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4. Abdominoplastiek 

Er is vergoeding mogelijk bij: 
- Verminking door ziekte, ongeval of geneeskundige verrichting. Hieronder wordt verstaan:  

• een Pittsburgh Rating Scale graad 3 (zie bijlage 2) of  
• een verminking van de buikwand die in ernst is te vergelijken met een derdegraads verbranding. 

- Lichamelijke functiestoornissen 

 Onbehandelbaar smetten. Hieronder wordt verstaan chronische (> 6 maanden), onbehandelbare 
smetten, waarbij voldoende hygiënische maatregelen en een adequate medische/farmacologische 
behandeling onvoldoende resultaat hebben gehad (lichamelijke functiestoornissen). Bij de 
behandeling moet de landelijke richtlijn verpleging en verzorging ‘Smetten (intertrigo) preventie en 
behandeling’ zijn gevolgd.  

of 
 Een ernstige bewegingsbeperking: 

De bewegingsbeperking wordt in deze als ernstig gezien indien die ontstaat doordat in staande positie 
het buikschort minimaal een kwart van de lengteas van de bovenbenen bedekt. Dit wordt bepaald 
door bij een liggende verzekerde vanuit het midden van de patella loodrecht omhoog de afstand tot 
de lies te meten. Van deze afstand wordt het bovenste ¼ deel bepaald. Vervolgens wordt bij de 
staande patiënt, vanuit de lies deze afstand naar beneden gemeten. De horizontale lijn die door dit 
punt kan worden getrokken over beide bovenbenen is de lijn die de overhang –als de verzekerde 
staat- moet overschrijden. 
Hieronder vallen niet:  
o rugklachten; 
o een rectusdiastase, omdat er hierbij geen sprake is van een defect in de fascie en in de praktijk 

geen relatie aangetoond kan worden met eventuele functionele klachten. Derhalve is er geen 
indicatie voor een plastisch chirurgische abdominoplastiek.  

 
Verder geldt dat om voor vergoeding in aanmerking te komen: 
1. de BMI 30 of minder moet zijn en  
2. het gewicht gedurende tenminste twaalf maanden stabiel is 
3. de laatste bariatrische ingreep tenminste 18 maanden geleden heeft plaats gevonden 

 
Opmerking 1: Bij patiënten met een status na bariatrische chirurgie gaat het om een reële BMI (i.o.m. 
behandelaar) met een maximum van 35. Bij een hogere BMI (morbide obesitas) of een instabiele 
(oplopende) BMI is de operatie doorgaans niet als doelmatig te beschouwen.  
 
Opmerking 2: Liposuctie van de buik is uitgesloten zorg, ook wanneer dit wordt uitgevoerd in combinatie 
met een abdominoplastiek. 
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