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LIJST VAN AFKORTINGEN
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European Patients Empowerment for Customised Solutions
European Patients Forum
Europese Unie
Europese Ziekte Verzekerings Kaart
Frankrijk
Georganiseerde Zones voor Toegang tot Grensoverschrijdende
Zorgverstrekking
Luxemburg
Nationaal Contact Punt
Nederland
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Stichting Klachten en Geschillen Commissie
Universitair Medisch Centrum
Zone Organisée D’accès Aux Soins Transfrontaliers
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BELEIDSSAMENVATTING
In 2016 heeft het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie het rapport “Patiënten zonder grenzen:
grensoverschrijdende patiëntenstromen in de Benelux” gepubliceerd. Dit onderzoek kreeg ruime
weerklank omdat het voor het eerst een omvattend beeld bracht van grensoverschrijdende
patiëntenstromen in een deel van Europa. Hieruit bleek dat in de Benelux minimaal 168.177 patiënten
de grens oversteken voor een behandeling in een ander Benelux-land, Duitsland of Frankrijk.
In de afgelopen jaren is grensoverschrijdende gezondheidszorg steeds meer op de Benelux-agenda te
komen staan. De eerste ministers van de Benelux-landen vestigden de aandacht op
grensoverschrijdende gezondheidszorg, onder andere tijdens de Benelux-top van 2016, terwijl de
Benelux Interparlementaire Assemblee een aanbeveling formuleerde tijdens de plenaire zitting van
2017. Daarnaast komt grensoverschrijdende gezondheidszorg ook aan bod in het Benelux-Jaarplan 2017
en het gemeenschappelijk werkprogramma 2017-2020.
In dit rapport door het Benelux Secretariaat-Generaal “GEZONDHEIDSZORG OVER DE GRENS: BARRIÈRES
EN OPPORTUNITEITEN IN DE BENELUX” wordt dieper ingegaan op het wegnemen van barrières voor de
grensoverschrijdende gezondheidszorg.

CONSTATERINGEN
DE WET- EN REGELGEVING IS ZEER COMPLEX
De bestaande EU wet- en regelgeving en de implementatie hiervan in de wetgeving van de Beneluxlanden blijkt zeer complex. Hoewel uit de Benelux-workshop van 10 november 2017 blijkt dat de
experten een duidelijk beeld hebben van de wet- en regelgeving, is er een consensus dat het voor veel
stakeholders te ingewikkeld is. Denk hierbij aan de patiënten, zorgverzekeraars en mutualiteiten, maar
ook de vele zorgaanbieders. De vraag is dan ook of de EU de dualiteit tussen enerzijds de verordening
en anderzijds de richtlijn tot een geïntegreerd en eenduidig regelgevend kader kan smeden. Hierdoor
kan er meer duidelijkheid gecreëerd worden voor alle betrokken stakeholders.
VRIJ VERKEER VAN PATIËNTEN IS NIET ONBEPERKT
Het blijkt dat veel stakeholders zich nog niet bewust zijn van de kansen en de beperkingen van
grensoverschrijdende zorg in de EU. Tijdens de Benelux-workshop van 10 november 2017 bleek dat de
verwachtingen omtrent grensoverschrijdende gezondheidszorg bij verschillende stakeholders te hoog
ligt. De perceptie is vaak dat het recht op grensoverschrijdende gezondheidszorg onbeperkt is, maar er
is weinig kennis over de randvoorwaarden en beperkingen. Deze zijn het resultaat van een balans tussen
enerzijds het strategisch gebruik van de mogelijkheden die grensoverschrijdende zorg biedt en
anderzijds het beheersen van de uitgaven van de grensoverschrijdende zorg. Het blijkt ook dat
verschillende stakeholders, zoals de patiënten, niet op de hoogte zijn van de randvoorwaarden. Dit leidt
tot frustratie en onbegrip bij de betrokkenen. Een afwijzing voor toestemming van de mutualiteit /
zorgverzekeraar staat dan ook haaks op de perceptie dat grensoverschrijdende zorg een onbeperkt
recht zou zijn.
EEN TEKORT AAN ‘AWARENESS’ OVER DE RANDVOORWAARDEN VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE
ZORG
Er zijn vele, soms schrijnende, gevallen bekend van patiënten die zich laattijdig of te laat informeren
over de regels omtrent grensoverschrijdende gezondheidszorg, waarbij blijkt dat dit ernstige gevolgen
kan hebben voor de terugbetaling van zorg. Veel patiënten beslissen om zorg over de grens te zoeken
vooraleer zij alle mogelijkheden hebben nagegaan. Geconcludeerd kan worden dat er bij vele patiënten
een tekort aan bewustzijn bestaat om voorafgaand te checken en daar de persoonlijke beslissing op af
te stemmen.
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Anderzijds is tijdens de workshop ook duidelijk geworden dat het lastig is om bewustzijn te creëren en
dat een patiënt pas alert wordt op het moment dat de zorg nodig is. Dit geldt overigens ook voor de
zorgverstrekkers, die niet altijd over de juiste kennis van de procedures beschikken om een patiënt op
de juiste wijze te informeren.
Ook is het belangrijk om de kennis bij mutualiteiten en zorgverzekeraars op peil te houden. Er worden
al inspanningen gedaan om de kennis op te bouwen. In de praktijk blijkt dat er nog verzoeken worden
afgewezen van patiënten, die bij een beroep wel worden goedgekeurd.
Geconcludeerd kan worden dat over het algemeen er een tekort aan ‘awareness’ bestaat voor de
administratieve en financiële beperkingen bij de verschillende stakeholders, met name voor het
voorafgaand checken van de randvoorwaarden.
ER ZIJN MEER MOGELIJKHEDEN VOOR DE NATIONALE CONTACT PUNTEN (NCP’S)
Het is gebleken dat NCP´s een specifieke maar ook beperkte rol spelen voor informatievoorziening met
betrekking tot grensoverschrijdende zorg. De NCP’s bieden enerzijds generieke informatie over onder
andere regelgeving en toestemmingsvoorwaarden, anderzijds informeren zij ‘buitenlandse’ patiënten
over het nationale zorglandschap. NCP’s bieden geen individuele patiënten informatie waardoor zij
nationale patiënten altijd doorverwijzen naar de mutualiteit of zorgverzekeraar (Dit geldt niet voor
Luxemburg, waar de CNS de rol van zowel NCP als zorgverzekeraar vervult).
In die zin mag gesteld worden dat een NCP een beperkte rol heeft. Anderzijds kan ook geconcludeerd
worden dat een NCP een eerste ‘poortfunctie’ heeft in informatievoorziening. Met de voorgaande
aanbeveling over ‘awareness’ in gedachte, en de NCP als eerste ‘poort’, kan de vraag gesteld worden of
een NCP een meer proactieve rol kan spelen om het brede publiek, patiënten en zorgaanbieders actief
te informeren, en ‘awareness’ te creëren, over de noodzakelijkheid om zich vooraf grondig te laten
informeren over de mogelijkheden en randvoorwaarden van grensoverschrijdende gezondheidszorg.
Daarnaast vormen de NCP´s in de EU een netwerk, maar blijkt dat zij hun rol op verschillende manieren
uitvoeren.
MUTUALITEITEN EN ZORGVERZEKERAARS ZIJN ONMISBAAR IN DE INFORMATIEVOORZIENING NAAR
EN VOOR PATIËNTEN
Naast de NCP´s spelen ook de mutualiteiten en zorgverzekeraars een belangrijke rol in
grensoverschrijdende gezondheidszorg. Zij zijn zowel de instantie die over de terugbetalingen van zorg
beslist als de instantie die de cliënten informeert over grensoverschrijdende zorg. Omdat een NCP geen
individuele gegevens van patiënten heeft, zal de patiënt ook informatie over grensoverschrijdende zorg
moeten inwinnen bij de mutualiteit / zorgverzekeraar. Die informatie zal toegespitst zijn op de
specifieke situatie. De mutualiteit / zorgverzekeraar heeft dus de duale rol van informatievoorziener en
beslisser, al kan een cliënt in beroep gaan tegen een beslissing. Als een cliënt informatie inwint bij de
mutualiteit / zorgverzekeraar, welke dus specifieker is dan de informatie van een NCP, kan men ervan
uitgaan dat een cliënt geen beroep meer zal doen op een NCP. Een uitzondering is Luxemburg, waar de
CNS zowel de rol van NCP als mutualiteit / zorgverzekeraar heeft.
GRENSOVERSCHRIJDENDE INITIATIEVEN VERLAGEN BARRIÈRES EN PASSEN BINNEN DE NATIONALE
ZORGSYSTEMEN
Er bestaan verschillende initiatieven die grensoverschrijdende zorg vereenvoudigen, met name door
barrières zoals administratieve procedures te verlagen of weg te nemen. Er is een zekere nood aan zulke
initiatieven, met name in de grensgebieden waar een ziekenhuis over de grens soms dichterbij is dan in
eigen land. Het bleek dat zulke initiatieven alleen kunnen slagen als er sprake is van een meerwaarde
voor de stakeholders, zoals betere- en beter bereikbare zorg.
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Het blijkt dat de initiatieven in de Benelux onderling sterk verschillen. Deze verschillen worden verklaard
door het feit dat zij, en de gelieerde organisaties, gebaseerd zijn op de sterk verschillende nationale
zorgsystemen. Denk hierbij aan de Nederlandse zorgverzekeraars met winstoogmerk, de Belgische
mutualiteiten en Luxemburgse Caisse Nationale de Santé. Al deze initiatieven voor vereenvoudiging van
de grensoverschrijdende zorg streven uiteindelijk hetzelfde doel na: het voorkomen dat patiënten
worden geconfronteerd met ingewikkelde regelgeving en ervoor zorgen dat de voorafgaande
toestemmingsvereiste in de praktijk wegvalt. Administratieve en financiële barrières worden tot een
minimum beperkt voor patiënten die onder deze initiatieven vallen, wat niet het geval is voor patiënten
buiten deze initiatieven.
Opmerkelijk is dat deze initiateven steeds voor een welbepaalde en goed omschreven groep mensen
van toepassing is. In Nederland is het bijvoorbeeld afhankelijk per zorgverzekeraar en gecontracteerde
zorgaanbieder in het buitenland waar een patiënt terecht kan. Vanuit België naar Frankrijk is het
initiatief gebaseerd op een geografische afbakening, waarbij de woonplaats in een vooraf bepaald
arrondissement leidend is.
Eveneens opmerkelijk is dat het gaat om welbepaalde en goed omschreven zorgaanbieders en
zorginstellingen.
Door het reguleren van de omvang van deze initiatieven en deze initiatieven niet als onbeperkte vrijheid
voor elke patiënt aan te bieden, blijven de kosten van medische zorg over de grens beheersbaar en
komen de nationale zorgsystemen niet onder druk te staan. Dit was uiteindelijk een belangrijke
motivatie om in beginsel randvoorwaarden voor grensoverschrijdend zorg te creëren.
DE VOORTZETTING VAN KENNISDELING IS ONMISBAAR VOOR DE TOEKOMST VAN DURE EN
COMPLEXE ZORG
Dure en complexe zorg is een onderwerp dat binnen de Benelux erg actueel is, bijvoorbeeld met de
bouw van protontherapiecentra in zowel Nederland en België. Niettegenstaande de eventuele
mogelijkheid om investeringen en behandelcentra te delen nog niet binnen handbereik is, bestaat er
consensus dat het noodzakelijk is om kennis te delen over dure en complexe zorg. De deelnemers zijn
van oordeel dat de verbeterde kennisdeling op het gebied van de organisatie van dure en complexe
zorg in de Benelux een zeer nuttig en waardevol initiatief is. De Benelux-workshop van 1 december 2017
verschafte inzicht in de benaderingswijzen en de achterliggende overwegingen en beleidskeuzes in de
Benelux-landen.

AANBEVELINGEN
HET CREËREN VAN EEN GEÏNTEGREERD EN EENDUIDIG REGELGEVEND KADER: DE WET- EN
REGELGEVING IS TE COMPLEX
Om duidelijkheid te creëren voor alle stakeholders, wordt aanbevolen aan de Europese Unie om een
geïntegreerd en eenduidig regelgevend kader te creëren. Concreet betekent dit dat de complexiteit die
momenteel bestaat uit enerzijds de verordening en anderzijds de richtlijn, zou worden weggenomen
zodat de regelgeving omtrent grensoverschrijdende zorg vanuit één wetgevend instrument zou vloeien.
DE ‘AWARENESS’ VAN STAKEHOLDERS VERGROTEN: ER BESTAAT GEEN ABSOLUTE VRIJHEID VOOR
HET VERKEER VAN PATIËNTEN
Vanwege de lacune in kennis bij verschillende stakeholders, wordt aanbevolen om acties te
ondernemen die het bewustzijn over de randvoorwaarden van grensoverschrijdende zorg vergroten.
Deze acties moeten ertoe leiden dat de stakeholders zich bewust worden van het feit dat de vrijheid
van grensoverschrijdende zorg aan verschillende restricties, zoals het aanvragen van voorafgaande
toestemming, zijn onderworpen. Een belangrijke actie hierin is ‘awareness’ creëren voor het tijdig
informeren over de mogelijkheden en beperkingen van grensoverschrijdende zorg.
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EEN MEER PROACTIEVE ROL VOOR NCP´S OM ‘AWARENESS’ TE VERGROTEN: HET NCP IS TE REACTIEF
Gegeven het feit dat het NCP de eerste poort naar informatie over grensoverschrijdende zorg is, wordt
voorgesteld om te onderzoeken of de NCP´s hierin proactief kunnen opereren. Dit zou betekenen dat
het NCP het brede publiek, patiënten en zorgaanbieders bewust zou maken van mogelijkheden en
beperkingen van grensoverschrijdende gezondheidszorg, met name over de noodzaak van vooraf de
noodzakelijke informatie te verkrijgen over de randvoorwaarden. Het NCP met de functie van proactieve
informatieverstrekker past naadloos binnen het NCP als centraal punt van grensoverschrijdende zorg.
DE ZICHTBAARHEID EN VINDBAARHEID VAN NCP’S VERGROTEN: NCP’S ZIJN NIET VINDBAAR VOOR
PATIËNTEN
Het wordt aanbevolen om de online zichtbaarheid van NCP´s te vergroten. Momenteel kan men een
NCP online vinden als men op de hoogte is van het bestaan. Op basis van online zoektermen komt men
echter zelden bij het NCP uit. Omdat er momenteel bij de stakeholders weinig ‘awareness’ bestaat over
het bestaan van NCP´s, lijkt het een logische stap om te investeren in zoektermen op online
zoekmachines, die patiënten gebruiken om informatie te vinden.
HET ‘POOLEN’ EN ‘SHAREN’ VAN INFORMATIE DOOR NCP´S: NCP´S BENUTTEN DE KANSEN EN
MOGELIJKHEDEN VAN HET NETWERK NIET
Omdat de NCP’s in de EU een netwerk vormen, bestaat de kans om expertise te verzamelen en te delen.
Op deze manier is er meer landen-specifieke informatie voor handen. Een sterkere samenwerking kan
ook betekenen dat de informatievoorziening beter op elkaar wordt afgestemd. Daarom wordt
gesuggereerd dat NCP´s meer zouden samenwerken zodat patiënten op een meer gestroomlijnde en
beter toegankelijke manier de nodige informatie kunnen verkrijgen.
VERRUIMING VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE INITIATIEVEN: ER ZIJN NOG MOGELIJKHEDEN
Bij het in kaart brengen van de verschillende initiatieven om grensoverschrijdende zorg te
vergemakkelijken blijkt dat veel mogelijk is. Er zijn een Belgisch-Frans initiatief, Luxemburgs - Belgisch Frans initiatief, een Belgisch-Duits initiatief, een Nederlands - Belgisch initiatief en een Nederlands Duits initiatief. Volgens de beschikbare informatie zijn er geen initiatieven vanuit België naar Nederland
en Luxemburg om de barrières te verlagen. Gesuggereerd wordt om te onderzoeken of er een wens en
een meerwaarde bestaat om dergelijke initiatieven in deze regio´s te ontwikkelen.
HET VOORZETTEN VAN KENNISDELING VAN DURE EN COMPLEXE ZORG: HET IS NOODZAKELIJK OM
VAN ELKAAR TE LEREN
Het wordt aanbevolen om de kennisdeling van dure en complexe zorg tussen de Benelux-landen te
stimuleren en voort te zetten. Het bleek dat er een belangrijke toegevoegde waarde wordt gezien in het
verder verdiepen van deze georganiseerde kennisdeling in Benelux-verband, met het oog op het
ontwikkelen van het wederzijds inzicht in de methoden en benaderingswijzen en het verkennen van
mogelijke perspectieven door grensoverschrijdende benadering.
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1. INLEIDING
1.1

