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‘Active Citizenship Network’ (ACN) promoot in het kader van de communicatiecampagne 
van de EU ‘Patiëntenrechten kennen geen grenzen’ deze brochure waarmee een bijdrage 
wordt geleverd aan een juiste implementatie van de richtlijn 2011/24/EU aangaande 
grensoverschrijdende gezondheidszorg in elke EU lidstaat’. Deze brochure vult het reeds 
door de Europese Commissie ontwikkelde informatiemateriaal aan met nuttige informatie, 
zoals de gegevens van het nationale contactpunt, informatie over in een land aanwezige 
consumenten- en/of patiëntenorganisaties, informatie voor mensen met een zeldzame 
ziekte, enzovoort.

Bij deze campagne zijn uit 14 landen partners van de ACN betrokken:

Austria: Lower Austrian Patient and Nursing Advocacy / NÖ Patienten- und 
Pflegeanwaltschaft
Bulgaria: Patients‘ Organisation „With You“ / Пациентски организации „Заедно с теб“
Cyprus: Cyprus Alliance for Rare Disorders / Παγκύπρια Συμμαχία Σπάνιων Παθήσεων
France: Inter-association on Health / Collectif Interassociatif Sur la Santé
Germany: Civic Initiative on Health / Bürger Initiative Gesundheit e.V.
Hungary: Hungarian Federation of People with Rare and Congenital Diseases / Ritka és 
Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége
Ireland: Irish Patients’ Association
Italy: Active Citizenship Network / Cittadinanzattiva Onlus-Tribunale per i Diritti del 
Malato
Lithuania: Council Of Representatives Of Patients' Organizations Of Lithuania / Lietuvos 
Pacientų Organizacijų Atstovų Taryba
Malta: Malta Health Network
Poland: Institute for Patients’ Rights & Health Education / Instytut Praw Pacjenta i 
Edukacji Zdrowotnej
Slovakia: Society of Consumer Protection / Spoločnosť Ochrany Spotrebiteľov
Spain: Platform of Patient Organisations / Plataforma de Organizaciones de Pacientes
The Netherlands: EPECS-European Patients Empowerment for Customised Solutions

Texts by Active Citizenship Network (Mariano Votta & Sonia Belfiore)
Translation: Translation: European Patients Empowerment for Customised Solutions

Designed by: Lorenzo Blasina
Publisher: Cittadinanzattiva Onlus

This publication reflects the views only of the author, and  the European Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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   “EU Commission report on the operation of Directive 2011/24/EU on the application of patients’ rights in cross-border 
healthcare (4th September 2015)”.
1

Introduction
In 2002 stelde het ‘Active Citizenship Network’ samen met een groep 
Europese burgerorganisaties een Europees Handvest van de Rechten van de 
Patiënt op waarin de volgende 14 rechten genoemd staan: recht op preventie, 
beschikbare en bereikbare zorg, informatie, toestemming, vrije keuze, privacy en 
vertrouwelijkheid, voldoende tijd voor de patiënt, kwaliteitsbewaking, veiligheid, 
innovatie, vermijding van onnodig lijden en pijn, persoonlijke behandeling, de 
mogelijkheid klachten in te dienen, het ontvangen van compensatie.
De EU-richtlijn 2011/24/EU over de toepassing van patiëntenrechten in 
grensoverschrijdende gezondheidszorg erkend officieel "het recht op vrije 
keuze" en "het recht op informatie", zoals opgenomen in het Europese Handvest 
van de Rechten van de Patiënt.

En hoe zit het met u?
Deze brochure is bedoeld om u beter te informeren over uw rechten als het gaat 
om grensoverschrijdende gezondheidszorg en geeft u de contactgegevens van 
de nationale contactpunten en patiëntenorganisaties, die u in uw land met raad 
en daad terzijde kunnen staan.
In de EU is slechts 17% van de burgers zich bewust van hun recht op 
grensoverschrijdende zorg, in Nederland is dit niet meer dan 27%.
In de EU weet maar 10% van de burgers van het bestaan van nationale 
contactpunten, in Nederland is dit slechts 7%.1
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Wist u dat:
U recht heeft op medische verzorging in een andere EU-lidstaat en op 
gedeeltelijke of volledige vergoeding van de kosten daarvan in uw thuisland? 
U recht heeft op informatie over de mogelijke behandelingen die voor u open 
staan, over de wijze waarop andere EU-landen de kwaliteit en de veiligheid van 
de gezondheidszorg waarborgen en over de vraag of een bepaalde aanbieder 
wettelijk gerechtigd is diensten aan te bieden.

