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Nederlandse verzel{eraars }{Un-

nen Europa niet buiten de 

deur houden 

Een vertegenwoordiger uit Spijkenisse heeft al jaren rugpijn door een versle

ten ruggewerveL De pijn is niet te harden en de WAO komt in zicht. Maar dan 

hoort hij over een Duitse kliniek waar rugklachten succesvol behandeld wor

den en waar hij meteen onder bet mes kan. Het enige minpuntje is dat bet een 

particuliere instelling betreft, dus er hangt een stevig prijskaartje aan. De 

totale kosten bedragen veertigduizend gulden. Maar wat is geld als je veel pijn 

hebt? Na de operatie zijn de klachten en de pijn verdwenen. Eind goed, al 

goed. Althans, zo lijkt bet. Want al snel volgt de ontgoocheling als blijkt dat 

de ziektekostenverzekeraar niets vergoedt. Reden: De behandeling heeft in bet 

buitenland plaatsgevonden. 

De meeste Nederlandse verzekeraars betalen niet voor medische behandelingen 

in bet buitenland. Op zich is bet logisch dat verzekeraars op die manier hopen 

door Petra Wolthuis de kosten te beperken en een overzicht te krijgen van verschillende behandelwij

zen. Maar in sommige gevallen kan deze weigering tot onbegrip en tot schrijnen

de situaties leiden. Bijvoorbeeld als patienten in Nederland jaren moeten wach

ten op een operatie in eigen land terwijl zij in buitenlandse ziekenhuizen 

meteen geholpen kunnen. Of als er aileen over de grens succesvolle behandelin

gen bestaan voor specifieke aandoeningen. Een patient die bet zich niet kan ver

oorloven om de reis en behandeling te betalen, is gedwongen om de pijn of de 

ziekte te verdragen ofmaanden te wachten op een operatie. 

Jan Degenaar (43), de vertegenwoordiger met rugpijn uit Spijkenisse, maakt zich 

hierover enorm kwaad. "AI vanaf mijn 20ste heb ik allast van mijn rug. Op bet 

laatst was bet zo erg dat ik mij aileen nog maar kruipend naar bet toilet kon 

bewegen. De WAO kwam in zicht. Maar ik wilde zo snel mogelijk van de pijn af 

en weer werken. Toen hoorde ik van de Alpha kliniek in Munchen die patienten 

met rug- en knieklachten behandelt. Ik heb contact opgenomen, meteen een 

afspraak gemaakt voor een opera tie en binnen twee weken ging ik al onder bet 

mes. De opera tie is geslaagd, ik ben enorm opgeknapt en werk weer fulltime. 

Maar alles bij elkaar heeft bet mij wei veertigduizend gulden gekost. Ik betaal al 

jaren premie voor een goede gezondheidsverzekering. En als ik gebruik van bet 

aanbod wil maken, kan dat niet. Dat klopt toch niet?" 

Samen met Norbert Dikl<eboom, die eveneens een rugoperatie in Munchen heeft 
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De Alpha kliniek 

Het de bat over grensoverschrijdende zorg dat op 23 augustus jongstleden 

plaatsvond was georganiseerd door orthopedisch chirurg Willem Zeegers. 

Zeegers opereert al jarenlang versleten rugwervels en was werkzaam in het 

Maaslandziekenhuis in Sittard. Hij was de enige chirurg in Nederland die speci

fieke succesvolle hernia operaties verrichtte. Zeegers is in Duitsland gaan wer

ken omdat hij moeite heeft met de Nederlandse bureaucratie en de lange 

wachtlijsten. "Het Nederlandse zorgsysteem blokkeert mijn geest en handen." 

In de Alpha kliniek zijn nog twee andere Nederlandse specialisten werkzaam. 

