
VERWIJDERING VAN EEN HERNIA MET DE PTED OPERATIE-METHODE  

 

EEN OVERZICHT 

 

Hernia 

 

Een hernia (Hernia Nuclei Pulposi, HNP) is een uitstulping van de tussenwervelschijf. Deze uitstulping drukt 

op een zenuw, waardoor pijnklachten ontstaan, eventueel met verschijnselen van uitval van de zenuw (doof 

gevoel, krachtsvermindering). 

 

Hernia operatie; De technieken 

 

Er zijn diverse technieken beschikbaar om een hernia te verwijderen. Ze zijn te onderscheiden in ‘open’ 

technieken en minimaal invasieve technieken. Bij alle technieken gaat het feitelijk om dezelfde operatie, te 

weten de discectomie/discotomie ( = verwijdering van een hernia nuclei pulposi (HNP)).  

 

De Gouden standaard 

 

De ‘gouden standaardmethode’ om herniaweefsel te verwijderen is momenteel de Microscopische 

Discectomie-methode (hierna: MD-methode). Bij deze operatiemethode wordt een incisie van ongeveer 3 cm 

in de rug gemaakt, waarna de spieren worden afgeschoven, een stukje bot van de ruggenwervel wordt 

verwijderd om de hernia te kunnen benaderen, de zenuwwortel opzij wordt geschoven en tot slot verwijdering 

van de hernia plaatsvindt. Er wordt bij deze methode geopereerd onder zicht van een microscoop.  

 

Minimaal invasieve technieken 

 

Naast de gouden standaardmethode bestaan er diverse andere, minder invasieve, operatiemethoden om 

herniaweefsel te verwijderen. Het spreekt voor zich dat patiënten gebaat zijn bij een zo minimaal invasief 

mogelijke operatie. Immers, minder invasief betekent minder trauma (=schade) en minder kans op instabiliteit 

van de rug. 

 

Er zijn verschillende minimaal invasieve technieken: 

 

De Micro ‘endoscopische’ discectomie (MED): Bij deze operatiemethode wordt een incisie van ongeveer 2 

cm gemaakt en een camera en lichtbron in de wond gehangen. De operatie vindt plaats via (zicht op) een 

beeldscherm.  

 

De Micro Tubular Discectomie (MTD): Deze techniek is afgeleid van de MED. Er wordt bij de MTD echter 

geen camera in de wond gehangen, maar wordt er geopereerd onder zicht van een microscoop. De toegang 

naar de hernia vindt plaats door een buisje/wondspreider (‘tube’). Een speciale variatie binnen deze techniek 

is het gebruik van een endoscoop in plaats van de tube.  



 

De termen MTD en MED worden regelmatig als synoniem over en weer gebruikt zonder dat duidelijk is om 

welke techniekvariatie het precies gaat. Zorgverzekeraars vergoeden evenwel zowel de MED als de MTD 

(zowel via microscopisch als via endoscopisch zicht) zonder hierin onderscheid te maken. 

 

De Percutane Transforaminale Endoscopische discectomie (PTED): Hierbij vindt verwijdering van de hernia 

plaats onder zicht van een endoscoop (in plaats van een microscoop). Een endoscoop is een kijkbuis waarin 

een camera en een werkkanaal zit. Door dit werkkanaal van 3,7 mm dik wordt een paktangetje ingebracht, 

waarmee de hernia wordt verwijderd. De endoscoop maakt het mogelijk om in het wervelkanaal naar de 

hernia te kijken (via een beeldscherm). De toegang tot de hernia vindt plaats via het foramen (dit is de opening 

tussen twee wervels aan de zijkant van het wervelkanaal waar de zenuw doorheen loopt).  

 

De PTED 

 

De PTED is in 1975 voor het eerst beschreven. De techniek is door orthopedisch chirurg Dr. Th. Hoogland 

verder ontwikkeld. 

 

Het verschil tussen de MD/MED/MTD en de PTED is de toegangsweg. Bij de PTED vindt de toegang naar 

de hernia plaats via het foramen (een natuurlijk ‘sleutelgat’) in plaats van dorsaal (rug). Het voordeel van het 

gebruik maken van dit ‘natuurlijke sleutelgat’ bij de PTED methode, is dat er – in tegenstelling tot de dorsale 

methode – geen zenuwen opzij hoeven te worden geschoven. Je gaat daar voorlangs. De toegangsweg via 

het foramen gaat rechtstreeks naar de uitstulping/hernia. Als de hernia vervolgens wordt verwijderd, dan valt 

de zenuw weer op zijn plaats. Daar waar de uitstulping/hernia ligt, hoort namelijk de zenuw te liggen. De 

PTED is dus ten principale een minder traumatische (minder beschadigende) ingreep dan een operatie via 

de interlaminaire toegang (=de rugzijde van het lichaam). 