Uw recht op vergoeding van de behandelkosten
• Als u recht heeft op een bepaalde behandeling in uw eigen land, dan heeft u 
ook recht op vergoeding als u deze behandeling krijgt in een ander land. 
• De hoogte van de vergoeding hangt af van de kosten van die behandeling in 
uw eigen land. 
• U kunt zowel een openbare als een particuliere zorgaanbieder kiezen. 
• Voor sommige behandelingen (bepaalde intramurale of zeer specialistische 
zorg) moet u wellicht in uw eigen land toestemming vragen voordat u in het 
buitenland kunt worden behandeld. 
• Als u wordt geconfronteerd met een medisch ongerechtvaardigde wachttijd 
voor de behandeling in eigen land, moet deze toestemming worden verleend. 
In dat geval heeft u mogelijk zelfs recht op een hogere vergoeding van uw 
behandelkosten.

2

2. De bron van de tekst met de groene achtergrond is: “Gezondheidszorg in een andere EU-lidstaat: uw rechten”, 
gepubliceerd door de Europese Commissie.
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!

Intéresse?
De EU-wetgeving verplicht zorgverzekeraars, gezondheidsautoriteiten en 
zorgaanbieders om u te helpen bij de uitoefening van deze rechten. En wel als 
volgt:
In uw thuisland
Uw thuisland is verantwoordelijk voor de financiële aspecten van uw 
grensoverschrijdende gezondheidszorg (wanneer u recht heeft op vergoeding 
van de kosten). Daarnaast moet het voor en na uw vertrek geschikte medische 
ondersteuning bieden. 
Uw land heeft één of meer contactpunten opgezet, waar u nadere uitleg over 
uw rechten kunt krijgen, bijvoorbeeld over de vraag op welke gezondheidszorg 
u recht heeft. De medewerkers van het contactpunt kunnen u ook vertellen of 
u toestemming moet vragen voordat u zich laat behandelen en hoe u in beroep 
kunt gaan als u van mening bent dat uw rechten niet zijn geëerbiedigd. 
Het zorgstelsel in uw thuisland moet u een kopie van uw medische dossiers 
verstrekken die u mee kunt nemen naar het buitenland. Zodra u uw behandeling 
heeft ontvangen, moet het zorgstelsel in uw thuisland dezelfde nazorg verlenen 
als wanneer u in eigen land zou zijn behandeld.
In het land waar u behandeld wil worden
Als u een behandeling krijgt in een ander EU-land, heeft u dezelfde rechten als een 
burger van dat land en zijn dezelfde wetgeving en normen van toepassing op uw 
behandeling.
Het land waar u de behandeling krijgt, heeft eveneens één of meer contactpunten 
opgezet, waar u informatie kunt krijgen over de kwaliteits- en veiligheidssystemen 
in dat land en over de manier waarop zorgaanbieders worden gecontroleerd 
en gereguleerd. De medewerkers van het contactpunt kunnen bevestigen of de 
zorgaanbieder van uw keuze toestemming heeft om een bepaalde dienst te leveren. 
Daarnaast kunnen zij uitleggen welke rechten patiënten in dat land hebben. 

De zorgaanbieder die u gekozen heeft, moet u informeren over de verschillende 
vormen van behandeling die voor u beschikbaar zijn. U moet geïnformeerd 
worden over de kwaliteit en de veiligheid van de gezondheidszorg die 
wordt geleverd (met inbegrip van de vergunnings- of registratiestatus en 
aansprakelijkheidsverzekeringsregelingen). De zorgaanbieder moet u bovendien 
duidelijke informatie geven over de prijzen, zodat u vooraf weet wat uw kosten 
zullen zijn. Tot slot moet uw zorgaanbieder u een kopie van uw behandelgegevens 
geven voor de zorgregistratie in uw thuisland.