In deze kliniek komen jaarlijks 5500 patienten met rug- en knieklachten en 

jaarlijks worden er meer dan tweeduizend operaties uitgevoerd. Ongeveer zes 

procent van de patienten die de Alphakliniek bezoekt is Nederlander. 

ondergaan, heeft Jan Degenaar de actiegroep Ruggespraak opgericht. Samen met 

nog vijftien rugpatienten die bij de Alpha Kliniek zijn behandeld, proberen zij 

het geld van de behandelingen van de verzekeraars terug te krijgen. Degenaar: 

"Daarvoor halen wij het onderste uit de kan. Want wij hebben de operatie kun

nen betalen, maar iedere week bellen vijfentwintig mensen ons die ook geope

reerd willen worden, maar geen geld hebben. Deze mensen zijn radeloos. 

Gezondheid is blijkbaar dus toch te l<Oop." 

In tegenstelling tot andere Europese Ianden biedt het Nederlandse zorgverzeke

ringsysteem de patient geen geld maar zorg aan. Met een mooi woord naturasys

teem genoemd. De zorg die een verzekeraar biedt is afhankelijk van de afspraken 

die verzekeraars hebben afgesloten met (Nederlandse) ziekenhuizen, instellingen 

en specialisten waaruit de patient mag kiezen voor een behandeling. Natuurlijk 

bestaan er uitzonderingen. Zo hebben veel verzekeraars van mensen die in de 

grensstreek wonen goede afspraken gemaakt met Duitse en Belgische ziekenhui

zen en hulpverleners. En vorige maand is als unicum een buitenlands afkickcen

trum toegelaten tot de volksverzekering AWBZ (Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten). Ook Astmapatienten in het Zwitserse Davos krijgen hun kosten 

vergoed. Maar dat zijn uitzonderingen. En dat terwijl voor iedereen goede medi

sche zorg voorhanden moet zijn. Ook in het buitenland. Maar voor het zover is 

moeten nog heel wat hobbels genomen worden. Over deze knelpunten in het 

Nederlands verzekeringsstelsel spraken onder ander dr. Rob Braat (medisch advi

seur CZ groep), Prof. dr. Bob Smalhout (anesthesist), Mr. Inne Cath (advocaat van 

actiegroep Ruggespraak en specialist Europees gezondheidsrecht) en drs. Willem 

Zeegers (orthopedisch chirurg). Zij namen woensdag 23 augustus jongstleden in 

de Alpha kliniek in Munchen dee! aan de paneldiscussie 'Grensoverschrijdende 
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zorg'. Volgens medisch adviseur Braat krijgen steeds meer mens en te maken 

met medische hulp in het buitenland. Niet alleen om de wachtlijsten te omzei

len ofvanwege bepaalde behandelingen, maar als gevolg van de grotere mobili

teit van de Europeanen. Steeds meer Nederlanders verblijven langere periodes in 

het buitenland zoals stagiaires of overwinteraars. En als er wat in het buitenland 

gebeurt, willen deze mensen een volledige vergoeding. Voor verzekeraars houdt 

dat een geleidelijk proces van veranderingen in en Braat hoopt dat de politiek 

daaraan een bijdrage gaat leveren. Want verzekeraars zijn afhankelijk van beslui

ten van de overheid. Organisator Zeegers had dan ook graag een politicus bij de 

discussie gehad. Hij had vijftien politici aan de lijn gehad, maar allen zegden af. 

De over-bureaucratisering in de gezondheidszorg was ook een onderwerp dat ter 

sprake kwam. Prof. dr. Bob Smalhout : "Het huidige systeem is rot. 

Gezondheidszorg moet voor iedereen beschikbaar zijn. Maar dat is nu niet het 

geval. Om duidelijk te maken hoe erg het met de gezondheidszorg gesteld is, 

moet u het voor het gemak maar eens vergelijken met de brandweer. Stel u voor, 

uw huis staat in lichterlaaie, de brandweer arriveert en zegt vervolgens: 'Sorry 

hoar, maar we moeten terug. Het budget is op. We komen volgende week wei weer.' ]a nu 

lacht u. Maar zo gaat het wel. Zieke mensen worden niet geholpen omdat het 

budget op is. En patienten die zelf een oplossing zoeken en naar het buitenland 

gaan, worden weer belemmerd door de verzekeraars. Ik vind dat iedere patient 

vrij moet zijn om zelf de behandeling of therapie te kiezen. Dan ga ik er natuur

lijk wel van uit dat het gerenommeerde ziekenhuizen of instituten betreft." 