INLEIDING

In 2016 heeft het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie het rapport “Patiënten zonder grenzen:
grensoverschrijdende patiëntenstromen in de Benelux” gepubliceerd. Dit onderzoek kreeg ruime
weerklank omdat het voor het eerst een omvattend beeld bracht van grensoverschrijdende
patiëntenstromen in een deel van Europa. Hieruit bleek dat in de Benelux minimaal 168.177 patiënten
de grens oversteken voor een behandeling in een ander Benelux-land, Duitsland of Frankrijk.
In de afgelopen jaren is grensoverschrijdende gezondheidszorg steeds meer op de Benelux-agenda te
komen staan. De eerste ministers van de Benelux-landen vestigden de aandacht op
grensoverschrijdende gezondheidszorg, onder andere tijdens de Benelux-top van 2016, terwijl de
Benelux Interparlementaire Assemblee een aanbeveling formuleerde tijdens de plenaire zitting van
2017. Daarnaast komt grensoverschrijdende gezondheidszorg ook aan bod in het Benelux-Jaarplan 2017
en het gemeenschappelijk werkprogramma 2017-2020.
In dit rapport door het Benelux Secretariaat-Generaal “GEZONDHEIDSZORG OVER DE GRENS: BARRIÈRES
EN OPPORTUNITEITEN IN DE BENELUX” wordt dieper ingegaan op het wegnemen van barrières voor de
grensoverschrijdende gezondheidszorg. Dit rapport richt zich op vier aspecten van
grensoverschrijdende gezondheidszorg:

1.2

•

In hoofdstuk 2 wordt de huidige EU wet- en regelgeving betreffende de terugbetaling van
grensoverschrijdende gezondheidszorg begrijpelijk uiteengezet. Met name de Verordening en
Richtlijn die hierop van toepassing zijn, kunnen verwarring veroorzaken voor patiënten;

•

In hoofdstuk 3 wordt stilgestaan bij de informatievoorziening naar patiënten toe. Daarbij
primair gericht op welke informatie de patiënt krijgt en op welke wijze. Hierbij komen onder
andere de Nationale Contact Punten, Caisse Nationale de Santé, Zorgverzekeraars en
Mutualiteiten aan bod;

•

Hoofdstuk 4 richt zich op initiatieven die grensoverschrijdende zorg faciliteren en erop gericht
zijn om barrières op het gebied van administratie en informatievoorziening weg te nemen of te
verlagen;

•

Hoofdstuk 5 schetst de situatie in de Benelux omtrent dure en complexe zorg. Het doel van dit
hoofdstuk is om de ontwikkelingen binnen de Benelux-landen in kaart te brengen. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de bouw van dure protontherapiecentra.

ONDERZOEKSMETHODE

Hoofdstukken 2,3 en 4 zijn in eerste instantie gebaseerd op deskresearch en interviews, aangevuld met
opmerkingen uit de workshop ´Grensoverschrijdende Gezondheidszorg in de Benelux’ van 10 november
2017. De onderzoeksresultaten zijn tijdens deze workshop ook gepresenteerd en daarbij gevalideerd.
Aan deze workshop namen experts deel van onder andere de nationale overheden (ministeries,
agentschappen, kenniscentra…) alsmede experts uit het praktijkveld. Voor een overzicht verwijzen wij
u graag naar bijlage 1 van dit rapport.
Hoofdstuk 5 is ook gebaseerd op deskresearch en interviews, aangevuld met opmerkingen uit de
workshop ‘Kennisdeling Dure en Complexe Zorg’ van 1 december 2017. De onderzoeksresultaten zijn
tijdens deze workshop ook gepresenteerd en daarbij gevalideerd. Aan deze workshop namen experts
deel van onder andere de nationale overheden. Voor een overzicht verwijzen wij u graag naar bijlage 3
van dit rapport.
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1.3

DOELSTELLING

Het Benelux-rapport “Patiënten zonder grenzen: grensoverschrijdende patiëntenstromen in de Benelux”
van 2016 beschreef de redenen voor betere grensoverschrijdende zorg als volgt:
“Met het toenemend personenverkeer in de Benelux en in de Europese Unie krijgt ook het thema
van de grensoverschrijdende gezondheidszorg meer aandacht. Er zijn vele voordelen verbonden aan
grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidszorg. Zo kan het beschikbare aanbod van
medische zorg geoptimaliseerd worden. Het aanbod van gespecialiseerde zorg kan worden uitgebreid
en in de grensregio’s kan samenwerking ook leiden tot betere bereikbare zorg. De mogelijkheid om uit
te wijken naar het buitenland zou wachtlijsten kunnen verkorten of zelfs voorkomen. Behandelingen
waarvoor er een over- en ondercapaciteit is, kunnen zo eventueel opgevangen worden. Rekening
houdend met de stijgende financiële druk op zorgsystemen, kunnen investeringen in dure infrastructuur
hierdoor beter gespreid worden. Grensoverschrijdende patiëntenmobiliteit kan voordelen opleveren voor
patiënten, zorgverleners, verzekeraars en publieke overheden.”
Uit de daaruit voortvloeiende beleidsaanbevelingen onthouden we dat “de samenwerking in de
grensoverschrijdende zorg er moet op gericht zijn de algemene toegankelijkheid en kwaliteit van het
zorgaanbod te verhogen. Het wegnemen van barrières voor grensoverschrijdende zorg vergroot de
keuzevrijheid van de patiënt en verhoogt de toegankelijkheid tot kwaliteitsvolle zorg, eventueel ook aan
de andere kant van de grens.”
Voortbouwend op deze conclusies en beleidsaanbevelingen legt de Benelux zich toe op het wegnemen
van barrières die de grensoverschrijdende zorg kunnen belemmeren.
In dit rapport wordt ingegaan op het aspect van de informatievoorziening aan patiënten over hun
rechten (en plichten) omtrent grensoverschrijdende zorg: “De Benelux-landen kunnen koplopers worden
op vlak van grensoverschrijdende zorg binnen Europa door verschillende barrières voor
grensoverschrijdende zorg, vaak veroorzaakt door een gebrek aan kennis, weg te nemen.”
Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de mogelijke betere onderlinge afstemming van het
zorgaanbod in de Benelux. Daarbij wordt gerapporteerd over de eerste stap hierin, namelijk de
kennisdeling over de dure en complexe zorg in de Benelux die in 2017 werd georganiseerd.
Over de activiteiten die tot doel hebben het grensoverschrijdend delen van patiëntengegevens door het
communiceren over de grens heen van de eHealth platformen te bevorderen, wordt op een andere plek
gerapporteerd.
Tot slot wensen wij iedereen die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit rapport te danken
voor de bereidwillige medewerking.
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2. WET- EN REGELGEVING: TERUGBETALING
VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE
GEZONDHEIDSZORG
In dit hoofdstuk wordt de wet- en regelgeving over de terugbetaling van grensoverschrijdende zorg
behandeld. Het blijkt dat dit een complexe materie is die verwarrend kan zijn. Soms is er een
concurrerende werking tussen de verschillende manieren van vergoeding voor zorg over de grens. De
vraag die centraal staat in dit hoofdstuk is: In welke situatie en op welke wijze heeft een patiënt recht op
terugbetaling dan wel een vergoeding bij grensoverschrijdende zorg? De noodzaak om deze materie te
begrijpen (en begrijpelijk te maken) blijkt bijvoorbeeld uit de resultaten van het Eurobarometer rapport:
‘Patients’ rights in cross-border healthcare in the European Union1’ uit 2015. In de Benelux denkt slechts
25% van de inwoners te weten goed geïnformeerd te zijn over aanspraak op vergoeding bij
gezondheidszorg over de grens, terwijl 50% van de mensen bereid is om naar een ander EU-land te
reizen voor een medische behandeling.
In dit hoofdstuk staat de juridische basis centraal. Het is de bedoeling om helderheid te verschaffen in
de complexe materie. Dit betekent dat dit een overzichtelijk onderzoek is waardoor niet alle details en
nuances worden weergegeven, het weergeven van de hoofdlijnen staat centraal. Ook de regelgeving
voor uitzonderingsgroepen, zoals grensarbeiders en expats, worden in dit hoofdstuk behandeld. In
hoofdstuk 3 wordt de (inhoudelijke) informatievoorziening naar patiënten toe behandeld.

IN HOEVERRE DENKEN MENSEN
GOED GEÏNFORMEERD TE ZIJN
OVER EEN VERGOEDINGING VOOR
ZORG IN THUIS- OF BUITENLAND?

NEDERLAND

2

BELGIË

NEDERLAND

18%

62%
20%

59%
22%

26%
LUXEMBURG

Nee

67%

Ja
69%

27%

21%

62%
BELGIË

1

Buitenland

72%

Thuisland

IN HOEVERRE ZIJN MENSEN
BEREID OM NAAR EEN ANDER
EU-LAND TE REIZEN VOOR
ZORG?

LUXEMBURG

Europese Commissie. (2015a). ´Patients’ rights in cross-border healthcare in the European Union’. Special Eurobarometer.
Nr. 425.
2 Europese Commissie. (2015a).
3 Europese Commissie. (2015a).
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2.1

GEPLANDE ZORG EN ONGEPLANDE ZORG

Wetgeving van de Europese Unie (EU) heeft vastgesteld dat grensoverschrijdende zorg de zorg is die
wordt verleend of voorgeschreven in een andere lidstaat dan de lidstaat van aansluiting4. Daarbij kan er
een onderscheid gemaakt worden tussen ongeplande- en geplande zorg5:
-

Ongeplande grensoverschrijdende zorg: het betreft patiënten aan wie grensoverschrijdende
gezondheidszorg wordt verleend, omdat ze al in het buitenland waren toen de effectieve nood
voor deze zorg ontstond. Het gaat om noodzakelijke zorg verleend tijdens een tijdelijk verblijf
in een ander land. Enkele voorbeelden: toeristen, professionals op een zakenreis, …

-

Geplande grensoverschrijdende zorg: dit betreft patiënten die zelf actief naar het buitenland
op zoek gaan naar gezondheidszorg. Dit kan bijvoorbeeld omdat ze in een grensgebied wonen
waardoor de grensoverschrijdende zorg als de meest vanzelfsprekende zorg ervaren wordt of
omdat een relatieve tekortkoming in het eigen gezondheidssysteem hen naar het buitenland
drijft (lange wachtlijsten, behandeling niet beschikbaar, te duur, …).6

2.2

VERORDENING EN RICHTLIJN

De EU kan op verschillende manieren beleid omzetten in wet- en regelgeving. In het geval van
grensoverschrijdende gezondheidszorg zijn een verordening en een richtlijn van toepassing, waarvan
de inhoud in de volgende paragrafen uitvoerig wordt beschreven. Een verordening is direct toepasbaar
binnen alle lidstaten van de EU op nationale wetgeving, terwijl een richtlijn een doel weergeeft dat door
de lidstaten met enige soepelheid geïmplementeerd moet worden binnen de eigen wet- en
regelgeving7.
De verordeningen die van toepassing zijn op grensoverschrijdende zorg zijn Verordening (EG) nr.
883/2004 Betreffende de coördinatie van socialezekerheidsstelsels (hierna: ‘de verordening’ ). De
verordening uit 2004 is van toepassing op alle traditionele terreinen van sociale zekerheid (onder andere
ziekte, pensioenen, werkloosheid…) en is niet uitsluitend toegespitst op grensoverschrijdende zorg.
Desalniettemin worden in de verordening een aantal regels vastgesteld met betrekking tot
grensoverschrijdende zorg. Daarnaast is er ook Verordening (EG) nr. 987/2004, welke vooral de
toepassingsmaatregelen van verordening 883/2004 bevat.
De richtlijn die van toepassing is op grensoverschrijdende zorg is Richtlijn 2011/24/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij
grensoverschrijdende gezondheidszorg (hierna: ‘de richtlijn’ ). De richtlijn uit 2011 richt zich specifiek op
het vaststellen van regels over de rechten die patiënten hebben bij grensoverschrijdende zorg.
•
•

De richtlijn is in België geïmplementeerd in artikel 294 van het Koninklijk Besluit van 3 juli 19968;
De richtlijn is in Nederland geïmplementeerd in de Zorgverzekeringswet van 16 juni 20059;

4

Richtlijn 2011/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten
van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg. Artikel 3, lid E.
5 Glinos, I.A. & Baeten, R. (2006). A Literature review of cross-border patient mobility in the European Union. Brussel:
Observatoire Social Européen.
6 Benelux Unie. (2016). Patiënten zonder grenzen. Grensoverschrijdende patiëntenstromen in de Benelux. Brussel.
7
Europese Commissie. (2017b). Verordeningen, richtlijnen en andere rechtshandelingen. Online: https://europa.
eu/european-union/eu-law/legal-acts_nl. [Geraadpleegd op 12/09/2017].
8 RIZIV. (2017). Koninklijk besluit van 3 juli 1996. Online: http://www.inami.fgov.be/nl/publicaties/reglementering
/Paginas/KB19960703.aspx#.WcOnF7IjGUk. [Geraadpleegd op 21/09/2017].
9 Overheid.nl. (2017). Zorgverzekeringswet. Online: http://wetten.overheid.nl/BWBR0018450/2017-07-01. [Geraadpleegd op
21/09/2017].
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•

De richtlijn is in Luxemburg geïmplementeerd in de wet betreffende de rechten en
verplichtingen van patiënten (…) van 24 juli 201410 en in de wet betreffende de omzetting van
richtlijn 2011/24/EU (…) van 1 juli 201411.

