
JUNI 2017  DE MEDISCH SPECIALIST  11

Het verplichte eigen risico 

Onbetaalbaar  
of onmisbaar?

TEKST: MICHEL VAN DIJK - FOTOGRAFIE: GETTY IMAGES POLITIEK IN DE PRAKTIJK

T
ijdens de nascholing die hij gisteren gaf 
aan huisartsen, heeft dermatoloog Menno 
Gaastra van Centrum Oosterwal in Alkmaar 
en de Noordwest ziekenhuisgroep in Alkmaar 

en Den Helder het er nog uitvoerig over gehad: de 
patiënten die vanwege het eigen risico niet naar de 
medisch specialist verwezen willen worden. ‘Een op de 
vijf mensen krijgt huidkanker, de meest voorkomende 
kanker in Nederland. Het zijn vooral oudere mensen en 

Het verplichte eigen risico is ingevoerd om 

burgers bewust te maken van de kosten van 

de zorg en om de verzekeringspremies laag te 

houden. Het bedrag is inmiddels gestegen van 

150 euro in 2008 naar 385 euro nu. Goed idee 

of duurkoop? ‘De ellende komt op mijn bord 

terecht.’

�

Wat speelt er?

• Het eigen risico is het bedrag dat een patiënt  
eerst zelf betaalt voordat de zorgverzekeraar de 
kosten vergoedt.

• Het eigen risico is in 2008 ingevoerd om mensen 
bewuster te maken van de zorgkosten.

• De overheid stelt jaarlijks de hoogte van het eigen 
risico vast. In 2008 was dit 150 euro, in 2017 385 euro.

• Het eigen risico geldt alleen voor zorg vanuit de 
basisverzekering.

• Huisartsenzorg (ook de huisartsenpost), verloskundige 
zorg, kraamzorg, wijkverpleging en zorg voor 
jongeren onder de 18 jaar vallen niet onder het  
eigen risico.

• Het eigen risico wordt niet verrekend met de eigen 
bijdrage, het bedrag of percentage van de zorgkosten 
dat iemand zelf moet bijbetalen voor bijvoorbeeld 
medicijnen.

financieel zwakkeren die zeggen: weet je, dat plekje 
valt nog best mee, het zit er pas. Of ze vragen de 
huisarts of die het kan weghalen. Patiënten verzinnen 
van alles om niet naar de medisch specialist te hoeven.’ 

Orthopedisch chirurg Rob Nelissen van het LUMC 
Leiden, tevens voorzitter van de Nederlandse 
Orthopaedische Vereniging (NOV), is niet overtuigd  
dat patiënten zorg uitstellen door het eigen risico. ‘Zelf 
kom ik die effecten niet tegen in mijn spreekkamer. 
Ook collega’s zien het niet.’ Omdat hij toch wilde  
weten of er iets over deze effecten bekend is, sloeg 
Nelissen de cijfers erop na. Zoals die uit het NIVEL-
rapport uit 2015 (zie kader op de volgende pagina, 
red.). ‘Dan blijkt dat het percentage zorgmijding voor 
de orthopedie sinds 2008, toen het eigen risico werd 
ingevoerd, niet is toegenomen. Misschien komt dat 
omdat je pijn aan knie of heup voelt bij elke stap die je 
zet. Dan ben je sneller geneigd om langs te gaan bij de 
medisch specialist.’
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LHV: ‘Geen drempels voor noodzakelijke zorg’

Voorlichter Kristof Franse van de Landelijke Huisartsen Vereniging 
(LHV): ‘De LHV constateert al langer dat zorgmijden steeds 
zorgwekkender vormen aanneemt. Dat blijkt ook uit onderzoek dat 
de LHV in 2013 en 2014 heeft gedaan. Sinds 2014 gaat het steeds 
vaker om het niet opvolgen van een verwijzing naar het ziekenhuis 
of het niet doen van aanvullend onderzoek als lab- of röntgenfoto’s. 
Financiële redenen spelen bij deze zorgmijding een belangrijke rol. 
Zo heeft 94 procent van de huisartsen regelmatig te maken met 
patiënten die zeggen geen geld te hebben om het doktersadvies op 
te volgen. 
Hoewel uit het NIVEL-onderzoek uit 2015, over de aard en omvang 
van zorgmijding, geen directe link naar voren komt tussen de 
verhogingen van het eigen risico en de mate van zorgmijding, horen 
wij ook andere geluiden. In onze onderzoeken geven huisartsen aan 
dat de huidige hoogte van het eigen risico hen belemmert in het 
bieden van de juiste zorg aan een deel van hun patiënten. Als LHV 
hebben wij geen mening over het bestaan van het eigen risico. Dat 
zijn politieke keuzes. Wel vinden wij dat er geen onnodige drempels 
opgeworpen moeten worden voor noodzakelijke zorg.’ 