 

Een ander verschil tussen de MD/MED/MTD en de PTED is, dat bij de MD, de MED en de MTD na operatie 

veel meer littekenweefsel ontstaat dan bij de PTED. Hierdoor wordt een her-operatie in geval van een 

recidiefhernia moeilijk, zo niet onmogelijk. De oorzaak hiervan is wederom dat bij de dorsale methoden (dit 

zijn de MD/MED en MTD methoden) de achterste beschermlaag van de zenuw wordt beschadigd waardoor 

er littekenweefsel op de zenuwen ontstaat. Als er ooit een recidive operatie dient plaats te vinden, dan kom 

je moeilijk door dit littekenweefsel heen. Het littekenweefsel vormt als het ware een soort “kauwgom” op de 

zenuwen. Littekenweefsel kan als bijkomend nadeel instabiliteit tot gevolg hebben. Bij de PTED ontstaat er 

nauwelijks littekenweefsel omdat het foramen als natuurlijk ‘kijkgat’ als toegangsweg naar de hernia wordt 

gebruikt. 

 

Tot slot is een belangrijk verschil dat de open technieken de MED en de MTD plaatsvinden onder algehele 

narcose of spinale verdoving, terwijl de PTED plaatsvindt onder locale anesthesie. 

 

 

 

 

 



Stand van de wetenschap en praktijk 

 

Zorginstituut Nederland heeft zich op het standpunt gesteld dat de PTED niet tot de zgn. ‘stand van de 

wetenschap en praktijk’ behoort. Zorgverzekeraars vergoeden de ingreep daarom niet.  

 

Bij de beoordeling van de stand van de wetenschap en praktijk, draait het om de vraag naar de effectiviteit 

van de zorg. In het kader van PTED dient zich dan de vraag aan of voor een operatie(techniek) wel een 

oordeel over ‘effectiviteit volgens de stand van de wetenschap en praktijk’ kan worden gegeven. Immers, de 

allerbelangrijkste factor in het resultaat en daarmee de effectiviteit van een operatie, is de vaardigheid van 

de operateur.  

 

Zo overwoog de Centrale Raad van Beroep terzake de endoscopische operatie van de lumbale hernia reeds 

in 2007 dat “ (…) de vraag naar de meest geschikte operatietechniek zowel bij een eerste hernia als bij een 

recidief afhankelijk is van de anatomische situatie, van een weging van de voor- en nadelen van de 

operatielast en van de vaardigheid/voorkeur van de operateur. De beantwoording van die vraag ligt primair 

bij de behandelend specialist waarbij diens specifieke ervaring een rol zal mogen spelen” (zie CRvB 25 april 

2007, LJN: BB5345, 04/3470). 

 

Jurisprudentie 

 

In rechte is tegen het standpunt van het Zorginstituut Nederland ‘dat de PTED niet tot de stand van de 

wetenschap en praktijk zou behoren’ geageerd. 

 

Een gang naar de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (de instantie waar verzekerden geschillen over 

de uitvoering van de zorgverzekering kunnen voorleggen) blijkt voor de verzekerde steevast uit te monden in 

een afwijzing van vergoeding. Dit is op zichzelf genomen niet vreemd, aangezien de Geschillencommissie 

Zorgverzekeringen wettelijke verplicht is advies te vragen aan het Zorginstituut Nederland alvorens uitspraak 

te doen. Het standpunt van het Zorginstituut Nederland terzake de stand van de wetenschap en praktijk ten 

aanzien van de PTED is bekend: zij stelt dat de PTED niet tot de stand van de wetenschap en praktijk behoort 

en daarom niet voor vergoeding in aanmerking komt. 

 

De route naar de civiele rechter heeft in de praktijk inmiddels wél tot positief resultaat geleid. 

 

Een overzicht: 

 

Gerechtshof Amsterdam d.d. 11 december 2012 

 

Bij arrest van 11 december 2012 (ECLI:NL:GHAMS:2012:BY6499) overweegt het Gerechtshof Amsterdam 

dat de PTED-techniek in die procedure tussen die partijen voldoet aan de internationale stand van de 

wetenschap en (internationale) praktijk. 

 

 

 



 

 

Rechtbank Rotterdam d.d. 21 februari 2014  

 

In navolging op deze uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam, oordeelt de Rechtbank Rotterdam in haar 

vonnis van 21 februari 2014 (ECLI:NL:RBROT:2014:1832) dat de PTED-behandeling behoort tot de 

verzekerde prestaties aangezien het een hernia-operatie betreft, wat een door de verzekeraar verzekerd 

risico is, en voor het overige in deze zaak niet gebleken is dat het arrest van het Gerechtshof Amsterdam d.d. 

11 december 2012 niet van toepassing zou zijn op de situatie van deze verzekerde. 

