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 worden in de EU
Waar moet je op letten?



1	 	Als	er	in	de	brochure	wordt	gesproken	van	buurland,	
buitenland	etc,	dan	worden	hiermee	enkel	de	landen	
bedoeld	die	lid	zijn	van	de	Europese	Unie.

Algemeen

Stand:	1	mei	2012
Houdt u er a.u.b. rekening mee, dat 
wettelijke regels veelvuldig wijzigen. 
Er wordt en kan daarom geen garantie 
worden gegeven, dat de inhoud van 
deze brochure na enige tijd nog de 
actuele stand van zaken weergeeft. 
Voorts houdt u er rekening mee dat de 
brochure een algemeen kader schetst. 

Onze Europese buurlanden zijn veel 
dichterbij gekomen sinds er geen 
merkbare grenzen meer zijn. Dat is nog 
eens versterkt door de invoering van de 
euro. 

Steeds meer mensen uit de grensregio’s 
gaan naar het buurland om bijvoorbeeld 
inkopen te doen. Men hoort van 
familie, vrienden en buren dat je je 
ook in het buitenland medisch kunt 
laten behandelen. Wanneer je van die 
mogelijkheid gebruik wilt maken, is de 
belangrijkste vraag: ‘Waar moet je op 
letten?‘. 

Deze	brochure	geeft	u	hierop	een	
antwoord!

Het thema van deze brochure is namelijk 
uw rechten als patiënt in de Europese 
Unie; hij geeft informatie over de 
mogelijkheden die u hebt om medische 
zorg in het buitenland te ontvangen. 
De brochure is vooral geschreven voor 
patiënten wonende in de grensregio’s en 
informeert over waar men op moet letten 
als men kiest voor zorg in het buitenland.

Deze brochure geeft een algemene 
beschrijving van de Europese regelgeving 
voor het vragen / ontvangen / vergoed 
krijgen van zorg in het buurland. 
Voor specifieke vragen kunt u altijd 
navraag doen bij uw zorgverzekeraar. 
Daarnaast kunt u zich wenden tot talrijke 
patiëntenorganisaties die u graag te 
woord staan (voor adressen zie website 
EPECS; www.epecs.eu).	



E u r o p E S E
r E G E L G E V I N G

Welke Europese regelgeving is van belang voor de 
vergoeding van grensoverschrijdende zorg?
Voor de vraag wie de geneeskundige behandeling, die werd 
ondergaan in het buitenland, moet betalen zijn op Europees 
niveau twee verschillende wetteksten van belang: een 
Verordening en een Richtlijn.
Op 29 april 2004 is de Europese Verordening betreffende de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels gepubliceerd. 
In deze Verordening is een nadere invulling gegeven aan 
het vrije verkeer van personen. De Verordening vormt de 
basis voor het ontvangen en meer in het bijzonder voor het 
vergoed krijgen van de ontvangen zorg in het buitenland.
Naast de Verordening is er een Richtlijn betreffende 
de toepassing van de rechten van patiënten bij 
grensoverschrijdende gezondheidszorg. Deze Richtlijn is op 
9 maart 2011 definitief vastgesteld en eind maart 2011 in 
werking getreden. 
De Richtlijn is ingevoerd omdat er veel uitspraken waren 
van het Europees Hof van Justitie waarin het Hof een 
nadere invulling gaf aan de bepalingen opgenomen in de 
Verordening.
In de Verordening staat bijvoorbeeld dat er voorafgaande 
toestemming moet worden gevraagd aan de zorgverzekeraar 
alvorens een behandeling in het buitenland voor vergoeding 
in aanmerking komt. Het Europese Hof heeft aangegeven 
dat deze strikte bepaling het vrije verkeer van diensten 
belemmert. Zij heeft dit in meerdere uitspraken nader 
uitgewerkt.
De uitspraken van het Europese Hof zijn derhalve 
samengevoegd in de Richtlijn.
Voor u zijn dus de bepalingen uit de Verordening en de 
bepalingen uit de Richtlijn van belang.