Niettegenstaande zowel de verordening als de richtlijn regels hebben opgesteld met betrekking tot zorg
over de grens12 zijn er meerdere verschillen op te merken. Dit kan er zelfs toe leiden dat een patiënt zelf
mag kiezen of deze onder de verordening of onder de richtlijn grensoverschrijdende zorg wil ontvangen.
In de tabel hieronder is een overzicht met enkele verschillen tussen de verordening en de richtlijn op
het gebied van grensoverschrijdende gezondheidszorg opgesteld. Onderstaande tabel geeft alvast een
samenvatting van de overeenkomsten en verschillen tussen de verordening en de richtlijn. De
verordening (§2.3) en de richtlijn (§2.4) worden in dit hoofdstuk verder inhoudelijk behandeld.

SAMENVATTING VERORDENING V. RICHTLIJN
VERORDENING 883/2004
VRIJ VERKEER VAN Personen
FOCUS Sociale zekerheid
FINANCIËLE BRON Lidstaat van aansluiting
TERUGBETALING Op basis van land van behandeling
TOEPASSING Publieke zorgverstrekkers13
ONGEPLANDE ZORG Als patiënt een EZVK heeft
GEPLANDE ZORG Altijd toestemming via S2 nodig

10

RICHTLIJN 2011/24/EU
Diensten
Grensoverschrijdende gezondheidszorg
Lidstaat van aansluiting
Op basis van land van aansluiting
Publieke- en privé zorgverstrekkers 14
Patiënt geen EZVK of kiest voor privé zorgverstrekker
Niet altijd toestemming nodig

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. (2014a). Loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient,
portant création d'un service national d'information et de médiation dans le domaine de la santé et modifiant:- la loi modifiée
du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers; - la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à
l'égard du traitement des données à caractère personnel;- le Code civil. Online:
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2014/07/24/n2/jo. [Geraadpleegd op 22/09/2017].
11
Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. (2014b). Loi du 1er juillet 2014 portant 1) transposition de la directive
2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de
soins de santé transfrontaliers; 2) modification du Code de la sécurité sociale; 3) modification de la loi modifiée du 29 avril
1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire; 4) modification de la
loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien; 5) modification
de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé; 6) modification de la loi
modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments; 7) modification
de la loi modifiée du 16 janvier 1990 relative aux dispositifs médicaux. Online: http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/
loi/2014/07/01/n1/jo. [Geraadpleegd 22/09/2017].
12 In dit rapport wordt gesproken van ‘over de grens’ of ‘in het buitenland’: hiermee wordt bedoeld de andere lidstaten van
de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.
13 Zorgverstrekkers werkzaam in het publieke zorgstelsel (hierna: publieke zorgverstrekkers). In EU jargon wordt een
duidelijk onderscheid gemaakt tussen ‘publiek’ en ‘privé’: het publieke zorgstelsels is het zorgstelsel dat wettelijk verplicht is.
Het feit dat zorgverstrekkers en zorgaanbieders in het publieke zorgstelsel actief zijn, verhindert in het geheel niet dat ze een
privaatrechtelijk statuut kunnen hebben.
14 Zorgverstrekkers werkzaam in het publieke zorgstelsel, en privé zorgverstrekkers (hierna: publieke en privézorgverstrekkers)
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2.3

VERORDENING NR. 883/2004

De patiënt wordt behandeld onder dezelfde voorwaarden als een patiënt die woont in het land waar de
zorg wordt genoten. Terugbetaling geschiedt op basis van de regels en tarieven in het land waar de zorg
wordt genoten. De verordening is alleen van toepassing op publieke zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen,
en is van toepassing op zowel ongeplande- als geplande zorg.
2.3.1 ONGEPLANDE ZORG
Als een patiënt de Europese Ziekte Verzekerings Kaart15 (EZVK) heeft
en kiest voor een publieke zorgaanbieder dan wordt ongeplande zorg
vergoed volgens de regels van het land van de behandeling. Heeft een
patiënt geen EZVK of kiest voor een privé zorgverstrekker dan valt de
procedure onder de richtlijn (zie verder).
Afbeelding van EZVK

2.3.2 GEPLANDE ZORG
Als een patiënt kiest voor geplande zorg (alle geplande zorg) dan is voorafgaande toestemming van de
zorgverzekeraar (NL), mutualiteit (BE) of La Caisse Nationale de Santé (CNS) (LU) nodig via het S2
document en wordt dit vergoed volgens de regels van het land van behandeling. Bijkomende
voorwaarde is dat de behandeling in het land van aansluiting ook in aanmerking moet komen voor
vergoeding. Indien een patiënt zorg kiest van een privé zorgaanbieder dan valt dit onder de richtlijn.
Daarnaast mag een patiënt ook kiezen om onder de procedure van de richtlijn geplande zorg te verkrijgen
over de grens.

Afbeelding van een S2 formulier

15

Internationaal bekend als de European Health Insurance Card (EHIC).
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2.4

RICHTLIJN 24/2011/EU

De kosten worden, anders dan bij de verordening, eerst door de patiënt betaald waarna deze de kosten
achteraf terug kan vragen aan de zorgverzekering (NL), mutualiteit (BE) of CNS (LU). Terugbetaling
geschiedt op basis van de regels en tarieven van het land van aansluiting. De richtlijn is van toepassing
op zowel publieke- als privé zorgaanbieders en is van toepassing op zowel ongeplande- als geplande
zorg.
2.4.1 ONGEPLANDE ZORG
Indien een patiënt geen EZVK heeft of de patiënt kiest voor een privé zorgaanbieder dan wordt de zorg
achteraf vergoed volgens de regels van het land van aansluiting. Heeft een patiënt een EZVK en kiest
hij/zij voor een publieke zorgaanbieder, dan valt de procedure onder de verordening.
2.4.2 GEPLANDE ZORG
Als een patiënt kiest voor geplande zorg dan hoeft niet voor alle geplande zorg vooraf toestemming te
worden gevraagd aan de zorgverzekeraar (NL), mutualiteit (BE) of CNS (LU)16. De zorg wordt achteraf
vergoed op basis van de regels van het land van aansluiting. Bijkomende voorwaarde is dat de
behandeling in het land van aansluiting ook in aanmerking moet komen voor vergoeding. Indien men
zorg met voorafgaande toestemming nodig heeft moet de patiënt een document aanvragen. Dit is geen
gestandaardiseerd formulier zoals de S2, maar dit mag en kan verschillen in België 17, Nederland18 en
Luxemburg19, ook per zorgverzekeraar of mutualiteit. De patiënt mag ook kiezen om onder de procedure
van de verordening zorg te verkrijgen over de grens, indien de patiënt een S2 formulier kan verkrijgen.
VOOR WELKE BEHANDELINGEN HEEFT EEN PATIËNT TOESTEMMING NODIG ONDER DE RICHTLIJN?
Onder de richtlijn is een toestemmingsvereiste dus niet altijd van toepassing. De stelregel die altijd geldt:
de patiënt kan het beste contact opnemen met de zorgverzekeraar voor specifieke informatie.
Desalniettemin is een zorgverzekeraar verplicht toestemming te geven als de geplande zorg over de
grens door de zorgverzekering ook in het thuisland terugbetaald wordt en wanneer gelijkwaardige zorg
(of behandeling) in het thuisland niet binnen een redelijke medische termijn gegeven kan worden,
rekening houdende met het ziekteverloop van een patiënt20. Daarnaast zijn er ook verschillende
factoren per lidstaat die meespelen.
Onder de richtlijn mag de zorgverzekeraar / mutualiteit / CNS voorafgaande toestemming vragen in de
volgende gevallen21.
- geneeskundige zorg die een ziekenhuisopname vereist met tenminste één overnachting;
- zeer gespecialiseerde zorg en kost intensieve medische infrastructuur of apparatuur is vereist22
23
;
- wanneer er een veiligheidsrisico is voor de patiënt of de bevolking;
- als het geweten is dat de buitenlandse zorgverstrekker niet voldoet aan de kwaliteitseisen die
voorzien zijn door de wetgeving in het land van behandeling.

16

Caisse Nationale de Santé. (2017a). Frequently asked questions (FAQ). Online: http://www.cns.public.lu/en/assure/vieprivee/a-etranger/traitement-etranger/faq-traitement-etranger.html. [Geraadpleegd op 25/09/2017].
17 In België is dit een document Ad hoc. Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu. (2016a). Voor welke geneeskundige zorg moet u een voorafgaande toestemming vragen? Online:
https://www.health.belgium.be/nl/voor-welke-geneeskundige-zorg-moet-u-een-voorafgaande-toestemming-aanvragen.
[Geraadpleegd op 14/09/2017]
18 In Nederland gebeurt dit door middel van een brief, er is hier geen apart formulier voor.
19 In Luxemburg is dit een richtlijn overeenkomst. Caisse Nationale de Santé. (2017a).
20 Richtlijn 2011/24/EU Artikel 8, lid 5.
21 Richtlijn 2011/24/EU Artikel 8, lid 2, a-c.
22 Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. (2016a).
23
in België is dit bijvoorbeeld ambulante zorg, gebruik van CT scanner, MRI scanner, PET scanner, cathlab en radiotherapie.
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Het kan dus per zorgverzekeraar verschillen waarvoor patiënten voorafgaande toestemming nodig
hebben onder de richtlijn. Overigens kunnen in Nederland zorgverzekeraars vrij contracten afsluiten
met zorgverstrekkers over de grens24, waarbij dus de facto al toestemming is verleend en patiënten dit
niet zelf hoeven aan te vragen25.

2.5

GEPLANDE ZORG OVER DE GRENS: KIEZEN VOOR DE VERORDENING OF
DE RICHTLIJN?

De verordening heeft een voorrangspositie ten opzichte van de richtlijn. Als toestemming mogelijk is
volgens de voorwaarden van de verordening, dan moet deze toestemming verleend worden, tenzij de
patiënt expliciet om toestemming volgens de richtlijn verzoekt. De richtlijn stelt : “Bij verzoeken om
voorafgaande toestemming van een verzekerde om grensoverschrijdende gezondheidszorg te
verkrijgen, gaat de lidstaat van aansluiting na of is voldaan aan de voorwaarden van Verordening (EG)
nr. 883/2004. Is dit inderdaad het geval, wordt de voorafgaande toestemming overeenkomstig die
verordening verleend, tenzij de patiënt anderszins verzoekt26.”
Ondanks deze voorrangspositie van de verordening heeft de patiënt de vrijheid om voor de richtlijn te
kiezen. Geadviseerd wordt om altijd contact op te nemen met de zorgverzekeraar (NL), mutualiteit (BE)
of CNS (LU). Volgens het Nederlandse Nationaal Contact Punt (NCP) moet deze de patiënt informeren
over de meest gunstige mogelijkheid voor een behandeling in een ander EU-land, de verordening of de
richtlijn. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de terugbetalingstarieven van de lidstaat van aansluiting
gunstiger zijn dan deze van de lidstaat van behandeling27.
Een patiënt heeft voor geplande zorg de vrijheid om te kiezen om behandeld te worden onder de
procedure van de verordening of de richtlijn, indien men aan de juiste voorwaarden voldoet:
-

Wil men onder de verordening behandeld worden (terugbetaling volgens land van behandeling)
dan heeft men voorafgaande toestemming nodig, door middel van een S2 document;
Voor behandeling onder de richtlijn (terugbetaling volgens land van aansluiting) is alleen in
bepaalde gevallen vooraf toestemming nodig. In geval van voorafgaande toestemming is een
ad hoc document (BE), brief (NL) of richtlijn overeenkomst (LU) nodig28.

Het is belangrijk in acht te nemen dat geplande zorg over de grens minimaal aan de volgende
voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor terugbetaling:
-

Behandeling is opgenomen in het verzekeringspakket van het land van aansluiting;
Er moet aan de vergoedingsvoorwaarden worden voldaan.

24

CAK. (2017a). Meer over behandeling in een ander EU-land. Online: http://www.cbhc.nl/nl-nl/meer-over-behandeling-ineen-ander-eu-land. [Geraadpleegd op 21/09/2017].
25 In Nederland is er daarnaast nog een verschil tussen welke polis de verzekerde kiest. Zie ook §4.1
26 Richtlijn 2011/24/EU Artikel 8, lid 3.
27 Peeters, M. (2012). ´Richtlijn 2011/24 betreffende de toepassing van de rechten van grensoverschrijdende
gezondheidszorg: impact op de (Belgische) gezondheidszorg’. Tijdschrift voor gezondheidsrecht. No. 2011-2012. P. 94-112).
28 Zie ook voetnoten 17, 18, 19
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2.6

BINNEN WELKE TERMIJN DIENT EEN VERZOEK VOOR GEPLANDE ZORG
BEHANDELD TE WORDEN?