Toch begint geleidelijk aan begint de macht van de verzekeraars af te brokkelen. 

Hierbij speelt het Europese Hof een belangrijke rol. De Nederlandse gezondheids

zorg staat steeds vaker onder druk van de Europese regelgeving. De weigering 

van een financiele vergoeding aan een patient die in het buitenland zorg zoekt, 

is in strijd met Europese regels. Binnen Europa is vrij verkeer van producten, 

diensten en ook gezondheid gewaarborgd. Alleen in extreme gevallen kan hierop 

een uitzondering worden gemaakt. Bijvoorbeeld als de gezondheid van de bevol

king in gevaar komt, of als de beslissing ertoe leidt dat het hele sociale zeker-

Voordelen zorg over de grens: 

• Verzekeraars kunnen bij beperkt aanbod buitenlandse hulpverleners 

inschakelen. 

• Artsen kunnen naar het buitenland als ze in eigen land geen werk kunnen 

vinden. 

• Buitenlandse instellingen met weinig patienten kunnen hun ruimte en capa

citeit vollediger benutten. 

141 



142 

< 
"' "' N 

"' "' "' "' ,. ,. 
"' "' 

heidsstelsel op de helling komt te staan. De Europese rechter kan dus via de toe

passing van Europees recht invloed uitoefenen op het gezondheidszorgbeleid in 

Nederland. 

Wat dat concreet zou kunnen betekenen, is duidelijk gemaakt door de volgende 

zaken. Vorig jaar vroeg een Nederlandse vrouw met de ziekte van Parkinson toe

stemming voor de behandeling van de ziekte in een Duitse kliniek. De verzeke

raar weigerde omdat er geen medische noodzaak bestond om in Duitsland 

behandeld te worden. Ook de familie van een man die door een verkeersongeval 

in coma was geraakt, vroeg een vergoeding voor een behandeling in de universi

teitskliniek van Innsbruck. Ook in dit geval kreeg de patient niets vergoed van 

de verzekering. Dit keer was het excuus dat de benodigde adequate hulp bij de 

Nederlandse verzekeraar voorhanden was. De bovengenoemde Nederlanders 

accepteerden dit niet en brachten hun zaak voor het Europese Hof. In het najaar 

zal hierover door de Europese rechter een uitspraak worden gedaan. Als het 

Europese Hof de patienten in het gelijk stelt, kan het een grate verandering 

teweeg brengen in het Nederlandse verzekeringsstelsel. Zo is het denkbaar dat 

Nederlandse verzekeraars in de toekomst kunnen kiezen voor een restitutiemo

gelijkheid. Dat wil zeggen: een patient krijgt een bepaald geldbedrag voor een 

behandeling naar eigen keuze. Een andere mogelijkheid is een combinatie van 

beide. Bijvoorbeeld voor een behandeling in Nederland het gebruikelijke natu

rastelsel en voor zorg in het buitenland een bepaald geldbedrag. Maar wat het 

ook wordt, er gaat in ieder geval binnenkort iets gebeuren. Dan kan er pas echt 

aan iedere verzekerde grensoverschrijdende zorg geleverd worden. 

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Metro 28/8/2000. 

Informatie: 

Info over achtergrond en doelstellingen van actiegroep Ruggespraak: 

www.ruggespraak.com 

Info over Alpha kliniek in Miinchen en de behandelmethoden: 

www.alphaklinik.de 

Website van de Zorgverzekeraars Nederland: 

www.zn.nl 
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