Wat is de status van de EU-regelgeving?
De Verordening is, kort gezegd, wet. Dit betekent dat u direct 
bij bijvoorbeeld een rechter een beroep kunt doen op de 
bepalingen uit de Verordening.
Bij de Richtlijn is dit anders. Een Verordening staat in 
hiërarchie boven een Richtlijn. De Richtlijn verplicht de 
lidstaten om hun wetgeving aan te passen. De wijze waarop 
de lidstaten dit doen, mogen de lidstaten zelf bepalen. 
Richtlijnen moeten nog omgezet worden naar nationaal recht. 
Nederland zal dus de relevante artikelen in het wetboek 
aanpassen zodat die conform de Richtlijn zijn. De lidstaten 
krijgen een bepaalde tijd waarbinnen zij hun wetten moeten 
aanpassen aan de richtlijn. Zodra de wetten zijn aangepast 
kunt u direct een beroep doen op die gewijzigde regelgeving. 
Indien die termijn is verstreken en de lidstaat heeft de Richtlijn 
(nog) niet in haar wetten opgenomen, dan kunt u direct 
verwijzen naar de richtlijn bij een probleem met de overheid. 
De Richtlijn betreffende de toepassing van de rechten van 
patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg moet 
uiterlijk 25 oktober 2013 verwerkt zijn in de nationale wetten 
van de lidstaten. 

Rechtsprekend orgaan
Het orgaan dat belast is met de rechtspraak binnen de 
Europese Gemeenschap is het Hof van Justitie. Het Hof is 
verantwoordelijk voor de uitleg van de bepalingen in het 
Gemeenschapsrecht. Ook op gezondheidsrechtelijk gebied 
hebben nationale rechtbanken veelvuldig vragen aan het Hof 
voorgelegd over het recht op zorg over de grens.
 
Gebondenheid lidstaten aan uitspraken
Alle landen in de Europese gemeenschap die het EG-verdrag 
hebben aanvaard, zijn gebonden aan uitspraken van het Hof 
van Justitie. Als een land dan nog een wetsartikel in haar 
wetboek heeft staan dat in strijd is met de uitspraak van het 
Hof, moet zij dat wetsartikel veranderen of buiten toepassing 
laten.



								U	wil	graag	in	het	buitenland	(Europa)	
worden	behandeld	op	kosten	van	uw			
																											zorgverzekeraar,	kan	dat?

Dit geldt niet als er dwingende redenen 
zijn van algemeen belang om de 
terugbetalingsregeling te beperken. Als 
voorbeeld kan genoemd worden de wens 
om de kosten in de hand te houden en 
elke verspilling van financiële, technische 
en menselijke middelen zoveel mogelijk te 
voorkomen.

Uw lidstaat stelt de terugbetaling van 
grensoverschrijdende gezondheidszorg 
niet afhankelijk van voorafgaande 
toestemming, met uitzondering van 
enkele gevallen.

Daarbij kan een onderscheid gemaakt 
worden tussen een dagbehandeling of 
een behandeling met opname van één of 
meerdere dagen. (Een dagbehandeling 
wordt ook wel eens aangeduid met de 
woorden: ambulante, poliklinische of 
extramurale zorg. Een behandeling met 
opname wordt ook wel aangeduid met de 
woorden: klinisch of intramurale zorg.)

Ja, u kunt in het buitenland op 
kosten van uw zorgverzekeraar 
worden behandeld.  
De lidstaat kan en mag – onder 
voorwaarden – bepalen dat u 
voorgaand aan een behandeling 
toestemming moet hebben voordat 
u (een deel van) de kosten vergoed 
krijgt. In het algemeen geldt dat 
het land waar u verzekerd bent, 
waarborgt dat de kosten die u heeft 
gemaakt om grensoverschrijdende 
gezondheidszorg te ontvangen, in 
principe worden terugbetaald. 



Dagbehandeling

De lidstaat mag in principe niet eisen dat 
u voor een dagbehandeling toestemming 
vraagt om in aanmerking te komen 
voor een vergoeding van de kosten van 
medische hulp. Over het algemeen moet 
hij (een deel van) de kosten vergoeden. 
Dit komt overeen met de huidige 
geldende rechtspositie en de stand van de 
huidige wet.

Ook in de nieuwe richtlijn 2011/24/
EU van 9 maart 2011 is neergelegd 
dat voorafgaande toestemming niet 
noodzakelijk is bij het vergoed krijgen 
van de kosten van grensoverschrijdende 
zorg.