De richtlijn29 stelt dat lidstaten een redelijke termijn moeten vast stellen waarbinnen verzoeken om
grensoverschrijdende zorg behandeld moeten worden. Daarbij moeten de lidstaten bij een verzoek ook
rekening houden met, welke ter beoordeling van de behandelende arts zijn:
-

De specifieke gezondheidstoestand;
De urgentie en individuele omstandigheden.

In België geldt een maximale termijn van 45 dagen30. Indien de mutualiteit het verzoek niet behandelt
binnen deze termijn, volgt er automatische toestemming voor de aangevraagde behandeling. Volgens
de Belgische overheid kan op basis van de informatie van de mutualiteiten geconcludeerd worden dat
alle verzoeken binnen de termijn zijn behandeld (2015)31. In Nederland geldt er geen maximale termijn
voor het behandelen voor een verzoek: dit kan en mag verschillen per zorgverzekeraar. Zorgverzekeraar
CZ behandelt verzoeken bijvoorbeeld binnen 10 werkdagen32. In Nederland zijn de zorgverzekeraars
verplicht deze termijn op hun website te vermelden. In Luxemburg geldt geen maximale termijn voor
het behandelen van een verzoek, maar wordt een verzoek gemiddeld tussen de één en vier weken
behandeld (2015)33.
Uit onderzoek van de Europese Commissie34 blijkt dat Luxemburg in 2015 de meeste verzoeken (334)
voor grensoverschrijdende zorg kreeg van alle EU-lidstaten. Ruim driekwart van deze verzoeken werden
goedgekeurd. Patiënten uit Luxemburg gingen vooral naar Duitsland (185) en Spanje (36), terwijl er
slechts 10 naar België gingen en 0 naar Nederland. België behandelde 54 verzoeken waarvan er 34
werden goed gekeurd, waarbij het merendeel naar Duitsland (17) ging, terwijl er 4 naar Luxemburg en
3 naar Nederland gingen. Gegevens over Nederland zijn niet bekend35.

België
Nederland
Luxemburg

Verzoeken
ontvangen
54
NB
334

Goedgekeurd

Afgekeurd

63%
NB
76%

37%
NB
9%

Terug getrokken of
niet toelaatbaar
0%
NB
15%

2.6.1 BEROEP AANTEKENEN TEGEN EEN BESLISSING
Patiënten die het niet eens zijn met de beslissing van de zorgverzekeraar / mutualiteit over het wel- of
niet geven van toestemming voor zorg over de grens, kunnen beroep aantekenen. In België richt een
patiënt zich tot de bevoegde arbeidsrechtbank (mutualiteit brengt patiënt op de hoogte welke
arbeidsrechtbank bevoegd is), waarbij het beroep binnen 3 maanden na kennisgeving van de beslissing
aangetekend moet worden36. In Nederland kan een patiënt beroep aantekenen bij de Stichting Klachten
en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ), waarbij binnen 1 jaar na kennisgeving van de beslissing beroep
aangetekend moet worden 37. Het is hierbij wel van belang dat de patiënt het geschil met de
29

Richtlijn 2011/24/EU Artikel 9, lid 3, a-b.
Baeten, R. & Ghailani, D. (2016). ‘Geplande geneeskundige zorg in het buitenland. Toestemming verleend door de
Belgische ziekenfondsen’. Observatoire social européen. Research paper. Nr. 31, November 2016.
31 Europese Commissie. (2015b). Member State Data on cross-border healthcare following Directive 2011/24/EU. Year 2015.
32 CZ. (2017). Akkoordverklaring aanvragen. Online: https://www.cz.nl/vergoedingen/akkoordverklaring-aanvragen.
[Geraadpleegd op 27/09/2017].
33 Europese Commissie. (2015b).
34 Europese Commissie. (2015b).
35 Volgens de Nederlandse overheid is deze data niet te bundelen omdat elke zorgverzekeraar de administratie op een
andere manier bijhoudt.
36 Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. (2016b). Kan u in beroep gaan
tegen een beslissing van uw Belgische ziekenfonds? Online: https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voorjezelf/patiententhemas/grensoverschrijdende-gezondheidszorg/geneeskundige-8. [Geraadpleegd op 14/09/2017].
37SKGZ. (2017). Procedure. Online: https://www.skgz.nl/procedure/. [Geraadpleegd op 19/09/2017].
30
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zorgverzekeraar bespreekt alvorens beroep mag worden aangetekend. In Luxemburg kan beroep
worden aangetekend bij het bestuurscomité van de CNS binnen 40 dagen na kennisgeving van de
beslissing38.

België
Nederland
Luxemburg

2.7

Termijn van behandeling
Verordening
45 dagen
Niet wettelijk vastgesteld
Niet wettelijk vastgesteld

Richtlijn
45 dagen
Niet wettelijk vastgesteld
Niet wettelijk vastgesteld

Beroep aantekenen tegen beslissing
Beroepstermijn
Beroepsinstantie
3 maanden
Arbeidsrechtbank
1 jaar
SKGZ
40 dagen
CNS Bestuurscomité

TERMIJN VAN TERUGBETALING

De termijn van terugbetaling hoeft niet wettelijk door de lidstaat te worden bepaald. In Luxemburg
wordt er doorgaan binnen twee tot vier weken terugbetaald, maar is er geen wettelijk termijn. Data
voor België en Nederland ontbreken.

2.8

WAT ZIJN DE REGELS VOOR GRENSARBEIDERS EN EXPATS /
GEDETACHEERDEN?

De regels voor personen die een verschillend woon- en werkland hebben verschillen van bovenstaande
informatie. Onder deze groep wordt verstaan: grensarbeiders, expats en gedetacheerden. Voorwaarde
hierbij is wel dat het werkland niet hetzelfde is als het woonland. In het geval van gedetacheerden kan
het werk uitgevoerd worden in het woonland, maar omdat de basis van het bedrijf officieel in een ander
land blijft, blijven het woon- en werkland verschillend. De regelgeving voor grensoverschrijdende zorg
zoals bedoeld in de verordening en richtlijn is alleen van toepassing op deze groep wanneer zij zorg
zoeken over de grens in een ander land dan het woon- en/of werkland.
Een persoon die werkt moet zich in het werkland verzekeren voor ziektekosten. Daarnaast is het
verplicht (als men recht op verstrekkingen in het woonland wil hebben) om aan te sluiten bij een
zorgverzekeraar / mutualiteit in het woonland, waarbij alleen ziektekostenbijdragen betaald hoeven te
worden in het werkland. De persoon heeft dan recht op zorg in zowel het woonland als het werkland.
Van de zorgverzekeraar / mutualiteit in het werkland krijgt de persoon een S1- (NL, DE, FR) of BL1- (LU)
formulier dat deze sociaal verzekerd is ten laste van het werkland en zich vervolgens kan aansluiten bij
een zorgverzekeraar / mutualiteit in het woonland.

2.9

CONCLUSIE

Het blijkt dat de wet- en regelgeving van de EU betreffende grensoverschrijdende zorg een complexe
materie is. Naast de verschillen vastgelegd in de wet- en regelgeving blijkt ook dat de lidstaten de
richtlijn niet op een zelfde manier hebben geïmplementeerd, waardoor er nog meer verschillen
ontstaan. In onderstaande tabel zijn de belangrijkste verschillen samengevat:

Vrij verkeer van
Focus
Financiële bron
Terugbetaling
Toepassing
Ongeplande zorg
Geplande zorg

Samenvatting Verordening v. Richtlijn
Verordening 883/2004
Richtlijn 2011/24/EU
Personen
Diensten
Sociale zekerheid
Grensoverschrijdende gezondheidszorg
Lidstaat waar patiënt is verzekerd
Lidstaat waar patiënt verzekerd is
Op basis van land van behandeling
Op basis van land van aansluiting
Publieke zorgverstrekkers
Publieke- en privé zorgverstrekkers
Als patiënt een EZVK heeft
Patiënt geen EZVK of kiest voor privé zorgverstrekker
Altijd toestemming via S2 nodig
Niet altijd toestemming nodig

38

Caisse Nationale de Santé. (2017b). Member State of the EU, the EEA and Switzerland. Online:
http://www.cns.public.lu/en/assure/vie-privee/a-etranger/traitement-etranger/pays-membre-ue-eee-suisse.html.
[Geraadpleegd op 18/09/2017].
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3. HOE VINDT DE PATIËNT INFORMATIE
OVER GRENSOVERSCHRIJDENDE ZORG?
Wanneer een patiënt informatie zoekt over grensoverschrijdende zorg, bijvoorbeeld de wet- en
regelgeving zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk, zou dit op een laagdrempelige manier
mogelijk moeten zijn. Het is hierbij de uitdaging om een complexe materie op een begrijpelijke manier
te communiceren. Deze uitdaging wordt ook onderschreven door onder andere het European Patients
Forum (EPF) en de Europese Commissie, die stellen dat patiënten gevaar lopen “in een doolhof van
verwarrende, soms ontoereikende en soms te gedetailleerde informatie”39. Ook blijkt uit het
Eurobarometer onderzoek van 2015 dat slechts 10% van de EU inwoners op de hoogte is van het
bestaan van Nationale Contact Punten (NCP) 40.
Het is van belang om mensen op een juiste wijze te informeren over hun aanspraak en rechten. Dit is
uiteraard van belang als mensen recht hebben op terugbetaling van zorg over de grens, maar ook een
juiste en vooral tijdige informatievoorziening indien de regels voorzien dat een toestemming niet kan
gegeven worden is van groot belang:
Praktijkvoorbeeld:
“Marie uit Rotterdam is vorig jaar geopereerd aan haar knie in een ziekenhuis in Maastricht. Nu
Marie haar tweelingzus Sandra ook last van haar knie heeft, blijkt dat de zussen een erfelijke aandoening
hebben. Omdat Marie erg tevreden was over de specialist in Maastricht die haar heeft geholpen, wil
Sandra graag ook naar dit ziekenhuis. De specialist in Maastricht heeft Marie verteld dat hij een operatie
bij haar zus kan uitvoeren. Echter, Sandra woont in Brussel en is dus in België verzekerd. Ondanks het
feit dat zij graag behandeld wil worden in Maastricht, zijn er volgens haar mutualiteit voldoende
mogelijkheden om binnen België behandeld te worden. Dit verschil levert bij de zussen onbegrip op, die
er onterecht van uitgingen dat ze gelijke toegang zouden hebben tot de medische zorgen in dat bepaald
ziekenhuis, onafgezien de landsgrenzen. Ondanks het feit dat Brussel dichter bij Maastricht is dan
Rotterdam dat is, kan Sandra alleen in Maastricht terecht als zij zelf gedeeltelijk de kosten betaald”

MENSEN DIE OP DE HOOGTE ZIJN
VAN HET BESTAAN VAN NCP'S
20%

Dit voorbeeld toont aan dat patiënten dikwijls
niet goed op de hoogte zijn van de geldende
regelgeving, waardoor ze voor vervelende
situaties komen te staan.

7%

10%

41

BELGIË

39

NEDERLAND

LUXEMBURG

Europese Commissie. (2015c). Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad. Verslag van de
Commissie over de werking van Richtlijn 2011/24/EU betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij
grensoverschrijdende gezondheidszorg.
40 Europese Commissie. (2015a).
41 Europese Commissie. (2015a).
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3.1

DOOR WIE WORDT DE INFORMATIE OVER GRENSOVERSCHRIJDENDE
ZORG VERSTREKT?

Informatie over grensoverschrijdende zorg wordt door zowel een NCP als de zorgverzekeraar /
mutualiteit verstrekt. Het verschil is voornamelijk dat een NCP algemene informatie geeft, terwijl de
zorgverzekeraar / mutualiteit inhoudelijke informatie over behandelingen en kosten kan geven.
3.1.1 NATIONAAL CONTACT PUNT (NCP)
De richtlijn42 verplicht lidstaten om één of meerdere NCP’s op te richten die informatie verstrekken aan
patiënten en die overleg plegen met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Er is
een verschil tussen de informatieverplichtingen van NCP’s in de lidstaat waar de behandeling plaats
vindt en de NCP’s in de lidstaat van aansluiting.
NCP’s in de lidstaat van aansluiting zijn verantwoordelijk om patiënten op verzoek informatie te geven
over hun rechten en aanspraken op het ontvangen van grensoverschrijdende gezondheidszorg, in het
bijzonder over43:
- Terugbetalingsvoorwaarden;
- Procedures van toegang,
- Aanspraak op terugbetaling;
- Beroep indien de patiënt van mening is dat zijn rechten niet geëerbiedigd zijn.
Het is hierbij van belang dat in de informatie over grensoverschrijdende gezondheidszorg een duidelijk
onderscheid wordt gemaakt tussen de rechten die patiënten hebben op basis van de richtlijn of op basis
van de verordening.
NCP’s in de lidstaat waar de behandeling plaats vindt dienen informatie te verstrekken over44:
- De zorgaanbieder;
- Toezicht en beoordeling van zorgaanbieders;
- Toegankelijkheid van ziekenhuizen voor mensen met een handicap;
- Patiënten rechten;
- Klachtenregelingen en rechtsmiddelen;
- Wettelijke en bestuursrechtelijke opties om geschillen te beslechten.
3.1.2 ZORGVERZEKERAAR / MUTUALITEIT
Naast de rol van het NCP is er ook een rol weggelegd voor de zorgverzekeraar / mutualiteit. Omdat
NCP´s in principe (uitzondering Luxemburg, zie §3.2.3) geen toegang hebben tot individuele informatie
van de patiënt, kunnen zij over het algemeen geen definitief uitsluitsel op de vraag van een patiënt
geven.
Praktijkvoorbeeld:
“Pieter, woonachtig en verzekerd in België, heeft nieuwe contactlenzen nodig. Omdat Pieter
geregeld in Luxemburg is, vraagt hij het Belgische NCP of hij de contactlenzen in Luxemburg kan kopen,
en of deze vergoed worden door zijn mutualiteit. Hij heeft een doktersvoorschrift uit België. De NCP
vertelt Pieter dat dit op basis van de huidige wet- en regelgeving inderdaad mogelijk is, maar omdat zij
geen toegang hebben tot persoonlijke informatie van Pieter, wordt hem aangeraden eerst contact op
te nemen met zijn mutualiteit. Pieter besluit om, zonder contact te zoeken met zijn mutualiteit, naar
Luxemburg te reizen en daar de contactlenzen aan te schaffen. Bij terugkomst in België dient hij de
factuur, die hij vooraf heeft betaald, in bij de mutualiteit voor terugbetaling. De mutualiteit keurt het
verzoek af en Pieter heeft geen recht op terugbetaling. Het doktersvoorschrift dat Pieter had was
namelijk verlopen, informatie die de mutualiteit vooraf had kunnen verschaffen indien Pieter het advies
van het NCP had opgevolgd.”
42

Richtlijn 2011/24/EU Artikel 6, lid 1.
Richtlijn 2011/24/EU Artikel 6, lid 4.
44 Richtlijn 2011/24/EU Artikel 6, lid 3.
43
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3.2

OP WELKE WIJZE VERSTREKT HET NATIONAAL CONTACT PUNT
INFORMATIE?

