of
kaakchirurg nodig is. Deze voorwaarde is geen formaliteit, maar door de wetgever opgenomen in
artikel 14, tweede lid, Zvw.
De ziektekostenverzekeraar heeft gesteld, en verzoekster heeft niet betwist, dat de verwijzing door
de huisarts achteraf heeft plaatsgevonden. Een verwijzing achteraf kan niet worden gezien als een
- gerichte - verwijzing zoals bedoeld in artikel 1.9 in samenhang gelezen met artikel 21 van de
voorwaarden van de zorgverzekering en artikel 14, tweede lid, Zvw. Het is aan de verwijzend arts te
bepalen op welke zorg in de tweede lijn een verzekerde is aangewezen, en niet aan de verzekerde
zelf. De verwijzing dient dan immers geen ander doel dan het verkrijgen van een vergoeding,
daar waar de wetgever de verwijzing heeft geformuleerd als een voorwaarde voor de toegang tot
tweedelijnszorg.

6.8.

De zorgverzekering biedt dekking voor een buikwandcorrectie onder de voorwaarde dat bij
de verzekerde sprake is van een verzekeringsindicatie. Dit is het geval bij een aantoonbare
lichamelijke functiestoornis of verminking door een ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting.
Bij de beoordeling van de aanspraak op behandelingen van plastisch-chirurgische aard wordt
de 'Werkwijzer beoordelingen van plastisch-chirurgische aard' van de Vereniging Artsen
Volksgezondheid (verder: VAV Werkwijzer) gehanteerd. Uit het advies van het Zorginstituut van 2
augustus 2021, waarnaar de commissie volledigheidshalve verwijst, blijkt dat bij verzoekster geen
sprake is van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis of verminking door een ziekte, ongeval of
geneeskundige verrichting zoals bedoeld in artikel 21 van de voorwaarden van de zorgverzekering.
De commissie neemt het advies van het Zorginstituut over.

6.9.

Het voorgaande betekent dat verzoekster geen aanspraak heeft op vergoeding van de kosten de
buikwandcorrectie die is uitgevoerd in Turkije, ten laste van de zorgverzekering, omdat:
(i) niet is voldaan aan de eis van voorafgaande toestemming,
(ii) een gerichte verwijzing vooraf ontbreekt, en
(iii) zij geen (verzekerings)indicatie heeft voor de ingreep.
Aanvullende ziektekostenverzekering

6.10.

De aanvullende ziektekostenverzekering biedt geen dekking voor vergoeding van de in Turkije
uitgevoerde buikwandcorrectie, zodat het verzoek niet op basis van deze verzekering kan worden
toegewezen.
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6.11.

Dit leidt tot de navolgende beslissing.

7.

Bindend advies

7.1.

De commissie wijst het verzoek af.
Zeist, 1 september 2021,
A.I.M. van Mierlo
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BIJLAGEN

1. Polisvoorwaarden
2. Nationale wet- en regelgeving
(bron: https://wetten.overheid.nl/zoeken)
3. Overige stukken
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Besluit zorgverzekering
Artikel 2.1
1. De zorg en overige diensten, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel a, van de wet omvatten de
vormen van zorg of diensten die naar inhoud en omvang zijn omschreven in de artikelen 2.4 tot en
met 2.15, met uitzondering van vormen van zorg of diensten die voor de verzekerden kunnen
worden bekostigd op grond van een wettelijk voorschrift.
2. De inhoud en omvang van de vormen van zorg of diensten worden mede bepaald door de stand
van de wetenschap en praktijk en, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het
betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten.
(…)
Artikel 2.4
1. Geneeskundige zorg omvat zorg zoals huisartsen, medisch-specialisten, klinisch-psychologen en
verloskundigen die plegen te bieden, zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a, zorg
bij stoppen-met-rokenprogramma als bedoeld in artikel 2.5b, geriatrische revalidatie als bedoeld in
artikel 2.5c en paramedische zorg als bedoeld in artikel 2.6, met dien verstande dat:
(…)
b. behandeling van plastisch-chirurgische aard slechts onder de zorg valt indien die strekt tot
correctie van:
1°. afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke
functiestoornissen;
2°. verminkingen die het gevolg zijn van een ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting;
3°. verlamde of verslapte bovenoogleden, indien de verlamming of verslapping een ernstige
gezichtsveldbeperking tot gevolg heeft dan wel het gevolg is van een aangeboren afwijking
of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening;
4°. de volgende aangeboren misvormingen: lip-, kaak- en gehemeltespleten, misvormingen
van het benig aangezicht, goedaardige woekeringen van bloedvaten, lymfevaten of
bindweefsel, geboortevlekken of misvormingen van urineweg- en geslachtsorganen;
5°. primaire geslachtskenmerken bij een vastgestelde transsexualiteit;

(…)

Regeling zorgverzekering
Artikel 2.1
De zorg bedoeld in artikel 2.4 van het Besluit zorgverzekering omvat niet:
a. behandeling van bovenoogleden die verlamd of verslapt zijn, anders dan bij verlamming of
verslapping die een ernstige gezichtsveldbeperking tot gevolg heeft dan wel het gevolg is van
een aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening;
b. liposuctie van de buik;
c. het operatief plaatsen en het operatief vervangen van een borstprothese, anders dan na een
gehele of gedeeltelijke borstamputatie of bij agenesie of aplasie van de borst bij vrouwen en de
daarmee vergelijkbare situatie bij een vastgestelde transsexualiteit;
d. het operatief verwijderen van een borstprothese zonder medische noodzaak;

(…)
.