Echter in artikel 8 van de Richtlijn zijn 
enkele uitzondering op die regels 
neergelegd. 

2	 	Artikel	8	Richtlijn	2011/24/EU.

Behandeling	met	opname

Voor een behandeling met opname 
heeft u vaak wel toestemming nodig 
om in aanmerking te komen voor een 
vergoeding van de kosten. 

Ook hier gelden ongeveer dezelfde 
voorwaarden als bij een dagbehandeling.
De verzekeraar mag, op basis van de 
Richtlijn2, voorafgaande toestemming 
verlangen bij hulpverlening die:
-  onderworpen is aan de eisen inzake 

planning om bijvoorbeeld de kosten 
in de hand te houden of verspilling 
tegen te gaan en u ten minste één 
nacht in het ziekenhuis moet blijven 
of waarvoor zeer gespecialiseerde 
en kostenintensieve medische 
infrastructuur/apparatuur is vereist;

-  een bijzonder risico voor u of de 
bevolking inhoudt;

-  wordt verstrekt door een zorgaanbieder 
waarbij er aanleiding is tot ernstige 
en specifieke bezorgdheid over de 
kwaliteit en veiligheid van de zorg.

U dient derhalve voordat u de 
behandeling ondergaat, een aanvraag 
in te dienen voor goedkeuring van de 
behandeling. Doch let op: elke lidstaat 
heeft bij de uitvoering en de omzetting 
van de richtlijn een zekere speelruimte. 
De omvang van de omzetting kan daarom 
per lidstaat verschillen en dient u per 
geval te onderzoeken. 

Voorafgaande toestemming kan worden 
gevraagd bij de volgende zaken c.q. 
volgende situaties:
-  er reden is van algemeen belang 

(kostenaspect, verspilling etc), zoals 
reeds eerder aangegeven, waardoor 
voorafgaande toestemming moet 
worden gevraagd; en er zeer 
specialiseerde en kostenintensieve 
medische infrastructuur/apparatuur is 
vereist;

-  de behandeling een bijzonder risico 
voor u of de bevolking inhoudt;

-  de behandeling wordt verstrekt 
door een zorgaanbieder waarbij er 
aanleiding is tot ernstige en specifieke 
bezorgdheid over de kwaliteit en 
veiligheid van de zorg.

Indien de afzonderlijke lidstaten bij het 
omzetten van de richtlijn 2011/24/EU 
in de toekomst gebruik maken van de 
hierboven genoemde uitzonderingen 
bij een ambulante behandeling – met 
andere woorden dat de lidstaten in 
de bovengenoemde gevallen een 
voorafgaande toestemming voor 
ambulante behandeling vragen – dan 
zou dit naar onze mening een duidelijke 
achteruitgang zijn van de nu nog 
geldende regels. Daarom moet de 
ontwikkeling omtrent de Richtlijn verder 
worden afgewacht.



De voorafgaande toestemming mag 
niet worden geweigerd indien u als 
patiënt recht heeft op die zorg en 
deze zorg op uw grondgebied niet 
binnen een medisch verantwoorde 
termijn kunt ontvangen. Daarbij 
moet rekening gehouden worden 
met alle omstandigheden van het 
geval: uw gezondheidstoestand, 
voorgeschiedenis, verloop van de 
ziekte, mate van pijn, de aard van 
de handicap en het tijdstip waarop 
het verzoek op toestemming is 
ingediend.

						Mag	voorafgaande	toestemming					
																geweigerd	worden?

De toestemming kan wel geweigerd 
worden indien er sprake is van 
één van de gevallen waarvoor 
toestemming mag worden verlangd. 
Daarbij is het meetinstrument vaak 
de klinische beoordeling of de 
‘redelijke zekerheid‘. Verder kan de 
toestemming worden geweigerd 
indien de zorg op uw grondgebied 
kan worden verleend binnen een 
termijn die medisch verantwoord is.



Welke	kosten	worden	
vergoed?

De basis voor de vergoeding van de 
kosten van de grensoverschrijdende 
gezondheidszorg zijn de regels van het 
land waar u behandeld wordt. Maar 
indien u op basis van die regels minder 
vergoed zou krijgen dan op basis van 
uw eigen ziektekostenverzekering dan 
heeft u recht op vergoeding van het 
verschil3. 