! Om meer te weten te komen over uw rechten als patiënt in het 
land waar u van zorg gebruik wilt maken, kunt u ook contact 
opnemen met een nationale patiëntenorganisatie die betrokken is 
bij deze EU-campagne. Deze organisatie zal u informatie geven en 
u ondersteunen: http://bit.ly/1NJfnZT
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Wat moet u weten voor u vertrekt?
Overleg uw behandelplannen met uw arts: 
• Wij bevelen u ten zeerste aan om uw geplande behandeling met uw arts te be-
spreken voordat u zich ergens toe vastlegt. 
Bereid uw reis grondig voor: 
• Onderzoek uw behandelingsmogelijkheden. 
• Zorg ervoor dat u een kopie van uw medische dossier, informatie over geneesmid-
delen die u neemt en alle relevante testresultaten heeft. 
• Controleer of u een verwijzing van een huisarts nodig heeft voor toegang tot (of 
vergoeding van) specialistische zorg. 
• Controleer de gegevens van uw zorgverlener. 
Informeer bij uw nationaal contactpunt of verzekeraar naar de financiële gevolgen: 
• Zorg ervoor dat u weet hoeveel de behandeling zal kosten en of uw autoriteiten de 
kosten rechtstreeks betalen, of sommige of alle kosten achteraf aan u vergoeden. 
• Controleer of voorafgaand aan de behandeling toestemming moet worden gege-
ven. 
• Vergeet niet dat sommige kosten (reiskosten, verblijf, repatriëring enz.) mogelijk 
niet worden vergoed. 
Zorg dat u de medische nazorg krijgt die u nodig heeft: 
• Vraag uw behandelaar om een kopie van uw dossier. 
• Als u een recept krijgt, controleer dan of het geschikt is voor grensoverschrijdend 
gebruik (de EU-wetgeving schrijft bepaalde minimumgegevens voor om ervoor te 
zorgen dat recepten in elk land worden erkend). 
• Zorg voor geschikte medische nazorg in uw thuisland, zo nodig voordat u weg-
gaat. Meer informatie over dit onderwerp, en over spoedeisende of ongeplande 
gezondheidszorg, vindt u op:  www.europa.eu/youreurope
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Worstelen met een zeldzame ziekte?
De EU-richtlijn over patiëntenrechten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg 
voorziet ook in de ontwikkeling en invoering van European Reference Networks, 
bestaande uit hooggespecialiseerde zorgaanbieders en expertisecentra, in het 
bijzonder op het gebied van zeldzame aandoeningen, met het doel kennis uit 
te wisselen en vast te stellen waar patiënten naartoe kunnen gaan wanneer de 
specialistische kennis in hun woonland ontbreekt.
Daarnaast zal het ‘European Reference Network’ zich sterk maken voor het aan-
bieden van betaalbare, kwalitatief hoogwaardige en kosteneffectieve zorg voor 
patiënten voor wie speciale faciliteiten en deskundigheid noodzakelijk zijn en 
voor het verbeteren van de toegankelijkheid van de beste zorg die voor derge-
lijke patiënten in de EU bestaat.
Meer informatie vindt u hier:
http://bit.ly/1sySi21
http://bit.ly/1ITQdFd
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Hulp nodig?

Vindt uw nationale contactpunt
Aarzel niet zo nodig contact op te nemen met uw contactpunt!

Naam: Zorginstituut Nederland

Website: http://www.cbhc.nl/en

Vindt hier uw nationale vereniging
Neemt u dan contact op met EPECS (European Patients Empowerment for 
Customised Solutions), officieel nationaal partner van het Active Citizenship 
Network.

Address: Capucijnenstraat 68 NL 
   6211 RS
   Maastricht
Tel: +31 (0)6-36062039
Mail: info@epecs.eu
Website: http://www.epecs.eu/

Informatie over nationale contactpunten en nationale verenigingen in andere 
EU-landen vindt u op www.activecitizenship.net
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This campaign is realized thanks to the support of 



Partners

The campaign is coordinated by Active Citizenship Network (ACN), the 
European Interface of the Italian civic organisation Cittadinanzattiva, within 

the framework of the X edition of the European Patients’ Rights Day.

CTIVE CITIZENSHIP NETWORK

HEADQUARTERS
Via Cereate, 6 - 00183 Rome - Italy
Tel. +39 (0)6 367181 Fax +39 (0)6 36718333
mail@activecitizenship.net
www.cittadinanzattiva.it

REPRESENTATIVE OFFICE TO THE EU
Rue Philippe Le Bon, 46 - 1000 Brussels - Belgium

Mob. +39 3408465097
brussels@activecitizenship.net

www.activecitizenship.net