 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant d.d. 6 januari 2016 

 

In haar vonnis van 6 januari 2016 (ECLI:NL:RBZWB:2016:793), oordeelt ook de Rechtbank Zeeland-West-

Brabant dat de zorgverzekeraar (een deel van) de kosten van de door de verzekerde ondergane PTED 

operatie dient te vergoeden. Volgens de Rechtbank voldeed de PTED operatie in 2010 (het jaar waarin de 

desbetreffende verzekerde was geopereerd) in elk geval aan de stand van de wetenschap en praktijk. 

 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 15 maart 2016 

 

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden overweegt aan de hand van een in opdracht van het Gerechtshof 

opgesteld deskundigenrapport, dat de PTED-methode - gelet op het thans beschikbare medisch 

wetenschappelijk onderzoek - gelijkwaardig is aan de gouden standaardmethode, in elk geval waar het gaat 

om het klachtenbeeld als bij deze verzekerde bestond. Het Gerechtshof acht de PTED-methode in augustus 

2007 (de datum waarop de operatie bij de desbetreffende verzekerde was uitgevoerd) conform de stand van 

de wetenschap en praktijk.  

 

Tegen dit arrest is inmiddels cassatie ingesteld. 

 

Rechtbank Noord-Nederland d.d. 22 maart 2016 

 

Ook de Rechtbank Noord-Nederland (vonnis d.d. 22 maart 2016; ECLI:NL:RBNN:2016:1200) komt tot een 

positief oordeel terzake de vergoeding van de PTED. De Rechtbank overweegt in dit kader ondermeer dat 

de norm “behorend tot de thans geldende stand van de wetenschap en praktijk” een tamelijk open norm is, 

die doorlopend wijzigt en onderwerp van discussie is. De exclusiviteitsbenadering zoals deze door de 

zorgverzekeraar ingenomen wordt, kan volgens de rechtbank in de weg staan aan vergoeding van zorg die 

in een concreet geval passend, noodzakelijk en kostenbesparend is. Voor zover echter wél exclusieve 

werking aan deze norm zou moeten worden toegekend, overweegt de Rechtbank dat uit de door de 

zorgverzekeraar geciteerde en overgelegde stukken niet zonder twijfel kan worden opgemaakt dat de PTED 

niet tot verantwoorde zorg gerekend kan worden. Bovendien acht de Rechtbank onverkorte toepassing van 

de vermeende exclusiviteit niet geheel in overeenstemming met de aard van de tussen partijen geldende 

overeenkomst, die er immers op is gericht dat de verzekerde recht heeft op een vorm van zorg voor zover hij 

daarop naar inhouden omvang redelijkerwijs is aangewezen, welke zorg conform de 

verzekeringsvoorwaarden doelmatig, niet onnodig kostbaar of onnodig gecompliceerd moet zijn. Verzekerde 



had in dit geval reeds vele vormen van behandeling, waaronder een eerdere operatie, ondergaan. Geen van 

deze behandelingen heeft tot resultaat geleid, behalve de PTED. Het niet vergoeden van de enige 

behandeling die wél doelmatig maar niet onnodig gecompliceerd of onnodig kostbaar is gebleken – en 

vooralsnog tot een verminderd beroep op de verzekering heeft geleid – maakt dat onverkorte toepassing van 

de exclusiviteitsbenadering volgens de Rechtbank niet strookt met een redelijke uitleg van de 

verzekeringsovereenkomst.  

 

Conclusie en slot 

 

De (wetenschappelijke) discussie terzake de vraag of de PTED al dan niet tot de stand van de wetenschap 

en praktijk behoort, woedt nog in volle omvang. Het is echter de vraag of voor een operatie(techniek) 

überhaupt wel een oordeel over ‘effectiviteit volgens de stand van de wetenschap en praktijk’ kan worden 

gegeven. Immers, het resultaat en daarmee de effectiviteit van een operatie is voor het belangrijkste deel te 

danken aan de vaardigheid van de operateur.  

 

De vraag is ook of een puur wetenschappelijke analyse in de zin van ‘bewijsniveau’s van literatuurstudies’ en 

het aan de hand daarvan vaststellen of een behandeling al dan niet tot de stand van wetenschap en praktijk 

behoort, haar doel niet voorbij schiet. Teveel nadruk op enkel deze vorm van bewijs kan ertoe leiden dat aan 

patiënten goede zorg wordt onthouden. Bovendien moet in gedachten worden gehouden dat slechts 10 tot 

25% van de huidige medische behandelingen gebaseerd is op ‘evidence’. Als voor elke nieuwe 

operatietechniek dergelijke wetenschappelijke analyses uitgevoerd zouden worden, zou er geen innovatie 

meer (kunnen) plaatsvinden. 

 

Diewke Blaas 

 

 

 

 


