X08: Dermolipectomie armen en benen, lipoedeem

1) Wat is het gewicht in kilogrammen?
_____________ kg
Controle plausibiliteitsgrens: als gewicht <30 kg of > 300 kg dan vraag of deze gegevens correct zijn ingevoerd.

2) Wat is de lengte in centimeters? _____________ cm
Controle plausibiliteitsgrens: als lengte < 100 cm en > 300 cm dan vraag of deze gegevens correct zijn
ingevoerd.

3) Is er sprake van status na bariatrische chirurgie?
□
Ja
□
Nee

4) De berekende BMI = ______ kg/m2

5) Is het gewicht minimaal 12 maanden stabiel?
□
Ja
□
Nee
6) Wat is de reden voor de ingreep?
□

Aantoonbare lichamelijke functiestoornis
**
<indien aangevinkt dan verplicht tekstveld>

□
□
□

Ernstige deformiteit bovenarmen of bovenbenen met Pittsburgh ratingscale 3
Anders
Adipositas

****zich uitend in:
*

7) Geef een omschrijving van de aandoening en vermeld:
- Lokalisatie
_______________
- Lengte x breedte in cm
_______________ cm
- Kleur en aspect
_______________
- Motivatie voor de dermolipectomie.
.…<tekstveld>
8) Foto’s toevoegen, lateraal en frontaal
***
SVP aanvinken:
□ Verzekerde geeft toestemming dat zijn/haar foto’s elektronisch aan de verzekeraar worden verzonden
□ Behandelaar heeft geen foto’s beschikbaar, deze zullen door de verzekeraar bij verzekerde worden
opgevraagd.

*
Pittsburgh rating scale

2 = geen verminking

en

3 = verminking

1

Slechts in zeldzame gevallen kan bij deformiteit van de bovenbenen van verminking worden gesproken omdat
deze vrijwel altijd bedekt zijn door kleding waardoor de deformiteit niet in het oog springend is en daarmee niet
gesproken kan worden van een verminking volgens de wet- en regelgeving.
** Van een aantoonbare lichamelijke functiestoornis is volgens de Zvw sprake wanneer de functiestoornis de
buitenkant van het lichaam betreft, objectiveerbaar (meetbaar) is en voldoet aan tevoren vastgestelde criteria.
Voorbeelden zijn: bewegingsbeperking, gezichtsveldbeperking, doorgankelijkheid. Psychische en sociale
functiestoornissen ten gevolge van een lichamelijke afwijking zijn hierbij wettelijk uitgesloten.
***De foto’s dienen scherp te zijn en een goed beeld te geven van de te beoordelen aandoening waarvoor de
behandeling wordt aangevraagd. Zowel een overzichtsfoto als een detailfoto dienen ter ondersteuning van de
beoordeling te worden meegestuurd.
****Er is doorgaans geen vergoeding mogelijk bij forse bovenbeen, ook niet bij eventueel kapot schuren van
de bovenbenen. Het kapot schuren van de huid is in het algemeen te voorkomen door het dragen van een
broek.

De inhoud van dit formulier is vastgesteld door de gezamenlijke zorgverzekeraars. Neem voor vragen contact op
met de betreffende zorgverzekeraar.
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