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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

2664
Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Europese richtlijn omtrent de
rechten van patiënten bij grensoverschrijdende zorg (ingezonden 18 april
2012).
Antwoord van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
(ontvangen 31 mei 2012). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar
2011–2012, nr. 2440.
Vraag 1
Bent u ervan op de hoogte dat de Europese richtlijn omtrent de rechten van
patiënten bij grensoverschrijdende zorg in april 2011 van kracht is geworden?
Wanneer komt u met voorstellen om deze op te nemen in nationale wet- en
regelgeving?
Antwoord 1
Ik ben op de hoogte van het van kracht worden van de betreffende richtlijn.
Op 4 maart 2011 heb ik de Tweede Kamer een brief (21 501-31-235) gestuurd
over de vaststelling van deze richtlijn en de consequenties daarvan voor
Nederland.
Vraag 2
Bent u bekend met de belemmeringen bij grensoverschrijdende zorg, zoals
verschillen in zorgverzekeringen, wet- en regelgeving en zorgstelsels? Hoe
wilt u deze weg gaan nemen?
Antwoord 2
Ik ben bekend met belemmeringen bij grensoverschrijdende zorg als gevolg
van verschillen in zorgverzekeringen, wet- en regelgeving en zorgstelsels van
de verschillende EU-lidstaten. Met de Europese Verordening 883/2004, de
Patiëntenrichtlijn voor grensoverschrijdende zorg (24/2011/EU) en de
implementatie ervan in nationale wetgeving worden een aantal van deze
belemmeringen weggenomen.
Nederland heeft al bij de invoering van de Zvw rekening gehouden met alle
jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Diezelfde jurisprudentie is in
de Richtlijn verwerkt.
De Zorgverzekeringswet en de AWBZ voldoen al aan de eisen die worden
gesteld in de Patiëntenrichtlijn voor grensoverschrijdende zorg. Verzekerden
hebben aanspraak op (vergoeding van kosten van) medische zorg verleend
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op het grondgebied van de EU en de EER, zowel op grond van de Verordening als op grond van nationale wetgeving. In het laatste geval is de
vergoeding gemaximeerd tot de in Nederland gangbare tarieven. Ook dit is
conform de Patiëntenrichtlijn. Nederland hoeft daarom op dat terrein geen
aanvullende wetgeving te ontwikkelen.
Bij twee elementen van de richtlijn moet Nederland maatregelen nemen: het
instellen van nationaal contactpunt voor grensoverschrijdende gezondheidszorg en de erkenning van recepten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg.
Vraag 3
Hoe denkt u erover om een grenslandtoets uit te voeren alvorens de richtlijn
wordt omgezet in wet- en regelgeving?
Antwoord 3
Ik ga ervan uit dat hier de toets wordt bedoeld die ertoe strekt de gevolgen
van nieuwe wetgeving voor grensarbeiders in kaart te brengen. In dat geval
is dat hier niet van toepassing omdat Nederland geen wijzigingen hoeft door
te voeren in de Zvw en de AWBZ voor de implementatie van de Patiëntenrichtlijn voor grensoverschrijdende zorg.
Vraag 4
Hoe gaat u uitvoering geven aan het invullen van een nationaal informatiepunt voor zorgvragers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars?
Antwoord 4
Ik ben op dit moment in overleg met de Europese Commissie om te bezien
op welke wijze en waar het nationaal informatiepunt kan worden ingericht.
Overleg met andere lidstaten vind ik hierbij van belang. De Europese
Commissie heeft aangegeven dat nog geen enkele EU-lidstaat een nationaal
informatiepunt heeft gerealiseerd, dan wel dat hiertoe concrete voorstellen
toe zijn.
Vraag 5
Bent u ermee bekend dat het streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk
en het Sankt Agnes Hospital in Bocholt al de mogelijkheden onderzoeken tot
grensoverschrijdende samenwerking? Zou het mogelijk zijn in dit verband
een pilot uit te voeren met deze ziekenhuizen?
Antwoord 5
Het is mij bekend dat verschillende Nederlandse grensziekenhuizen de
mogelijkheden bekijken om intensiever samen te werken met Belgische en
Duitse ziekenhuizen. Ook over de hierboven beschreven casus heb ik signalen
ontvangen, hoewel de details van deze plannen mij niet bekend zijn. Ik juich
echter een verbeterde samenwerking tussen grensziekenhuizen van harte toe
en het staat ziekenhuizen vrij om, binnen de geldende wet- en regelgeving,
pilots te starten op dit gebied.
Vraag 6
Kunt u ons informeren over de planning van implementatie van de Europese
richtlijn?
Antwoord 6
De implementatie van de richtlijn dient uiterlijk op 25 oktober 2013 gerealiseerd te zijn.
Vraag 7
Kunt u deze vragen beantwoorden in de door u in het debat op 7 maart jl.
naar aanleiding van het verslag van het algemeen overleg Zorglandschap
toegezegde brief over grensoverschrijdende samenwerking in de ziekenhuissector?
Antwoord 7
Ik heb ervoor gekozen om deze vragen via de reguliere weg te beantwoorden.
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