In het algemeen kan dus gezegd 
worden dat de basisregel is dat de 
kosten van gezondheidszorg die u in 
uw land vergoed zou krijgen, ook in het 
buitenland worden vergoed. 

Het kan dus zijn dat u niet alles vergoed 
krijgt omdat u daarvoor in uw land 
ook niet verzekerd zou zijn indien u 
de behandeling in uw eigen land zou 
ondergaan. 

Indien blijkt dat de behandeling in 
het buitenland duurder is/was dan in 
uw land, dan kan de zorgverzekeraar 
besluiten om de kosten toch te 
vergoeden. Dit hoeft dus niet: ze 
hebben een eigen keuze.

Verder kan de zorgverzekeraar de 
voorwaarde stellen dat u wel de 
‘normale route‘ volgt die u ook 
moet volgen indien u de zorg in 
uw eigen land zou ontvangen. 
De ‘normale route‘ zou kunnen 
zijn dat u eerst langs de huisarts 

moet of een gezondheidswerker/ 
gezondheidsbeheerder voor een 
verwijzing indien dit noodzakelijk is om 
vast te stellen of u recht heeft op die 
gezondheidszorg. Met andere woorden: 
uw land kan de voorwaarden, de criteria 
om in aanmerking te komen en alle 
(administratieve) formaliteiten vaststellen 
die het zou toepassen als u de zorg in uw 
eigen land zou ontvangen.

Behandeling	in	noodgevallen

Er is van afgezien om in deze brochure 
nader in te gaan op de medische 
behandeling in noodgevallen, zoals 
tijdens een vakantie. In ieder geval is 
het aan te raden om een (aanvullende) 
(reis-) verzekering af te sluiten, omdat 
de medische kosten in een noodgeval 
zeer hoog kunnen zijn en niet altijd 
volledig vergoed worden indien er 
geen (aanvullende) (reis-) verzekering is 
afgesloten.

3	 	Hof	van	Justitie	12	juli	2001,	Vanbraekel	e.a.,	
C-368/98,	paragraaf	41.

Belangrijke	tips

•  Lees, voordat u zich laat behandelen 
in het buitenland, uw verzekerings- en 
vergoedingsvoorwaarden aandachtig  
en grondig door.

•  Vraag bij uw verzekerings- 
maatschappij na, wat bij een behan-
deling met opname vergoed wordt, 
en vraagt u – zekerheidshalve – van te 
voren schriftelijke toestemming voor  
de gewenste behandeling.

•  Enkele verzekeringsmaatschappijen 
hebben zorginkoop-afspraken 
gemaakt met ziekenhuizen in 
andere landen. Vraag u bij uw 
verzekeringsmaatschappij na, met 
welke ziekenhuizen zij afspraken 
hebben gemaakt en voor welke 
behandelingen. Op die manier weet u, 
welke behandelingen (deels) vergoed 
worden en kunt u mogelijkerwijs 
sneller medische hulp krijgen in het 
andere EU-land.

•  Als de toestemming geweigerd wordt, 
vraagt u dan altijd om een schriftelijke 
verklaring van de afwijzing. Laat u 
niet afschepen met een eenvoudige 
telefonische mededeling.

•  Indien u verzoekt om vergoeding  
van de zorgkosten, laat u dan 
adviseren op welke grond u dit 
het beste kunt doet: op basis van 
de Verordening of op basis van de 
Richtlijn. Dit kan mogelijk verschil 
maken bij de vergoeding van de 
kosten.



epecs
European Patients Empowerment
for Customised Solutions

Voor	contactgegevens	en	
meer	informatie	kunt	u	
terecht	op	onze	website	
www.epecs.eu

Gezondheidszorg?		
Uw	mening	telt!	Discussieer	mee.		
	
U	kunt	op	een	eenvoudige	manier	deelnemen	
aan	de	gezondheidsdiscussie	in	uw	grensgebied	
en	Europa	en	meebouwen	aan	een	nog	betere	
zorg.	EPECS	heeft	hiervoor	een	speciaal	ePanel	
ingericht.	U	kunt	dit	ePanel	vinden	op	de	website	
van	EPECS,	www.epecs.eu.	Schrijf	u	in!
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