Gemiste diagnoses
Bovendien merkt Gaastra dat er diagnoses worden 
gemist nu patiënten langer bij de huisarts of de 
wijkverpleegkundige in zorg blijven. ‘Ik zie veel 
patiënten met een open been. Dat kan komen door 
spataderen of ontstekingen aan de bloedvaten, maar 
ook door huidkanker. Die diagnose wordt nog wel eens 
over het hoofd gezien in de eerste lijn. Ik krijg daardoor 
mensen in zorg met grote gaten in hun benen, vanwege 
niet-onderkende huidkanker. Vroeger zag ik deze 
patiënten eerder. Ik kon dan een kleine operatie doen, 
de huid weer sluiten, en iemand kon verder met zijn 
leven. Nu moet ik soms ingrijpende én duurdere 
operaties uitvoeren, met meer risico op complicaties of 
restschade. Denk aan littekenvorming, meer risico op 
infecties en langere hersteltijd. Een patiënt is zo twee 
maanden uit de roulatie.’

Afschaffen
Een eenmalig consult bij de medisch specialist, buiten 
het eigen risico om, zou veel ellende voorkomen, denkt 

Remgeld
Nelissen vindt overigens dat patiënten zich bewust 
mogen zijn van de kosten van de gezondheidszorg.  
‘Een financiële prikkel kan daarbij helpen. In België 
werken ze met remgelden. Dat houdt in dat er van 
patiënten bij elk consult een eigen bijdrage wordt 
gevraagd, om overconsumptie in de gezondheidszorg 
te voorkomen. Dat leidt in België niet tot slechtere 
gezondheidszorg voor patiënten. Waarom zou dat in 
Nederland wel zo zijn? Daar komt bij dat patiënten 
die minder te besteden hebben, gebruik kunnen 
maken van zorgtoeslagen. En ik ken zorgverzekeraars 
waarbij je het eigen risico van 385 euro in maandelijkse 
termijnen mag betalen. Daarmee spreid je de last.’ 
De dermatoloog ziet echter dagelijks de gevolgen 
van het uitstellen van zorg. Gaastra: ‘De ellende 
komt op mijn bord terecht. Doordat patiënten langer 
wachten met hun zorgvraag, zie ik steeds complexere 
en vergevorderde vormen van huidkanker. Als die 
patiënten eerder waren gekomen, had ik ze beter 
kunnen behandelen.’
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Gaastra. ‘De huisarts stuurt een patiënt dan eenmalig 
door naar de dermatoloog. Die stelt de diagnose, en 
vervolgens komt de patiënt weer terug bij de huisarts. 
Je voorkomt daarmee dat zorg onnodig laat op gang 
komt.’ Rob Nelissen denkt dat er ook winst valt te 
behalen door patiënten beter te informeren over wat 
wel en niet onder het eigen risico valt. ‘Zelfs dokters  
zijn daar niet altijd goed van op de hoogte. Je zou  
een postercampagne kunnen starten in de wacht-
kamer van de huisarts. Dat lijkt me een verant-
woordelijkheid voor de zorgverzekeraars, maar de 
Federatie en de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) 
kunnen hierin meedenken. Patiënten zien dan in één 
oogopslag welke zorg wel en niet vergoed wordt.’ 
Nóg beter zou het zijn om het eigen risico geheel  
af te schaffen, vindt Menno Gaastra. ‘Ik begrijp dat 
mensen best mogen weten dat zorg geld kost. 
Tegelijkertijd kiezen mensen er niet voor om ziek te 
worden. Dat is het kromme van het eigen risico. Je 
hebt de pech ziek te zijn, en dan moet je daar ook 
nog extra voor betalen.’ 

NVAB: ‘Uitstel belemmert re-integratie’

Voorzitter Jurriaan Penders van de Nederlandse 
Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde 
(NVAB): ‘Het eigen risico is vooral een drempel voor 
mensen die met psychische klachten worden verwezen  
naar de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Aanvankelijk 
zijn ze in zorg bij huisarts of praktijkondersteuner. Dat valt 
binnen de zorg waarvoor geen eigen risico geldt. Maar 
zodra er een indicatie komt voor verwijzing, gaat het mis. 
Dat speelt vooral bij mensen uit lagere sociaaleconomische 
klassen, die vaak ook schulden hebben. Ze gaan de zorg 
uit- of zelfs afstellen. Ze blijven doormodderen en krijgen 
niet de zorg die ze nodig hebben.
Het gevolg is dat ze hun professioneel functioneren ook 
niet op de rit krijgen. Daardoor kunnen ze niet re-integreren 
in werk. En hoe langer je uit het arbeidsproces bent, hoe 
groter het risico dat je daar niet meer in terugkomt. Juist 
uitstel van behandeling in die eerste ziekteperiode, door de 
drempel van het eigen risico, belemmert het herstel.’

‘Patiënten verzinnen van 
alles om het bezoek aan 
de medisch specialist uit 
of af te stellen’