Omdat het NCP het eerste aanspreekpunt is voor informatie naar patiënten toe, is het cruciaal om te
analyseren op welke wijze de NCP´s deze informatie verstrekken. Deze sectie beschrijft per NCP de
(online) informatievoorziening en de procedures bij het contact met patiënten.
3.2.1 BELGIË
Het Belgische NCP is ondergebracht bij de Federale Overheidsdienst van Volksgezondheid, Veiligheid
van de Voedselketen en Leefmilieu. Patiënten kunnen zowel via de email als telefonisch contact leggen
met het NCP, waarbij er een callcenter is met getrainde medewerkers die de patiënten verder kunnen
helpen. Complexe vragen worden genoteerd en doorgegeven aan het backoffice, welke vervolgens via
email de patiënt verder zal helpen. Het NCP kan alleen informatie geven over de algemene wet- en
regelgeving en een indicatie geven van de mogelijkheden voor de patiënt. Definitieve antwoorden op
individuele vragen kunnen niet door het NCP gegeven worden omdat het geen toegang heeft tot de
persoonlijke informatie van een patiënt, zoals bijvoorbeeld de van toepassing zijnde
verzekeringsvoorwaarden. Daarom wordt door het NCP altijd doorverwezen naar de mutualiteit van de
patiënt, omdat deze wel toegang heeft tot deze gegevens.
Het NCP verstrekt informatie via de website45 waarbij men kan doorklikken naar algemene informatie
over gezondheidszorg in België, informatie voor in België verzekerde personen en informatie voor in het
buitenland verzekerde personen. Het is mogelijk om te kiezen tussen de Duitse-, Engelse-, Franse-, of
Nederlandse taal. Om bij de pagina van het NCP te komen moet men meerdere malen doorklikken wat
naar alle waarschijnlijkheid de vindbaarheid, mocht men via deze weg informatie zoeken, lastig maakt.
Tenzij men via de directe weblink46 toegang zoekt, maar ook dan komt men op de pagina uit die
onderdeel is van een groter geheel.
3.2.2 NEDERLAND
Het Nederlandse NCP wordt in opdracht van de Nederlandse overheid uitgevoerd door het CAK47.
Patiënten kunnen via een contactformulier op de website contact zoeken met het NCP, waarna deze via
de email contact opneemt. Het NCP kan alleen informatie geven over de algemene wet- en regelgeving
en een indicatie geven van de mogelijkheden van de patiënt. Definitieve antwoorden op individuele
vragen kunnen niet door het NCP gegeven worden omdat het NCP geen toegang heeft tot de
persoonlijke informatie van een patiënt, zoals de van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden.
Daarom wordt er door het NCP altijd doorverwezen naar de zorgverzekeraar van de patiënt, die wel
toegang heeft tot deze gegevens.
Het NCP verstrekt informatie via de website48 waarbij men in het beginscherm kan kiezen tussen een
informatiepagina voor behandeling in Nederland of voor behandeling in het buitenland. Het is mogelijk
om te kiezen tussen de Engelse-, of Nederlandse taal.

45

Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. (2016c). Nationaal contactpunt
grensoverschrijdende gezondheidszorg. Online: https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voorjezelf/patiententhemas/nationaal-contactpunt-grensoverschrijdende. [Geraadpleegd op 11/09/2017].
46 http://www.crossborderhealthcare.be
47 Nederlandse zorgverzekeringswet Artikel 69b, lid 1.
48 http://www.cbhc.nl/nl-nl/
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3.2.3 LUXEMBURG
Luxemburg heeft twee NCP´s, waarvan één voor inkomende- en één voor uitgaande patiënten. Het
Luxemburgse NCP voor inkomende patiënten wordt uitgevoerd door de Mediateur de la Santé. Voor
inkomende patiënten is het mogelijk om via de email en telefonisch contact te leggen, maar is het ook
mogelijk om een fysieke afspraak te maken. Daarnaast verstrekt het NCP informatie via de website 49,
die op dit moment alleen in de Franse taal beschikbaar is. De website is in opbouw en de verwachting
is dat deze binnenkort ook beschikbaar wordt in de Duitse-, Engelse- en Portugese taal.
Het Luxemburgse NCP voor uitgaande patiënten wordt uitgevoerd door de Caisse National de Santé
(CNS). Het is hierbij belangrijk in beschouwing te nemen dat het CNS een dubbelrol heeft, dus zowel de
rol van NCP als de rol van zorgverzekeraar (zie hoofdstuk 2). Voor uitgaande patiënten is het mogelijk
om via de email en telefonisch contact te leggen, maar is het ook mogelijk om een fysieke afspraak te
maken. Definitieve antwoorden op individuele vragen kunnen daarom door het NCP gegeven worden
omdat het NCP toegang heeft tot de persoonlijke informatie van een patiënt, zoals de van toepassing
zijnde verzekeringsvoorwaarden. Daarnaast verstrekt het NCP informatie via de website50, welke
beschikbaar is in de Duitse-, Franse-, en Engelse taal.
3.2.4

OVERZICHT INFORMATIEVERSTREKKING

België
Nederland
Luxemburg (inkomende patiënten)
Luxemburg (uitgaande patiënten)

3.3

Contact formulier
X
X
X
X

Email
X
X
X
X

Telefonisch
X

Persoonlijk

X
X

X
X

Taal 51
NL/FR/DE/EN
NL/EN
FR
FR/DE/EN

WELKE INFORMATIE KAN WORDEN GECONSULTEERD?

In 2014 is onderzoek verricht door European Patients Empowerment for Customised Solutions (EPECS)
en de Universiteit Maastricht52 naar de status van de NCP’s. Dit onderzoek richtte zich voornamelijk op
in hoeverre de NCP’s voldeden aan de eisen van de richtlijn. Deze analyse is op soortgelijke wijze door
ons opnieuw uitgevoerd voor de Benelux-landen, op basis van website onderzoek en gepresenteerd in
de volgende paragraaf, kijkend naar de vereisten zoals beschreven in paragraaf 3.1. Ook wordt er
ingegaan op de verschillen met het EPECS / Universiteit Maastricht onderzoek.
Het Belgische NCP voldoet aan alle voorwaarden van de richtlijn. Het Nederlandse NCP verschaft geen
informatie over de toegankelijkheid van ziekenhuizen voor mensen met een handicap. Anderzijds, de
website van het Nederlandse NCP is nu wel beschikbaar terwijl in 2014 de website nog onder constructie
was. Het Luxemburgse NCP verschaft informatie vanuit de vereiste voor een lidstaat van aansluiting en
als lidstaat waar de behandeling plaats vindt, terwijl dit laatste niet het geval was tijdens het onderzoek
van 2014. De enige informatie die ontbreekt is de toegankelijkheid van ziekenhuizen voor mensen met
een handicap.
Lidstaat van aansluiting

Lidstaat waar behandeling plaats vindt

49

http://mediateursante.lu
http://cns.lu
51 NCP’s dienen de informatie in een van de nationale talen van de lidstaat van vestiging aan te bieden. Het staat hen vrij om
het in meerdere talen aan te bieden. Richtlijn 2011/24/EU, preambule 48.
52 Clemens, T. Cox, E. van der Zanden, B. Commers, M. & Brand, H. (2014). Implementation of National Contact Points for
cross-border healthcare in EU Member States: a comparative analysis using websites and short interviews. Online:
http://www.epecs.eu/theme/epecs/uploads/kcfinder/files/2016_06_13%20NCP%20Activity%20report.pdf. [Geraadpleegd
op 16/09/2017].
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Aanspraak op terugbetaling

Beroep en verhaal indien de patiënt van mening
is dat zijn rechten niet geëerbiedigd zijn
De zorgaanbieder
Toezicht en beoordeling van zorgaanbieders

Patiënten rechten

Klachtenregelingen en rechtsmiddelen

België
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nederland
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
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X
X
X
X

Wettelijke en bestuursrechtelijke opties om
geschillen te beslechten

Toegankelijkheid van ziekenhuizen voor mensen
met een handicap

Procedures van toegang

Luxemburg
(inkomende
patiënten)
Luxemburg
(uitgaande
patiënten)

Terugbetalingsvoorwaarden

GEZONDHEIDSZORG OVER DE GRENS: BARRIÈRES EN OPPORTUNITEITEN IN DE BENELUX

GEZONDHEIDSZORG OVER DE GRENS: BARRIÈRES EN OPPORTUNITEITEN IN DE BENELUX

4. GRENSOVERSCHRIJDENDE
GEZONDHEIDSZORG: MAPPING VAN
SAMENWERKINGSVERBANDEN EN
INITIATIEVEN
In de grensregio´s van de Benelux en omringende landen is het niet ongewoon dat een ziekenhuis over
de grens dichterbij is dan een ziekenhuis in eigen land53. Er moet daarom gekeken worden naar
mogelijkheden op het gebied van grensoverschrijdende zorg. Dit hoofdstuk brengt initiatieven en
samenwerkingsverbanden op het gebied van grensoverschrijdende zorg in de Benelux in kaart. Het gaat
hierbij om initiatieven die barrières, bijvoorbeeld het aanvragen van toestemming, verlagen.

4.1

NEDERLANDS-BELGISCHE GRENS

In het Nederlandse stelsel sluiten zorgverzekeraars contracten af met zorgaanbieders, waarbij de cliënt
bij een van deze zorgaanbieders terecht kan. Naast contracten met Nederlandse zorgaanbieders
worden er ook contracten over de grens afgesloten. De basisverzekering maakt in principe geen
onderscheid tussen zorg in Nederland en zorg over de grens.
Er is één basisverzekering, met twee varianten: de naturapolis en de restitutiepolis. Met een
restitutiepolis (minderheid) mag een cliënt zelf de zorgaanbieder uitkiezen en wordt dit volgens het
Nederlandse marktconforme tarief vergoed, terwijl een naturapolis (meerderheid) alleen voor
gecontracteerde zorgaanbieders geldt. Kiest een cliënt onder de naturapolis voor een niet
gecontracteerde zorgaanbieder dan moet een gedeelte door de cliënt worden bekostigd54. Omdat een
cliënt onder de restitutiepolis keuzevrijheid heeft, terwijl een cliënt onder de naturapolis ook naar
gecontracteerde zorg en niet-gecontracteerde zorg naar het buitenland kan, zijn projecten zoals ZOAST
(zie §4.4) wellicht minder relevant dan onder andere zorgsystemen zoals België en Frankrijk.

4.2

IZOM EN OSTBELGIEN

Het Belgisch-Duits-Nederlandse project Integratie Zorg Op Maat (IZOM) is op 30 juni 2017 geëindigd.
Het project was gericht op het volgende geografische gebied:
-

de provincies Limburg en Luik (België);
de arrondissementen Bitburg, Daun, Prüm en de stad Aken (Duitsland);
de provincies Noord-Brabant en Limburg (Nederland).

Dit project nam de administratieve barrières vanuit de Europese wet- en regelgeving weg. In plaats van
een gemotiveerde S2 aanvraag, konden inwoners van dit gebied een EMR E112+ formulier aanvragen,
maar dit hoefde niet gemotiveerd te worden. Hierdoor had een patiënt altijd toestemming om geplande
zorg te zoeken binnen het geografische gebied over de grens. Omdat het IZOM project ten einde is
gekomen betekent dit ook dat de inwoners van de Duitstalige gemeenschap in België moeilijker naar
Duitsland kunnen voor gezondheidszorg onder gunstigere voorwaarden. Vanuit de Duitstalige
gemeenschap wordt gewerkt aan het initiatief ‘Ostbelgien’, een regeling in voorbereiding die het
verkrijgen van zorg in Duitsland moet versoepelen. Op dit moment is er nog geen regeling van kracht.
Dergelijk initiatief heeft in Nederland niet veel meerwaarde, gezien de rol van zorgverzekeraars.
53

Gyelnik, T. (2016). ‘Cross-border Health Care Cooperation in the European Union: an Effective Strategy of Mitigating
Regional/Local Limitations through Cooperation’. In J. Scottn (eds.). Cross-border review. Yearbook 2016. European crisis and
its consequences for borders and cooperation.
54 https://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/naturapolis
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4.3

LUXEMBURGS - BELGISCHE GRENS

Het GH Luxemburg heeft een bijzondere
positie in het kader van ZOAST LUXLOR (zie
afbeelding). Luxemburg heeft geen wettelijke
grondslag om ZOAST-achtige structuren (zie
§4.4) tot stand te brengen. Gelet op het grote
aantal Luxemburgse verzekerden dat in de
door de ZOAST LUXLOR overeenkomst
aangewezen grenszone woonachtig is, heeft
de CNS een akkoord tot erkenning van de
toepassing van de grensconventie getekend.
Daardoor kunnen Luxemburgse verzekerden
die in de door de ZOAST omschreven
grenszone wonen, zonder toestemming zorg
verkrijgen in het kader van deze ZOAST. Luxemburgse verzekerden die niet in de door de overeenkomst
aangewezen grenszone wonen, kunnen geen aanspraak maken op de toepassing van de ZOAST.
Aangezien het Luxemburgse grondgebied geen deel uitmaakt van de ZOAST, kunnen Franse en Belgische
patiënten vice versa geen zorg in Luxemburg verkrijgen op basis van een ZOAST.

