Factsheet grensoverschrijdende
zorg Rodersana
Sinds 25 oktober 2013 is er een nieuwe EU-richtlijn van kracht voor patiëntenrechten bij grensoverschrijdende zorg.
Door deze richtlijn is er nu duidelijkheid over de rechten en regels van patiënten voor grensoverschrijdende veilige,
kwalitatieve zorg en de terugbetaling ervan.

Hooggekwalificeerde grensoverschrijdende behandeling voor
verslaving vergoed

Rodersana behandelt sinds haar oprichting patiënten uit andere landen en is content met deze nieuwe richtlijn die
duide-lijkheid en zekerheid biedt voor de cliënt. Volgens deze richtlijn zou dagbehandeling en ambulante behandeling
bij onze zorglocaties in Nederland vergoed worden (zonder toestemming) door de lokale gezondheidsdienst. Voor
terugbetaling van kosten na een opname in de verslavingskliniek is wel vooraf toestemming nodig door de lokale
gezondheidsdienst. Weigering is echter onwaarschijnlijk, gezien de noodzakelijke casespecifieke onderbouwing. In deze
factsheet zetten we kort de meest voorkomende vragen van cliënten op een rij.

Wat houdt de nieuwe EU-richtlijn voor grensoverschrijdende zorg in?

Kort gezegd kunnen patiënten nu zelf kiezen voor veilige en kwalitatieve behandeling over de grens en daarvoor de
kosten verhalen op de verzekering. In het algemeen geldt: ”Als u recht heeft op vergoeding in eigen land, dan heeft u
recht op dezelfde vergoeding van kosten gemaakt in een ander EU-land.”

Heb ik vooraf toestemming nodig voor de behandeling van mijn lokale
gezondheidsdienst?

In een aantal gevallen is goedkeuring vooraf nodig:
•

Zorg die moet worden gepland en (a) waarbij de betrokken patiënt ten minste één nacht in het ziekenhuis verblijft of (b) waarvoor zeer gespecialiseerde en kostenintensieve medische infrastructuur of apparatuur vereist is.

•

Zorg die behandelingen omvat waaraan een bijzonder risico voor de patiënt of voor de bevolking verbonden is.

•

Zorg die wordt verleend door een zorgaanbieder die aanleiding geeft tot ernstige en specifieke bezorgdheid in
verband met de kwaliteit of veiligheid van de zorg.

Wanneer kan deze toestemming geweigerd worden?
•

In geval van een veiligheidsrisico voor de patiënt en/of de bevolking.

•

In geval van ernstige en specifieke bezorgdheid over de naleving door de zorgaanbieder van de voorschriften
betreffende de kwaliteit en de veiligheid van de patiënt.

•

Als dezelfde zorg in het thuisland kan worden geboden binnen een medisch aanvaardbare termijn.
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Hoeveel krijg ik vergoed na een grensoverschrijdende behandeling?
Cliënten krijgen hetzelfde bedrag vergoed als zij zouden krijgen voor een vergelijkbare behandeling in eigen land. Deze
vergoeding wordt ofwel direct aan de patiënt overgemaakt, ofwel aan de zorgaanbieder. De vergoeder (lokale gezondheidsdienst) bepaalt dit.

Heb ik een verwijzing nodig voor grensoverschrijdende behandeling?
Net als bij behandeling in jouw eigen land heeft de cliënt een verwijsbrief nodig voor behandeling van een huisarts of
specialist.

Waar kan ik meer informatie krijgen?
De lidstaten moeten een Nationaal Contact Punt inrichten waar patiënten met vragen over grensoverschrijdende zorg
terecht kunnen. Hier is ook een lijst te verkrijgen welke specifieke behandelingen vooraf toestemming vereisen. Het
Nationaal Contact Punt in België kan je op de volgende manieren bereiken:
Tel.: +32 (0)2/290 28 44
E-mail: information@crossborderhealthcare.be
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