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Grensoverschrijdende gezondheidszorg in de EU: beter
beheer is nodig om hoge ambities te verwezenlijken,
aldus controleurs
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer worden EU-patiënten nog steeds
geconfronteerd met uitdagingen als zij willen profiteren van de beoogde maatregelen in de EUrichtlijn betreffende grensoverschrijdende gezondheidszorg. Slechts een minderheid van de
mogelijke patiënten is zich bewust van hun recht om een beroep te doen op gezondheidszorg
in het buitenland. Tegelijkertijd stelden de controleurs problemen en vertragingen vast bij de
elektronische uitwisseling van medische gegevens van patiënten tussen lidstaten. Bovendien
moeten de maatregelen die de toegang tot gezondheidszorg voor patiënten met een zeldzame
ziekte vergemakkelijken, verbeterd worden.
De richtlijn betreffende grensoverschrijdende gezondheidszorg van 2011 is gericht op het
waarborgen van veilige en hoogwaardige medische zorg over de grenzen binnen de EU heen en
de terugbetaling van zorg in het buitenland onder dezelfde voorwaarden als in eigen land. EUpatiënten die zich voor gezondheidszorg naar een andere lidstaat begeven — om bijvoorbeeld in
het ziekenhuis een geplande behandeling te ondergaan of geneesmiddelen te kopen — hebben
recht op relevante informatie over de normen voor behandeling, terugbetalingsregels en de
juridische mogelijkheid waar ze het beste een beroep op doen.
De controleurs onderzochten of de Europese Commissie de uitvoering van de richtlijn
betreffende grensoverschrijdende gezondheidszorg in de EU heeft gemonitord en de lidstaten
heeft ondersteund bij het informeren van patiënten over hun rechten. Zij beoordeelden de
behaalde resultaten voor grensoverschrijdende uitwisselingen van medische gegevens en
controleerden de belangrijkste maatregelen op het gebied van zeldzame ziekten.
“EU-burgers profiteren nog niet genoeg van de ambitieuze maatregelen die in de richtlijn
betreffende grensoverschrijdende gezondheidszorg zijn opgenomen”, aldus
Janusz Wojciechowski, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor het
verslag. “EU-maatregelen omvatten het recht op grensoverschrijdende behandeling, het
bevorderen van de grensoverschrijdende uitwisseling van medische gegevens van patiënten en
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initiatieven met betrekking tot zeldzame ziekten. Beter beheer is echter nodig om deze ambities te
verwezenlijken.”
De controleurs constateerden dat de Commissie de omzetting van de richtlijn in nationale
wetgeving en de uitvoering ervan door de lidstaten goed had gemonitord. Met de richtlijn
werden de lidstaten ook ondersteund bij het verbeteren van informatie over het recht van
patiënten op grensoverschrijdende gezondheidszorg, maar er waren nog enkele hiaten.
De Commissie onderschatte de moeilijkheden bij de uitrol van de EU-brede egezondheidsinfrastructuur. Op het moment van de controle (november 2018) stonden de
lidstaten op het punt om te beginnen met de elektronische uitwisseling van medische gegevens
van patiënten, waardoor de voordelen voor patiënten die de grens oversteken niet konden
worden aangetoond. Bovendien heeft de Commissie het mogelijk gebruik en de
kosteneffectiviteit van de grensoverschrijdende uitwisseling van medische gegevens niet naar
behoren beoordeeld.
Ten slotte merken de controleurs op dat de Europese referentienetwerken voor zeldzame ziekten
een ambitieuze innovatie zijn en breed worden gedragen onder dokters, zorgaanbieders en
patiënten. Ondanks het feit dat in totaal tussen de 27 en 36 miljoen mensen in de EU aan
zeldzame ziekten lijden, worden de netwerken geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen om
ervoor te zorgen dat zij financieel duurzaam zijn en doeltreffend kunnen werken tussen nationale
gezondheidszorgstelsels.
De controleurs bevelen aan dat de Commissie:
— meer ondersteuning biedt aan de nationale contactpunten ter verbetering van de informatie
over het recht van patiënten op grensoverschrijdende gezondheidszorg;
— grensoverschrijdende uitwisselingen van medische gegevens beter voorbereidt;
— de ondersteuning en het beheer van de Europese referentienetwerken verbetert om de
toegang van patiënten met een zeldzame ziekte tot gezondheidszorg te vergemakkelijken.
Noot voor de redactie
Uit een Eurobarometerenquête uit 2015 bleek dat minder dan 20 % van de burgers zich bewust
was van hun rechten met betrekking tot grensoverschrijdende gezondheidszorg.
Er zijn twee verschillende wettelijke manieren voor patiënten om grensoverschrijdende medische
behandelingen te ondergaan: door middel van de EU-richtlijn of door middel van de EUverordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidstelsels. Uit hoofde van de
richtlijn profiteren ongeveer 200 000 patiënten per jaar, of minder dan 0,05 % van de EU-burgers,
van behandelingen in een andere lidstaat. De meerderheid van de patiënten verplaatste zich
tussen naburige lidstaten. Onlangs meldde Frankrijk het hoogste aantal “uitgaande” patiënten,
terwijl de meerderheid van de patiënten die de grens overstaken zich in Spanje, Portugal, België
en Duitsland wilde laten behandelen — zie cross-border healthcare 2016.
EU-financiering voor grensoverschrijdende gezondheidszorg is voornamelijk afkomstig uit de EUgezondheidsprogramma’s, waarmee ongeveer 64 miljoen EUR per jaar wordt verstrekt voor
gezondheidsgerelateerde kwesties. De uitgaven voor de terugbetaling van gezondheidszorg in
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het buitenland in het kader van de richtlijn worden geschat op 0,004 % van de jaarlijkse
gezondheidszorgsbegroting voor de gehele EU.
De ERK presenteert haar speciale verslagen aan het Europees Parlement en de Raad van de EU,
alsmede aan andere geïnteresseerde partijen zoals nationale parlementen, belanghebbenden uit
het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.
Het speciaal verslag nr. 07/2019 van de ERK “EU-maatregelen voor grensoverschrijdende
gezondheidszorg: hoge ambities, maar beter beheer nodig” is in 23 EU-talen beschikbaar op de
website van de ERK (eca.europa.eu).
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