4.4

BELGISCH - FRANSE GRENS: ZOAST OVEREENKOMSTEN

In 2005 ondertekenden Frankrijk en België een raamakkoord betreffende de grensoverschrijdende
samenwerking op het gebied van gezondheidszorg55, waarbij zeven georganiseerde zones voor toegang
tot grensoverschrijdende zorgverstrekking (GTGZ) werden opgericht56. Deze GTGZ zones zijn beter
bekend onder de Franse afkorting ZOAST (Zone Organisée d’Accès aux Soins Transfrontaliers).
“ZOAST overeenkomsten hebben tot doel de administratieve procedures voor de toegang tot
grensoverschrijdende verzorging binnen een bepaalde geografische zone te vergemakkelijken.
Verzekerden uit een zone hebben toegang tot ambulante en intramurale behandeling in de
verzorgingsinstellingen aan de andere kant van de grens waarop de overeenkomst van toepassing is. De
patiënten ontvangen a posteriori een administratieve toestemming (administratieve S2) voor de ten laste
neming van geneeskundige verstrekkingen. De financiële afhandeling van de verstrekkingen gebeurt op
basis van de Verordening”57.
Patiënten die onder de ZOAST overeenkomsten vallen zijn woonachtig in een welbepaald geografisch
gebied in België of Frankrijk. Het geografisch gebied in België is over het algemeen een welbepaald
arrondissement. Het geografisch gebied in Frankrijk volgt volgens de indeling van de Caisse Primaire
d'Assurance Maladie (CPAM), welke onderdeel zijn van de centrale, door de overheid geregelde,
zorgverzekering Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM). In 2015 verkregen ongeveer 20,000
Franse en Belgische patiënten zorg onder de ZOAST overeenkomsten58. Uit verschillende studies blijkt
dat deze ZOAST overeenkomsten goed functioneren59 60.

55

Zie ook bijlage 5
Baeten, R. & Ghailani, D. (2016).
57 Baeten, R. & Ghailani, D. (2016).
58 Europese Unie. (2017). La Coopération Transfrontalière Dans Le Domaine De La Santé: Principes et Pratiques. Luxemburg :
Bureau voor publicaties van de Europese Unie.
59 Kiasuwa, R & Baeten, R. (2013). ‘Strategic positioning and creative solutions: French patient flows to hospitals and
polyclinics in the Belgian Ardennes (Belgium–France)’. In A.I. Glinos & M. Wismar, M. (eds.). Hospitals and Borders Seven case
studies on cross-border collaboration and health system interactions. Kopenhagen. World Health Organization..
60 Europese Unie. (2017).
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Op de volgende pagina vindt u een kaart met alle ZOAST overeenkomsten. Een systematisch overzicht
van de zeven ZOAST overeenkomsten61 en de geografische spreiding van zorgaanbieders in de
afbeeldingen62 kunt u vinden in bijlage 2.

61

De tabellen zijn samengesteld uit een combinatie van de volgende bronnen: Observatorium voor patiëntenmobiliteit.
(2016). Jaarverslag 2015-2016; Observatoire France-Belge de la Santé (2015). Flash santé transfrontalière. Online:
http://interreg5.interreg-fwvl.eu/sites/default/files/documents/flash_sante_transfrontaliere_aout_2015.pdf. [Geraadpleegd
op 19/09/2017]; Jan Yperman Ziekenhuis (2017). Grensoverschrijdende zorg. Online:
http://www.yperman.net/item.php?lang=NL&itemno=4_6_309_339. [Geraadpleegd op 19/09/2017]; Europese Unie. (2017).
De Specialist. (2016). Veurne-Diksmuide-Duinkerke sluiten akkoord. Online: https://www.despecialist.eu/nl/nieuws/medischnieuws/veurne-diksmuide-duinkerke-sluiten-akkoord.html. [Geraadpleegd op 21/09/2017];
62 Europese Unie. (2017). (Afbeeldingen zijn bewerkt door auteur. Zie voor originele afbeelding § 4.1.8)
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4.1.8

OVERZICHT ZOAST OVEREENKOMSTEN

De hiernaast afgebeelde kaart geeft alle ZOAST
overeenkomsten weer, die in de voorgaande
paragrafen zijn beschreven.
De afbeelding is afkomstig uit het rapport:
Europese Unie. (2017). La Coopération
Transfrontalière Dans Le Domaine De La Santé:
Principes et Pratiques. Luxemburg : Bureau voor
publicaties van de Europese Unie.
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5. ZORGPLANNING: KENNISDELING OVER DE
ORGANISATIE VAN DURE / COMPLEXE
ZORG
Dit hoofdstuk schetst de situatie op het gebied van zorgplanning, specifiek gericht op complexe en dure
zorg in de Benelux. Planning van dure en complexe zorg vindt voornamelijk plaats binnen de nationale
landsgrenzen. Teneinde de ontwikkelingen aangaande complexe en dure zorg in de Benelux beter te
leren kennen en de veelzijdige kennis te kunnen delen tussen de Benelux-landen wordt het kwalitatief
onderzoek in dit hoofdstuk aangevuld met de bevindingen uit de workshop “Kennisdeling dure en
complexe zorg” van 1 december 201763. Het onderzoek richt zich uitsluitend op dure en complexe zorg,
en laat de basiszorg in de Benelux buiten beschouwing.

5.1

DURE / COMPLEXE ZORG

Complexe zorg zijn “ingrepen waarbij een groot beroep wordt gedaan op medische technologie,
medische infrastructuur en sterk gespecialiseerde kennis. Het gaat dikwijls om een beperkt aantal
ingrepen of behandelingen per jaar”6465. Bij complexe zorg kan men onder andere denken aan
verschillende kankerbehandelingen en transplantaties66. De termen complexe en dure zorg gaan vaak
hand-in-hand: complexe zorg betekent over het algemeen een lage frequentie van behandelingen, die
daarnaast dusdanig ingewikkeld en intensief zijn, dat de behandelingen ook relatief duur zijn67. Met
duur wordt zowel de kost-intensieve medische infrastructuur als de relatieve kosten per patiënt
bedoeld. Dat de kosten per patiënt voor complexe zorg relatief hoog uit kunnen vallen blijkt bijvoorbeeld
uit de algemene situatie in Nederland: 1% van de patiënten is verantwoordelijk voor 30% van de totale
kosten, €57.000 per jaar t.o.v. €1.300 per patiënt gemiddeld per jaar68.
De financiering en vooral het beperken van stijgende kosten in de Benelux-landen in de gezondheidszorg
is een grote uitdaging69, vooral omdat studies suggereren dat een vermindering van financiële middelen
een direct negatief effect kan hebben op de kwaliteit van gezondheidszorg70. Toenemende kosten
kunnen deels toegeschreven worden aan demografische omstandigheden zoals vergrijzing: het blijkt
dat de kosten voor gezondheidszorg toenemen met de leeftijd71, terwijl de vergrijzing ook explosief
toeneemt in de nabije toekomst (NL 2000 - 2020 20%; BE 2000-2020 14,5%). Daarnaast spelen ook de
diversiteit- en de belangen van de stakeholders in het zorglandschap een rol: overheid, ziekenhuizen,
medische specialisten, patiënten, zorgverleners en leveranciers hebben allen hun eigen belang72, welke
dikwijls kostenverhogend werkt.
63

Zie bijlage 3 voor de deelnemerslijst van de workshop van 1 december 2017.
Er zijn meerdere definities van complexe zorg, al zijn de genoemde elementen vrijwel altijd vervat in de meeste definities
65 Blank, J.L.T. & Wats, M.G. (2009). ‘Aanbod ziekenhuiszorg in 2020’. Tijdschrift voor Openbare Financiën. Vol. 41 (3): 141157.
66 Blank, J.L.T. & Wats, M.G. (2009).
67 Europese Commissie. (2014). Literature-based approach to defining the concept of healthcare which requires highly
specialised and cost-intensive medical infrastructure or medical equipment. Online:
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/cross_border_care/docs/ecorys_frep_en.pdf. [Geraadpleegd op 10/10/2017].
68 Van Rein, E. (2016). 'De 1% duurste patiënten moet terug in het vizier van de zorg'. Financieel Dagblad. Online:
https://fd.nl/economie-politiek/1145783/de-1-duurste-patienten-moet-terug-in-het-vizier-van-de-zorg. [Geraadpleegd op
14/10/2017].
69 CPB. (2010). Economische Verkenning 2011-2015. Den Haag: Centraal Plan Bureau.
70 Rodenburg, C.J. & Duk M.J. (2000). ´Kostbare levenswinst. Verstrekking taxoiden in ziekenhuizen in gevaar´. Medisch
Contact. Vol. 11: 395-397.
71 RIVM. (2006). Volksgezondheid Toekomst Verkenningen 2006. Bilthoven: RIVM.
72 RVZ. (2005). Van weten naar doen. Zoetermeer: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
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Naast het financiële aspect speelt bij dure en complexe zorg ook het relatief lage aantal patiënten een
rol: het minimaal aantal patiënten dat nodig is noemen we de kritische massa, dit is uiterst belangrijk
om kwaliteit van zorg te kunnen garanderen. Medische specialisten en/of multidisciplinaire teams
kunnen alleen hun kennis en vaardigheden op peil houden als zij voldoende behandelingen kunnen
uitvoeren en hierbij is dus een voldoende kritische massa vereist. Dit principe wordt ook wel “oefening
baart kunst” genoemd73. Op het moment dat de kritische massa niet wordt gehaald, is het centraliseren
van zorg een oplossing.
Er is een trend gaande dat steeds meer mensen medische verzorging nodig hebben, bijvoorbeeld door
de vergrijzing. Dit geldt ook voor dure en complexe zorg, waardoor een kritische masse sneller wordt
bereikt. Hieronder wordt een tabel weergegeven met gegevens van België. Gegevens van de andere
landen zijn niet beschikbaar. Anderzijds betekent dit ook dat er wellicht meerdere centrale punten voor
een complexe en dure behandeling nodig zijn.
Behandeling
Pancreaskanker74
Longkanker75
Slokdarmkanker76
Radiotherapie77

Land
België
België
België
België

Huidige situatie
Jaar
Patiënten
2014
1715
2014
8452
2013
1443
2012
-

Toekomstsituatie
Jaar
Patiënten
2025
2600
2025
10693
2025
1800
2025
-

Stijging / daling t.o.v. huidige
situatie
+ 52%
+ 27%
+ 25%
+ 20%

Het centraliseren van zorg, zowel de basis- als complexe zorg, heeft echter ook een mogelijke keerzijde
voor de af te leggen afstanden voor patiënten: dit bleek in Noorwegen waar een mevrouw 260 kilometer
moest reizen voor een orthopedische ingreep78, terwijl deze behandeling een basisingreep was en dus
niet eens duur en complex was. In de Benelux-landen lijken zulke situaties minder voor de hand te liggen
vanwege de grotere inwonersaantallen en het aantal ziekenhuizen. Daarnaast mag men er ook
redelijkerwijs vanuit gaan dat voor basiszorg niet ver gereisd hoeft te worden. Desalniettemin kan een
grotere afstand wellicht wel verdedigd worden als het gaat om complexe en dure zorg, waarbij de
deskundigheid gecentraliseerd is.

5.2

PROTONTHERAPIECENTRA IN DE BENELUX

Een interessant voorbeeld van de centralisatie van dure en
complexe zorg betreft de protontherapiecentra. Deze nieuwe
vorm van kankerbehandeling vergt zeer grote investeringen.
Protontherapie is een “vorm van externe radiotherapie die
wordt ingezet om tumoren, zowel kwaadaardig als goedaardig,
in het lichaam te bestrijden. De behandeling verschilt zowel in
techniek als in kwaliteit van conventionele radiotherapie. Dit
leidt tot minder bijwerkingen bij de bestraling van bepaalde
tumoren. Bovendien zijn lastig bereikbare tumoren beter te
behandelen. Protontherapie wordt ook wel protonentherapie,
proton radiotherapie of hadrontherapie genoemd”79.
73

Protontherapie bunker Leuven

Van de Voorde, C. Van den Heede, K. Beguin, C. Bouckaert, N. Camberlin, C. De Bekker, P. Defourny, N. De Schutter, H.
Devos, C. Gerkens, S. Grau, C. Jeurissen, P. Kruse, F.M. Lefèvre, M. Lievens, Y. Mistiaen, P. Vaandering, A. Van Eycken, E. &
Van Ginneken, E. (2017). ´Benodigde ziekenhuiscapaciteit in 2015 en criteria voor aanbodbeheersing van complexe
kankerchirurgie, radiotherapie en materniteit´. KCE Report. Nr. 289As. Health Services Research.
74 Van de Voorde, C et al. (2017).
75 Van de Voorde, C et al. (2017).
76 Van de Voorde, C et al. (2017).
77 Van de Voorde, C et al. (2017).
78 Tjomsland, O. & Bruland, S. (2016). ´In Norway centralised healthcare works. Should the NHS follow suit?´. The Guardian.
Online: https://www.theguardian.com/healthcare-network/2016/jun/15/norway-centralised-healthcare-nhs-hospitals.
[Geraadpleegd op 13/10/2017].
79 ZONPTC. Protonentherapie. Online: https://zonptc.nl/nl/het-centrum/locatie-voorzieningen. [Geraadpleegd 02/11/2017].
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In 2019 wordt het eerste protontherapiecentrum in België, in Leuven, geopend. De bouw van deze
bunker (in verband met hoge straling is het gedeeltelijke onder
de grond) kost ongeveer €45.000.000 en er zullen ongeveer
150 tot 200 patiënten op jaarbasis worden behandeld. Dit
protontherapiecentrum is een samenwerking van het UZ
Leuven, KU Leuven, Cliniques universitaires Saint-Luc, UCL, UZ
Gent, UZ Antwerpen en het UZ Brussel80. Er zijn ons momenteel
geen andere initiatieven in Belgie bekend.
Het is de verwachting dat in de komende jaren ook
protontherapiecentra in Nederland worden geopend, waarbij
net als in België de focus nationale samenwerking is. De
Nederlandse regering heeft in 2013 en 2014 4 vergunningen
verleend81 voor de ontwikkeling van protontherapiecentra in
Groningen (verwacht te openen in eind 201782); Delft,
samenwerking tussen TU Delft, Leiden UMC en Erasmus MC;
(verwacht te openen in begin 201883), Maastricht (verwacht te
openen medio 201884); en Amsterdam, samenwerking tussen
AMC, Antoni van Leeuwenhoek en het VU UMC (verwacht te
openen in 201885).
In Luxemburg is er een grensoverschrijdende samenwerking
gestart tussen het Centre Francoise Baclesse in Luxemburg, het
Franse Insititut de Cancérologie de Lorraine (Nancy) en het Voorziene protontherapiecentra in de Benelux ( en Nancy,
Duitse Centre Universitaire de la Sarre (Hôpital de Hombourg). i.v.m. samenwerking tussen Luxemburg, Duitsland en
Het doel is om in Nancy (Frankrijk) een protontherapiecentrum Frankrijk
te openen voor een grensoverschrijdende populatie van 5 tot 7 miljoen mensen, met 300 à 400
behandelingen per jaar86. Het is niet bekend of bij het realiseren van deze protontherapiecentra ook
rekening wordt gehouden met het aantrekken van patiënten van over de grens.

