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Zorgmijden
Extra onderzoek, verwijzingen en medicatie via de huisarts vallen onder het eigen risico. 

Deze kosten komen (deels) voor rekening van de patiënt. Deze kan besluiten om  

vervolgonderzoek uit te stellen of zelfs niet te laten doen. Maar wat als de klachten  

blijven of erger worden en de patiënt een herhaald beroep doet op de zorg? 

O nze signaalfunc tie
De doktersassistent heeft een 
belangrijke signalerende functie. Wij 
hebben het eerste contact met een 
patiënt. Begin juli onderzocht de 
NVDA door middel van een digitale 
enquête onder leden hoe vaak jullie 
in aanraking komen met het mijden 
van zorg. 

blijft, op basis van onderzoeken, op 
haar standpunt dat het aantal pa-
tiënten dat om financiële redenen 
afziet van zorg wel meevalt. Onder-
zoek uit 2013 door patiënten- en 
consumentenvereniging, de NPCF, 
laat een ander geluid horen. Bijna 
de helft van het aantal patiënten 
dat meedeed, antwoordde zorg 
te hebben uitgesteld of te mijden, 
terwijl deze wel wenselijk was. 
Voornaamste reden was: ‘ik kan het 
niet betalen’. 
Met de resultaten uit het onder-
zoek treedt de NVDA naar buiten, 
bijvoorbeeld naar de Tweede 
Kamer. Verscheidene politici en de 
NPCF hebben laten weten onze 
bijdrage te waarderen. Het vakblad 
voor artsen Medisch Contact 
plaatste het onderzoek op hun site.  

Op www.rijksOverheid.nl lees je meer 
Over eigen risicO, eigen bijdragen, en de 
vergOedingen uit de basis en de aanvul-
lende verzekering. het eigen risicO in 2014 
bedraagt € 360.

neemt ernstige vormen aan

‘Laat die 
SOA-test 

maar zitten’

tekst: judith Flier Hoge kosten
95 procent van de ondervraagde 
doktersassistenten maakt mee dat 
patiënten niet weten dat een door 
de huisarts aangevraagd of geadvi-
seerd vervolgonderzoek of behan-
deling onder het eigen risico valt. 
Bijna de helft van de respondenten 
maakt dit meerdere keren per week 
mee. Meer dan de helft antwoordt 
dat kosten vervolgens de reden zijn 
om af te zien van een behandeling, 
medicatie of vervolgonderzoek.

Verdubbeling
Tachtig procent van de ondervraagde 
doktersassistenten ziet patiënten met 
dezelfde aanhoudende of verergerde 
klachten op consult terugkomen. De 
frequentie waarmee doktersassisten-
ten in aanraking komen met zorgmij-
den is verdubbeld ten opzichte van 
2013. Het lijkt dus een groeiend en in 
belang toenemend maatschappelijk 
probleem te worden.

Kamer vragen
Ook de LHV deed onderzoek naar 
zorgmijden en kwam tot ongeveer 
dezelfde resultaten. Naar aanleiding 
hiervan werden eind juli Kamer-
vragen gesteld. Minister Schippers 
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‘Ik kan 
het niet 
betalen!’

Extra onderzoek, verwijzingen en medicatie via de huisarts vallen onder het eigen risico. 

Deze kosten komen (deels) voor rekening van de patiënt. Deze kan besluiten om  

vervolgonderzoek uit te stellen of zelfs niet te laten doen. Maar wat als de klachten  

blijven of erger worden en de patiënt een herhaald beroep doet op de zorg? 

Oproep
De NVDA wil het mijden van zorg uit 
de statistieken halen en een gezicht 
geven. Heb jij er ervaringen mee? 
Maak samen met je collega’s een 
lijst en stuur deze met je contactge-
gevens naar communicatie@nvda.
nl. We verzamelen jullie verhalen. 
Als we tot publicatie overgaan, kan 
dit anoniem en vragen we uiteraard 
eerst om toestemming.  l

Ervaring met zorgmijden
Candy Smit, werkzaam bij een huisartspraktijk in Purmerend: ‘Ik heb even met collega’s 
rond de tafel gezeten en we kwamen al snel op een hele lijst. We moeten bijvoorbeeld 
soms praten als brugman om de patiënten te overtuigen dat het belangrijk is de kweek te 
doen en/of materiaal op te sturen, ondanks dat het van het eigen risico af gaat.’
•	  SOA-test: zodra hier kosten aan verbonden zijn (eigen risico): ‘laat dan maar zitten’; 
•	  Een patiënt vroeg of ze bij ons suiker mocht prikken, ze had zelf geen geld om strips te 

kopen; 
•	  Slaapmedicatie, eigen bijdrage: ‘dat kan ik niet betalen’; 
•	  Spiraal, bijbetaling pil en depo provera: ‘laat maar zitten’ (met alle risico’s van dien);
•	  Kweek bij inbrengen IUD: wordt vaak achterwege gelaten vanwege de kosten;
•	  Fysiotherapie wordt niet meer volledig vergoed, dus mensen gaan er niet (meer) heen; 
•	  Tandarts: mensen slaan jaren hun gebitscontrole over; 
•	  Reizen: dan maar geen injecties, veel mensen riskeren liever de gevaren; 
•	  Naar de specialist? ‘Nee dank u, veel te duur, dan kijk ik het nog wel even aan’; 
 