Zorgverzekeringswet
Artikel 14
1. De vraag of een verzekerde behoefte heeft aan een bepaalde vorm van zorg of een bepaalde
andere dienst, wordt slechts op basis van zorginhoudelijke criteria beantwoord.
2. De zorgverzekeraar neemt in zijn modelovereenkomst op dat geneeskundige zorg zoals
medisch-specialisten die plegen te bieden, met uitzondering van acute zorg, slechts toegankelijk is
na verwijzing door in die overeenkomst aangewezen categorieën zorgaanbieders, waaronder in
ieder geval de huisarts.
3. De zorgverzekeraar draagt er zorg voor dat zijn modelovereenkomst aansluit bij de afspraken,
bedoeld in artikel 2.7, vierde lid, van de Jeugdwet.
4. De zorgverzekeraar stemt de wijze waarop hij zijn verantwoordelijkheden op grond van deze wet
uitvoert, af met de colleges van burgemeester en wethouders met het oog op de wettelijke
verantwoordelijkheden van die laatsten.
5. Voor zover een verzekerde ingevolge zijn zorgverzekering toestemming behoeft van de
zorgverzekeraar dan wel een verwijzing of een recept van een deskundige is vereist voor het
verkrijgen van de verzekerde prestaties, en de verzekerde in het bezit is van deze toestemming,
deze verwijzing of dit recept, geldt die toestemming, die verwijzing of dat recept als titel voor het
verkrijgen van de verzekerde prestaties gedurende de periode waarvoor de toestemming is
verleend of de verwijzing of het recept geldig is, en verlangt een nieuwe verzekeraar niet dat
nogmaals toestemming wordt gevraagd of dat een verwijzing of recept wordt overgelegd.

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van
niet-digitaal procederen)
Artikel 150
De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, draagt de
bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en
billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit.

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek
Turkije inzake sociale zekerheid
Artikel 13
1. Een werknemer of een met hem gelijkgestelde die aangesloten is bij een orgaan van een der
Verdragsluitende Partijen en woonachtig is op het grondgebied van die Partij, heeft recht op
prestaties gedurende een tijdelijk verblijf op het grondgebied van de andere Verdragsluitende
Partij, wanneer zijn gezondheidstoestand onmiddellijke geneeskundige behandeling met inbegrip
van opname in een ziekenhuis, noodzakelijk maakt.
2. Een werknemer of een met hem gelijkgestelde, die recht op prestaties heeft verkregen ten laste
van een orgaan van een der Verdragsluitende Partijen en die op het grondgebied van die Partij
woonachtig is, behoudt dat recht indien hij zijn woonplaats naar het grondgebied van de andere
Verdragsluitende Partij overbrengt; vóór de overbrenging moet de werknemer echter toestemming
hebben van het bevoegde orgaan dat deze slechts kan weigeren op advies van een
geneeskundige van dit orgaan die vastgesteld heeft dat de gezondheidstoestand van de
werknemer de overbrenging van de woonplaats naar het grondgebied van de andere
Verdragsluitende Partij verhindert.
3. Wanneer een werknemer of een met hem gelijkgestelde overeenkomstig de bepalingen van de
vorige leden recht heeft op prestaties, worden de verstrekkingen gedaan door het orgaan van zijn
verblijfplaats of van zijn nieuwe woonplaats overeenkomstig de bepalingen van de wettelijke
regeling welke door dat orgaan wordt toegepast, in het bijzonder wat betreft de omvang en de
wijze van de verstrekking; de periode gedurende welke deze verstrekkingen worden verleend is
evenwel gelijk aan die voorzien in de wettelijke regeling van het bevoegde land.
4. In de gevallen, bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel, worden prothesen,
kunstmiddelen van grotere omvang en andere belangrijke verstrekkingen, behalve in
onmiskenbare spoedgevallen, slechts verschaft als het bevoegde Orgaan daartoe machtiging
heeft verleend.
5. In de gevallen, bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel, worden de uitkeringen
overeenkomstig de wettelijke regeling van het bevoegde land verleend.
Deze uitkeringen kunnen, volgens in een administratief akkoord te stellen regelen, voor rekening van
het bevoegde orgaan door het orgaan van het andere land worden uitbetaald.
6. De bepalingen van de vorige leden zijn van overeenkomstige toepassing op de gezinsleden,
wanneer zij tijdelijk op het grondgebied van de andere Verdragsluitende Partij verblijven of
wanneer zij hun woonplaats overbrengen naar het grondgebied van de andere Verdragsluitende
Partij, nadat zij ziek of zwanger zijn geworden.

