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Geachte heer Iprenburg, 

Allereerst excuses voor de verlate reactie. In uw schrijven geeft u aan dat u al 

sinds geruime tijd ervaring heeft met het uitvoeren van de Percutane 

Transforaminale Endoscopische Discectomie (PTED). Ook geeft u aan dat u deze 

behandeling geïntroduceerd heeft in Nederland. 

Zoals u weet is PTED van 1 januari 2016 tot 1 december 2020 voorwaardelijk 

toegelaten (VT) tot het basispakket voor de behandeling van LRS ten gevolge van 

lumbale hernia. Tijdens de periode van VT is in Nederland een gerandomiseerd 

onderzoek (genaamd PTED-studie) uitgevoerd naar de (kosten)effectiviteit van 

PTED bij de behandeling van LRS. Zorginstituut Nederland heeft op basis van de 

beschikbare onderzoeksresultaten geconcludeerd dat de behandeling bij de 

betreffende aandoening voldoet aan 'de stand van de wetenschap en praktijk'. Dat 

betekent dat PTED voor patiënten met LRS ten gevolge van lumbale hernia per 1 

december 2020 onderdeel is van het basispakket. Het gaat hier dus om 

verzekerde zorg zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet. De relevante 

beroepsgroepen kunnen de zorg dan ook verzekerd aanbieden. 

De betrokkenen beroepsgroepen (neurochirurgen en orthopedisch chirurgen) 

hebben erkend dat afspraken tussen veldpartijen nodig zijn om de 

(kosten)effectiviteit en veiligheid voor patiënten te waarborgen. Deze afspraken 

moeten nog gemaakt en vastgelegd worden in een waarborgendocument. Vanuit 

hun rol en expertise zijn de betrokken beroepsgroepen hiervoor verantwoordelijk. 

Het Zorginstituut stimuleert en monitort dit proces. 
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Ik wil mijn reactie afsluiten door aan te geven dat gezien uw expertise en het 

opleiden van artsen voor de uitvoering van PTED-behandeling, ik de meerwaarde 

zie van uw betrokkenheid bij het opstellen van het waarborgendocument door de 
beroepsverenigingen. 

Hoogachtend, 

de minister voor Medische Zorg 

en Sport, 

T. van Ark
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