5.3

VOORDELEN EN NADELEN

De voorgaande uiteenzetting heeft voor centralisatie een aantal punten aangehaald die voordelig
kunnen zijn voor gezondheidszorg. Desalniettemin moet men ook eventuele risico´s in acht nemen.
Mede op basis van input tijdens de workshop van 1 december 2017 met experten, zijn de volgende drie
overwegingen van belang:

80

Truyts, J. (2017). UZ Leuven bouwt eerste centrum voor protontherapie in België. Online:
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/wetenschap/1.2964384. [Geraadpleegd op 13/10/2017].
81 Staatscourant. (2013). Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juli 2013, kenmerk 129230106270-CZ, houdende regels ten aanzien van het verlenen van vergunningen voor het toepassen van protonentherapie
(Regeling protonentherapie). Online: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2013-22203.html. [Geraadpleegd op
02/11/2017].
82 UMCG. (2017). Protonentherapie waar? Online: https://www.umcgroningenptc.nl/patienten/protonentherapie-waar.
[Geraadpleegd 18/10/2017].
83 HollandPTC. (2017). Holland Protonen Therapie Centrum. Online: http://www.hollandptc.nl/. [Geraadpleegd op
02/11/2017].
84 ZONPTC. Protonentherapie.
85 AMC. (2017). Amsterdam Proton Therapy Center. Online: https://www.amc.nl/web/AMC-website/Amsterdam-ProtonTherapy-Center/Amsterdam-Proton-Therapy-Center.htm. [Geraadpleegd op 02/11/2017].
86 Fédération des hôpitaux luxembourgeois. (2017). ‘Protonthérapie’. Revue hospitalière luxembourgeoise. Nr. 39. Online:
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5.3.1 TOEGANKELIJKHEID
Gezondheidszorg moet voor iedereen toegankelijk zijn. Met centralisatie bestaat het risico dat
gezondheidszorg voor bepaalde groepen minder toegankelijk, zie ook het Noorse voorbeeld in §5.1. Een
zorgvuldige afweging tussen toegankelijkheid of centralisatie is dus belangrijk. Voor dure en complexe
zorg is een grotere afstand aanvaardbaar.
5.3.2 BETAALBAARHEID
Financiële aspecten kunnen ook een rol spelen in centralisatie, zie bijvoorbeeld de gezamenlijke
investeringen voor het protontherapiecentrum in Leuven. Het delen van investeringen kan leiden tot
een afname van kosten per behandeling. Desalniettemin kan hierbij monopolie-vorming ontstaan,
waardoor één centraal behandelcentrum te veel eenzijdig de prijzen van behandelingen kan gaan
bepalen. Het is daarom belangrijk om dit aspect goed te reguleren.
5.3.3 KWALITEIT
Kwaliteit van zorg, bijvoorbeeld in verband met een kritische massa voor complexe zorg, lijkt een sterk
argument voor centralisatie te zijn. Het is belangrijk dat kwaliteit van zorg altijd gewaarborgd blijft.
5.3.4 CONCLUSIE
Teneinde de kritische massa te behalen, en zodoende de kwaliteit van zorg op peil te houden, is de
centralisatie van dure en complexe zorg een eventuele optie. Daarnaast biedt centralisatie de
mogelijkheid om investeringen te delen over een grotere populatie, zoals het geval is met het
protontherapiecentra, waardoor zorg minder kostenintensief is.
Naast het onderwerp van de protontherapie zijn er uiteraard nog andere voorbeelden van centralisatie
van dure en complexe zorg. Om dit te verduidelijken, worden in de volgende twee secties een aantal
casussen gepresenteerd. De eerste sectie licht vier casussen toe die spelen binnen nationale
landsgrenzen, terwijl de tweede sectie vier casussen toe licht die spelen op grensoverschrijdend niveau.

5.4

ORGANISATIE VAN COMPLEXE EN DURE ZORG BINNEN DE NATIONALE
GRENZEN: 4 CASUSSEN

5.4.1 CASUS 1: PANCREAS-, SLOKDARM- EN LONGKANKERCHIRURGIE IN BELGIË
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) rapport87 brengt drie casestudies over
pancreas-, slokdarm- en longkanker. Voor de drie kankerbehandelingen blijkt dat het landschap zeer
versnipperd is, alsmede de expertise voor deze behandelingen. Voor pancreaskanker werden er in 2017
492 resecties uitgevoerd in 68 ziekenhuizen, waarvan de helft hiervan in 11 ziekenhuizen werd
uitgevoerd. In 2013 werden er voor slokdarmkanker 372 resecties uitgevoerd in 61 ziekenhuizen,
waarvan de helft hiervan in 7 ziekenhuizen. In 2013 werden er voor longkanker 1503 resecties
uitgevoerd in 86 ziekenhuizen, waarvan de helft in 15 ziekenhuizen.
5.4.2 CASUS 2: PANCREAS CHIRURGIE IN NEDERLAND
Uit een onderzoek naar pancreas chirurgie in Nederland88 blijkt dat patiënten een betere
overlevingskans hebben als deze behandeling gecentraliseerd wordt uitgevoerd. Deze studie richtte zich
op de postoperatieve sterfte in Nederland. Geconcludeerd kan worden dat hoe gecentraliseerder de
zorg is, hoe hoger de overlevingskans. Ook blijkt dat sterfte lager is in ziekenhuizen die een groter
volume patiënten behandelen dan ziekenhuizen die een laag aantal behandelingen uitvoeren.
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5.4.3 CASUS 3: GECENTRALISEERDE ZORG IN NOORWEGEN
Het concentreren van complexe zorg in een kleiner aantal ziekenhuizen is het beste voor de patiënt,
blijkt uit onderzoek van Noorse gezondheidsexperts89. In Noorwegen is het niet mogelijk om een
kritische massa te genereren in dunbevolkte gebieden, terwijl blijkt dat gecentraliseerde zorg toch in
het belang van de patiënt is. Het principe ´oefening baart kunst´ wordt door medische professionals
bevestigd. Een andere studie bewees bijvoorbeeld dat postoperatieve sterfte binnen 30 dagen voor
kinderen, die behandeld zijn voor niercelkanker, significant minder is in ziekenhuizen die meer dan 40
behandelingen per jaar uitvoeren90.
5.4.4 CASUS 4: PROTONTHERAPIE IN BELGIË EN NEDERLAND (ZIE OOK §5.2)
Zowel in België als in Nederland worden er in de komende jaren protontherapiecentra geopend. Deze
centra zijn erg kostintensief, het centrum in Leuven kost bijvoorbeeld €45.000.000. Vanwege de hoge
kosten en het relatief lage aantal patiënten (150-200 per jaar) is het centrum in Leuven een
samenwerking tussen Belgische zorgaanbieders: UZ Leuven, KU Leuven, Cliniques universitaires SaintLuc, UCL, UZ Gent, UZ Antwerpen en het UZ Brussel91. Omdat er zowel in Nederland als in België nog
geen protontherapiecentra zijn, worden patiënten momenteel doorverwezen naar Duitsland,
Zwitserland of de Verenigde Staten92.

5.5

ORGANISATIE VAN COMPLEXE EN DURE ZORG OP
GRENSOVERSCHRIJDEND NIVEAU: 4 CASUSSEN

5.5.1 CASUS 1: PROTONTHERAPIE IN LUXEMBURG, DUITSLAND EN FRANKRIJK (ZIE OOK §5.2)
In Luxemburg is een grensoverschrijdende samenwerking gestart tussen het Centre Francoise Baclesse
in Luxemburg, het Franse Insititut de Cancérologie de Lorraine (Nancy) en het Duitse Centre
Universitaire de la Sarre (Hôpital de Hombourg). Het doel is om in Nancy (Frankrijk) een
protontherapiecentrum te openen voor een grensoverschrijdende populatie van 5 tot 7 miljoen
mensen, met 300 à 400 behandelingen per jaar93.
5.5.2 CASUS 2: SAMENWERKING ZIEKENHUIZEN MAASTRICHT EN AKEN
De universiteitsziekenhuizen Aken en Maastricht hebben een lange traditie van samenwerking. De
ziekenhuizen wisselen medische specialisten uit voor zowel behandelingen als kennis. Daarnaast wordt
er samengewerkt op het gebied van onderzoek, maar is er ook meer innovatie mogelijk omdat de
ziekhuizen dure infrastructuur delen, bijvoorbeeld tele-neuromonitoring94. Het blijkt dat de kwaliteit
van zorg in de ziekenhuizen beter wordt dankzij de intensieve samenwerking.
5.5.3 CASUS 3: VERSCHILLENDE SAMENWERKINGSVERBANDEN ZIEKENHUIZEN BINNEN DE
BENELUX
Binnen de Benelux landen en met de aangrenzende landen wordt er al op verschillende gebieden
samengewerkt. Ondanks het feit dat dit niet altijd om complexe en/of dure zorg gaat, geeft het wel aan
dat grensoverschrijdende samenwerking tussen ziekenhuizen mogelijk is. Een aantal voorbeelden zijn
de samenwerking voor de pediatrische intensive care unit tussen 1) Maastricht en Tongeren, 2) Genk
en Aken; samenwerking voor reanimatie tussen 1)Bergen, Doornik, Maubeuge, Valenciennes en
2)Veurne, Duinkerken; samenwerking voor orthopedische traumatologie tussen Ronse en Lille;
89
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samenwerking voor revalidatie tussen Oostduinkerken en Nord pas de Calais; samenwerking voor
oncologie tussen Terneuzen en Gent; en samenwerking op het gebied van elektrofysiologie tussen
Aarlen en Nancy.
5.5.4 CASUS 4: VIRTUELE KENNISDELING - EUROPESE REFERENTIE NETWERKEN (ERN)
Sinds 2017 zijn de Europese Referentie Netwerken (ERN) opgericht. ERN´s zijn virtuele netwerken waar
medische specialisten kennis kunnen uitwisselen om complexe en zeldzame ziekten te kunnen
behandelen die gespecialiseerde zorg nodig hebben. Bij de start in 2017 zijn er ruim 900
gezondheidszorgeenheden in 313 ziekenhuizen hierbij aangesloten95, die gezamenlijk 24 ERN´s
beslaan96.
In België zijn 9 ziekenhuizen actief binnen de verschillende ERN´s97: AZ Sint-Maarten, Erasmus
Ziekenhuis, Jules Bordet Instituut, Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, UZ Antwerpen, EZ
Gent, UZ Leuven, UZ Luik en UZ Saint-Luc. In Nederland zijn er 13 ziekenhuizen actief binnen de
verschillende ERN´s98: AMC Amsterdam, Erasmus MC, UMC Leiden, UMC Maastricht, Máxima Medisch
Centrum Veldhoven, Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek, Radboud UMC,
Oogziekenhuis Rotterdam, St. Antonius Ziekenhuis, UMC Groningen, Nij Smellinghe, UMC Utrecht en
VU UMC Amsterdam. In Luxemburg zijn geen ziekenhuizen aangesloten bij de ERN´s99.
Bijlage 4 geeft een gedetailleerd overzicht van welke Benelux-ziekenhuizen in welke ERN´s actief zijn. In
onderstaande tabel wordt een overzicht van alle 24 ERN´s weergegeven100:
1. BOND Rare Bone Disorders;
2. CRANIO Rare craniofacial anomalies and ENT
disorders;
3. Endo-ERN Rare Endocrine Conditions;
4. EpiCARE Rare and Complex Epilepsies;
5. ERKNet Rare Kidney Diseases;
6. ERN-RND Rare Neurological Diseases;
7. ERNICA Rare inherited and congenital anomalies;
8. ERN-LUNG Rare Respiratory Diseases;
9. ERN-Skin Rare and Undiagnosed Skin Disorders;
10. EURACAN Rare Adult Cancers (solid tumors);
11. EuroBloodNet Rare Hematological Diseases;
12. EURO-NMD Rare Neuromuscular Diseases;

13. ERN-EYE Rare Eye Diseases;
14. ERN GENTURIS GENetic TUmour RIsk Syndromes;
15. GUARD-HEART Gateway to Uncommon And Rare Diseases of
the HEART;
16. ITHACA Rare Congenital Malformations and Rare Intellectual
Disability;
17. MetabERN Rare Hereditary Metabolic Disorders;
18. PaedCan-ERN Paediatric Cancer (haemato-oncology);
19. RARE-LIVER Hepatological Diseases;
20. ReCONNET Rare Connective Tissue and Musculoskeletal
Diseases;
21. RITA Rare Immunodeficiency, Autoinflammatory and
Autoimmune Diseases;
22. TRANSCHILD Transplantation in Children (incl. HSCT, heart,
kidney, liver, intestinal, lung and multiorgan);
23. VASCern Rare Multisystemic Vascular Diseases;
24. EUROGEN Rare Urogenital Diseases.

5.5.5 OPMERKING: GEZAMENLIJKE INVESTERINGEN IN KOST INTENSIEVE GEZONDHEIDSZORG.
De Europese Commissie heeft een onderzoek uitgevoerd naar grensoverschrijdende samenwerking op
het gebied van kost-intensieve investeringen in de gezondheidszorg binnen de EU101. Het onderzoek
concludeert dat grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van kost-intensieve medische
apparatuur een win-win situatie is voor alle deelnemende partijen. Desalniettemin wordt dit slechts
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gedaan door een aantal lidstaten. Het rapport geeft hiervoor onder andere volgende redenen aan:
slechte informatie, diverse gezondheidssystemen, administratieve drempels en weinig politieke
ondersteuning.
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6. CONSTATERINGEN
6.1

DE WET- EN REGELGEVING IS ZEER COMPLEX

De bestaande EU wet- en regelgeving en de implementatie hiervan in de wetgeving van de Beneluxlanden blijkt zeer complex. Hoewel uit de workshop van 10 november blijkt dat de experten een duidelijk
beeld hebben van de wet- en regelgeving, is er een consensus dat het voor veel stakeholders te
ingewikkeld is. Denk hierbij aan de patiënten, zorgverzekeraars en mutualiteiten, maar ook de vele
zorgaanbieders. De vraag is dan ook of de EU de dualiteit tussen enerzijds de verordening en anderzijds
de richtlijn tot een geïntegreerd en eenduidig regelgevend kader kan smeden. Hierdoor kan er meer
duidelijkheid gecreëerd worden voor alle betrokken stakeholders.

6.2

VRIJ VERKEER VAN PATIËNTEN IS NIET ONBEPERKT

Het blijkt dat veel stakeholders zich nog niet bewust zijn van de kansen en de beperkingen van
grensoverschrijdende zorg in de EU. Tijdens de workshop van 10 november bleek dat de verwachtingen
omtrent grensoverschrijdende gezondheidszorg bij verschillende stakeholders te hoog ligt. De perceptie
is vaak dat het recht op grensoverschrijdende gezondheidszorg onbeperkt is, maar er is weinig kennis
over de randvoorwaarden en beperkingen. Deze zijn het resultaat van een balans tussen enerzijds het
strategisch gebruik van de mogelijkheden die grensoverschrijdende zorg biedt en anderzijds het
beheersen van de uitgaven van de grensoverschrijdende zorg. Het blijkt ook dat verschillende
stakeholders, zoals de patiënten, niet op de hoogte zijn van de randvoorwaarden. Dit leidt tot frustratie
en onbegrip bij de betrokkenen. Een afwijzing voor toestemming van de mutualiteit / zorgverzekeraar
staat dan ook haaks op de perceptie dat grensoverschrijdende zorg een onbeperkt recht zou zijn.

6.3

EEN TEKORT AAN ‘AWARENESS’ OVER DE RANDVOORWAARDEN VAN
GRENSOVERSCHRIJDENDE ZORG

Er zijn vele, soms schrijnende, gevallen bekend van patiënten die zich laattijdig of te laat informeren
over de regels omtrent grensoverschrijdende gezondheidszorg, waarbij blijkt dat dit ernstige gevolgen
kan hebben voor de terugbetaling van zorg. Veel patiënten beslissen om zorg over de grens te zoeken
vooraleer zij alle mogelijkheden hebben nagegaan. Geconcludeerd kan worden dat er bij vele patiënten
een tekort aan bewustzijn bestaat om voorafgaand te checken en daar de persoonlijke beslissing op af
te stemmen.
Anderzijds is tijdens de workshop ook duidelijk geworden dat het lastig is om bewustzijn te creëren en
dat een patiënt pas alert wordt op het moment dat de zorg nodig is. Dit geldt overigens ook voor de
zorgverstrekkers, die niet altijd over de juiste kennis van procedures beschikken om een patiënt op de
juiste wijze te informeren.
Ook is het belangrijk om de kennis bij mutualiteiten en zorgverzekeraars op peil te houden. Er worden
al inspanningen gedaan om de kennis op te bouwen. In de praktijk blijkt dat er nog verzoeken worden
afgewezen van patiënten, die bij een beroep wel worden goedgekeurd.
Geconcludeerd kan worden dat over het algemeen er een tekort aan awareness bestaat voor de
administratieve en financiële beperkingen bij de verschillende stakeholders, met name voor het
voortijdig checken van de randvoorwaarden.
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6.4

ER ZIJN MEER MOGELIJKHEDEN VOOR DE NATIONALE CONTACT
PUNTEN

Het is gebleken dat NCP´s een specifieke maar ook beperkte rol spelen voor informatievoorziening met
betrekking tot grensoverschrijdende zorg. De NCP’s bieden enerzijds generieke informatie over onder
andere regelgeving en toestemmingsvoorwaarden, anderzijds informeren zij ‘buitenlandse’ patiënten
over het nationale zorglandschap. NCP’s bieden geen individuele patiënten informatie waardoor zij
nationale patiënten altijd doorverwijzen naar de mutualiteit of zorgverzekeraar (Dit geldt niet voor
Luxemburg, waar de CNS de rol van zowel NCP als zorgverzekeraar vervult).
In die zin mag gesteld worden dat een NCP een beperkte rol heeft. Anderzijds kan ook geconcludeerd
worden dat een NCP een eerste ‘poortfunctie’ heeft in informatievoorziening. Met de voorgaande
aanbeveling over ‘awareness’ in gedachte, en de NCP als eerste ‘poort’, kan de vraag gesteld worden of
een NCP een meer proactieve rol kan spelen om het brede publiek, patiënten en zorgaanbieders actief
te informeren, en ‘awareness’ te creëren, over de noodzakelijkheid om zich vooraf grondig te laten
informeren over de mogelijkheden en randvoorwaarden van grensoverschrijdende gezondheidszorg.
Daarnaast vormen de NCP´s in de EU een netwerk, maar blijkt dat zij hun rol op verschillende manieren
uitvoeren.

6.5

MUTUALITEITEN EN ZORGVERZEKERAARS ZIJN ONMISBAAR IN DE
INFORMATIEVOORZIENING NAAR EN VOOR PATIËNTEN

Naast de NCP´s spelen ook de mutualiteiten en zorgverzekeraars een belangrijke rol in
grensoverschrijdende gezondheidszorg. Zij zijn zowel de instantie die over de terugbetalingen van zorg
beslist als de instantie die de cliënten informeert over grensoverschrijdende zorg. Omdat een NCP geen
individuele gegevens van patiënten heeft, zal de patiënt ook informatie over grensoverschrijdende zorg
moeten inwinnen bij de mutualiteit / zorgverzekeraar. Die informatie zal toegespitst zijn op de
specifieke situatie. De mutualiteit / zorgverzekeraar heeft dus de duale rol van informatievoorziener en
beslisser, al kan een cliënt in beroep gaan tegen een beslissing. Als een cliënt informatie inwint bij de
mutualiteit / zorgverzekeraar, welke dus specifieker is dan de informatie van een NCP, kan men ervan
uitgaan dat een cliënt geen beroep meer zal doen op een NCP. Een uitzondering is Luxemburg, waar de
CNS zowel de rol van NCP als mutualiteit / zorgverzekeraar heeft.

6.6

GRENSOVERSCHRIJDENDE INITIATIEVEN VERLAGEN BARRIÈRES EN
PASSEN BINNEN DE NATIONALE ZORGSYSTEMEN

Er bestaan verschillende initiatieven die grensoverschrijdende zorg vereenvoudigen, met name door
barrières zoals administratieve procedures te verlagen of weg te nemen. Er is een zekere noodzaak aan
zulke initiatieven, met name in de grensgebieden waar een ziekenhuis over de grens soms dichterbij is
dan in eigen land. Het bleek dat zulke initiatieven alleen kunnen slagen als er sprake is van een
meerwaarde voor de stakeholders, zoals betere- en beter bereikbare zorg.
Het blijkt dat de initiatieven in de Benelux onderling sterk verschillen. Deze verschillen worden verklaard
door het feit dat zij, en de gelieerde organisaties, gebaseerd zijn op de sterk verschillende nationale
zorgsystemen. Denk hierbij aan de Nederlandse zorgverzekeraars met winstoogmerk, de Belgische
mutualiteiten en Luxemburgse Caisse Nationale de Santé. Al deze initiatieven voor vereenvoudiging van
de grensoverschrijdende zorg streven uiteindelijk hetzelfde doel na: het voorkomen dat patiënten
worden geconfronteerd met ingewikkelde regelgeving en ervoor zorgen dat de voorafgaande
toestemmingsvereiste in de praktijk wegvalt. Administratieve en financiële barrières worden tot een
minimum beperkt voor patiënten die onder deze initiatieven vallen, wat niet het geval is voor patiënten
buiten deze initiatieven.
Opmerkelijk is dat deze initiateven steeds voor een welbepaalde en goed omschreven groep mensen
van toepassing is. In Nederland is het bijvoorbeeld afhankelijk per zorgverzekeraar en gecontracteerde
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zorgaanbieder in het buitenland waar een patiënt terecht kan. Vanuit België naar Frankrijk is het
initiatief gebaseerd op een geografische afbakening, waarbij de woonplaats in een vooraf bepaald
arrondissement leidend is.
Eveneens opmerkelijk is dat het gaat om welbepaalde en goed omschreven zorgaanbieders en
zorginstellingen.
Door het reguleren van de omvang van deze initiatieven en deze initiatieven niet als onbeperkte vrijheid
voor elke patiënt aan te bieden, blijven de kosten van medische zorg over de grens beheersbaar en
komen de nationale zorgsystemen niet onder druk te staan. Dit was uiteindelijk een belangrijke
motivatie om in beginsel randvoorwaarden voor grensoverschrijdend zorg te creëren.

6.7

DE VOORTZETTING VAN KENNISDELING IS ONMISBAAR VOOR DE
TOEKOMST VAN DURE EN COMPLEXE ZORG

Dure en complexe zorg is een onderwerp dat binnen de Benelux erg actueel is, bijvoorbeeld met de
bouw van protontherapiecentra in zowel Nederland en België. Niettegenstaande de eventuele
mogelijkheid om investeringen en behandelcentra te delen nog niet binnen handbereik is, bestaat er
consensus dat het noodzakelijk is om kennis te delen over dure en complexe zorg. De deelnemers zijn
van oordeel dat de verbeterde kennisdeling op het gebied van de organisatie van dure en complexe
zorg in de Benelux een zeer nuttig en waardevol initiatief is. De Benelux-workshop van 1 december 2017
verschafte inzicht in de benaderingswijzen en de achterliggende overwegingen en beleidskeuzes in de
Benelux-landen.
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7. BELEIDSAANBEVELINGEN
7.1. HET CREËREN VAN EEN GEÏNTEGREERD EN EENDUIDIG REGELGEVEND
KADER: DE WET- EN REGELGEVING IS TE COMPLEX
Om duidelijkheid te creëren voor alle stakeholders, wordt aanbevolen aan de Europese Unie om een
geïntegreerd en eenduidig regelgevend kader te creëren. Concreet betekent dit dat de complexiteit die
momenteel bestaat uit enerzijds de verordening en anderzijds de richtlijn, zou worden weggenomen
zodat de regelgeving omtrent grensoverschrijdende zorg vanuit één wetgevend instrument zou vloeien.

7.2

DE ‘AWARENESS’ VAN STAKEHOLDERS VERGROTEN: ER BESTAAT GEEN
ABSOLUTE VRIJHEID VOOR HET VERKEER VAN PATIËNTEN

Vanwege de lacune in kennis bij verschillende stakeholders, wordt aanbevolen om acties te
ondernemen die het bewustzijn over de randvoorwaarden van grensoverschrijdende zorg vergroten.
Deze acties moeten ertoe leiden dat de stakeholders zich bewust worden van het feit dat de vrijheid
van grensoverschrijdende zorg aan verschillende restricties, zoals het aanvragen van voorafgaande
toestemming, zijn onderworpen. Een belangrijke actie hierin is ‘awareness’ creëren voor het tijdig
informeren over de mogelijkheden en beperkingen van grensoverschrijdende zorg.

7.3

EEN MEER PROACTIEVE ROL VOOR NCP´S OM ‘AWARENESS’ TE
VERGROTEN: HET NCP IS TE REACTIEF

Gegeven het feit dat het NCP de eerste poort naar informatie over grensoverschrijdende zorg is, wordt
voorgesteld om te onderzoeken of de NCP´s hierin proactief kunnen opereren. Dit zou betekenen dat
het NCP het brede publiek, patiënten en zorgaanbieders bewust zou maken van mogelijkheden en
beperkingen van grensoverschrijdende gezondheidszorg, met name over de noodzaak van vooraf de
noodzakelijke informatie te verkrijgen over de randvoorwaarden. Het NCP met de functie van proactieve
informatieverstrekker past naadloos binnen het NCP als centraal punt van grensoverschrijdende zorg.

7.4

DE ZICHTBAARHEID EN VINDBAARHEID VAN NCP’S VERGROTEN: NCP’S
ZIJN NIET VINDBAAR VOOR PATIËNTEN

Het wordt aanbevolen om de online zichtbaarheid van NCP´s te vergroten. Momenteel kan men een
NCP online vinden als men op de hoogte is van het bestaan. Op basis van online zoektermen komt men
echter zelden bij het NCP uit. Omdat er momenteel bij de stakeholders weinig ‘awareness’ bestaat over
het bestaan van NCP´s, lijkt het een logische stap om te investeren in zoektermen op online
zoekmachines, die patiënten gebruiken om informatie te vinden.

7.5

HET ‘POOLEN’ EN ‘SHAREN’ VAN INFORMATIE DOOR NCP´S: NCP´S
BENUTTEN DE KANSEN EN MOGELIJKHEDEN VAN HET NETWERK NIET

Omdat de NCP’s in de EU een netwerk vormen, bestaat de kans om expertise te verzamelen en te delen.
Op deze manier is er meer landen-specifieke informatie voor handen. Een sterkere samenwerking kan
ook betekenen dat de informatievoorziening beter op elkaar wordt afgestemd. Daarom wordt
gesuggereerd dat NCP´s meer zouden samenwerken zodat patiënten op een meer gestroomlijnde en
beter toegankelijke manier de nodige informatie kunnen verkrijgen.
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7.6

VERRUIMING VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE INITIATIEVEN: ER ZIJN
NOG MOGELIJKHEDEN

Bij het in kaart brengen van de verschillende initiatieven om grensoverschrijdende zorg te
vergemakkelijken blijkt dat veel mogelijk is. Er zijn een Belgisch-Frans initiatief, Luxemburgs - Belgisch Frans initiatief, een Belgisch-Duits initiatief, een Nederlands - Belgisch initiatief en een Nederlands Duits initiatief. Volgens de beschikbare informatie zijn er geen initiatieven vanuit België naar Nederland
en Luxemburg om de barrières te verlagen. Gesuggereerd wordt om te onderzoeken of er een wens en
een meerwaarde bestaat om dergelijke initiatieven in deze regio´s te ontwikkelen.

7.7

HET VOORZETTEN VAN KENNISDELING VAN DURE EN COMPLEXE ZORG:
HET IS NOODZAKELIJK OM VAN ELKAAR TE LEREN

Het wordt aanbevolen om de kennisdeling van dure en complexe zorg tussen de Benelux-landen te
stimuleren en voort te zetten; Het bleek dat er een belangrijke toegevoegde waarde wordt gezien in
het verder verdiepen van deze georganiseerde kennisdeling in Benelux-verband, met het oog op het
ontwikkelen van het wederzijds inzicht in de methoden en benaderingswijzen en het verkennen van
mogelijke perspectieven door grensoverschrijdende benadering.
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