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MMacht verzekeraars blokkeert zorg ILD-expertiseteam
Expert-opinion past niet in vergoedingssystematiek

Het ILD care expertise team opererend vanuit Ede is opgeheven. Niet omdat 
er geen behoefte aan blijkt te zijn, maar simpelweg omdat het systeem van 
de expert opinion niet in het financieringssysteem van ons zorgstelsel past. 
Het geld regeert opnieuw, terwijl deze zorgverlening, zeker voor zeldzame 
multisysteemaandoeningen, meer kwaliteit voor minder geld biedt.

Interstitiële longziekten (ILD), 
waarvan sarcoïdose en longfibrose 
de meest voorkomende zijn, vergen 
multidisciplinaire en complexe zorg, 
zowel in de diagnostiek als in de 
behandeling. Omdat deze ziektes 
bovendien zeldzaam zijn, is het van 
belang dat de kennis en ervaring 
van de behandelaars voldoende 
groot is om de aandoening zo snel 
mogelijk te kunnen herkennen en 
de patiënten goed te kunnen bege
leiden.

Door het relatief geringe aantal pa
tiënten is de kennis van diagnostiek 
en behandeling niet overal binnen 
de benodigde disciplines optimaal. 
Om deze patiënten toch goed te 
kunnen begeleiden hebben artsen 
de mogelijkheid om een zogenaam
de expertopinion (behandeladvies 
door experts) aan te vragen. Zij 
kunnen dan met hun vragen terecht 
bij een behandelteam van experts 
dat wel de benodigde ervaring 
heeft. Op die manier kan de patiënt 
dicht bij huis op de juiste manier 
behandeld worden, gecoacht door 
een team van artsen dat voldoende 
kennis en ervaring heeft met sarco
idose. Experts dus. De reisbelasting 
voor de patiënt blijft zo tot een 
minimum beperkt. 

Mayka Overgaauw

Drie van de vier grote  
verzekeraars willen deze vorm  
van zorg niet financieren.

Ziekenhuis Gelderse Vallei
Een van de expertiseteams 
opereerde vanuit Ziekenhuis 
Gelderse Vallei (ZGV) in Ede onder 
leiding van prof.dr. Marjolein Drent. 
Helaas is aan deze zorgverlening in 
Ede begin 2015 een eind gekomen. 
De directie van ZGV heeft namelijk 
met drie van de vier 
grote verzekeraars 
(Achmea, CZ 
en VGZ) geen 
afspraken kunnen 
maken over de 
vergoeding van deze manier van 
zorgverlening. De enige verzekeraar 
die wel bereid is tot vergoeding van 
deze zorgverlening is vooralsnog 
Menzis.

Gezamenlijk met het Longfonds 
en de Longfibrosevereniging heeft 
de SBN eind 2014 de directie van 
ZGV hierover benaderd. In een 
brief hebben wij onze gezamen
lijke zorg geuit over de continuïteit 
van de zorg voor en de informa
tievoorziening naar de betrokken 
patiënten. Het antwoord van ZGV 
was zeer summier: het besluit was 
al genomen, de patiënten konden 
door hun oorspronkelijke longarts 
zo nodig verwezen worden naar de 
ziekenhuizen in Rotterdam en Nieu
wegein en de betrokken patiënten 
konden op een website lezen wat 
de stand van zaken was. In ant
woord daarop hebben we aangege
ven dat wij prefereren dat patiënten 
persoonlijk worden geïnformeerd, 
bij voorkeur door professor Drent 
en het ziekenhuis gezamenlijk. Ook 
hebben wij de vraag gesteld of de 

betrokken artsen 
(zowel degenen 
die de patiënten 
in eerste instantie 
hebben verwezen 
naar het ILDteam in 

Ede, als die in Rotterdam en Nieu
wegein) op de hoogte zijn gesteld 
van deze procedure. Helaas blijken 
nog steeds niet alle patiënten en 
zorgverleners op de hoogte te zijn 

Verzekeraars lijken 
van mening dat twee 

expertiseteams 
volstaan
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Het is nog onduidelijk waar  
prof.dr. Drent haar loopbaan  
voort gaat zetten.

van het opheffen van de ild zorg 
vanuit ZGV. 

Hoe nu verder
Marjolein Drent legde eerder in een 
artikel in Medisch Contact uit dat 
haar team in Ede samen met de ILD
teams in Nieuwegein (St. Antonius
ziekenhuis) en Rotterdam (Erasmus 
MC) een expertisenetwerk vormt. 
Op aanvraag van collegalongartsen 
worden in die ILDteams patiënten 
met complexe interstitiële long
aandoeningen medebeoordeeld 
en  behandeld. ‘De verzekeraars 
lijken van mening dat twee teams 
volstaan, maar dat is niet zo. We 
hadden in Ede circa driehonderd 
 patiënten; die kunnen we niet 
zomaar bij de andere teams onder
brengen. En voor de patiënt is zo’n 
overstap ook niet altijd prettig.’

Drent zoekt nu zelf contact met de 
zorgverzekeraars. Tot nu toe voerde 
het ziekenhuis de onderhandelin
gen. Door zelf te gaan praten, hoopt 
Drent wat aannames te kunnen 
wegnemen. Zo wil zij benadrukken 
dat ze niet alleen moeten kijken naar 

wat onze zorg kost, maar vooral 
naar wat je ermee bespaart aan 
onnodige onder zoeken en inef
fectieve behandelingen. Ook wordt 
te gemakkelijk voorbijgegaan aan 
de kostenbesparing die met een 
optimale behandeling kan worden 
bereikt als patiënten zoveel mogelijk 
kunnen blijven participeren op de 
arbeidsmarkt. Uiteraard levert dat 
geen geld op voor de zorgverze
keraars zelf, maar wel voor de BV 
Nederland. Het zou meer moeten 
gaan over het totaalbelang van de 
financiering en niet alleen maar over 
de zorgkosten die een onderdeel 
vormen van de gehele financiële 
huishouding van ons land. 

Drent voelt zich gesteund door een 
kamerbrief van minister Schippers 
waarin zij schrijft: ‘Als het inroepen 
van een expertopinion vanuit een 
expertiseteam (…) inderdaad leidt 
tot minder onnodige ingrepen, 
minder diagnostiek en doelmatiger 
inzet van geneesmiddelen, dan zou 
er voldoende aanleiding moeten 
zijn voor een verzekeraar om deze 
initiatieven te ondersteunen.’

Op dit moment is het nog niet 
duidelijk waar Marjolein Drent haar 
loopbaan voort gaat zetten. Uiter
aard houden we u daarover op de 
hoogte.

of reageren? 
Kom zelf in actie:
http://www.sarcoidose.nl/
actueel/377machtvanverzeke
raarsblokkeertildzorgede.html

Meer informatie, artikel Medisch 
Contact: http://www.sarcoidose.
nl/images/artikelen/expertisecen
tra/2014_MarjoleinDrent_financie
ring_Medisch%20Contact.pdf

Kamerbrief:
http://www.rijksoverheid.nl/minis
teries/vws/documentenenpubli
caties/kamerstukken/2015/01/13/
kamerbriefreactieopartikelbe
tereildzorgmetbehandeladvies
doorexperts.html

Meer weten

Niet mee eens?
De Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland vindt het zeer kwalijk dat 
de verzekeraars bij hun eindoordeel de zorg voor zeldzame interstitiële 
longziekten beoordelen op basis van financiële criteria. Het is zeer zor
gelijk dat daarmee de kwaliteit van de zorgverlening van ondergeschikt 
belang is gemaakt. Doordat deze unieke werkwijze van gespecialiseerde 
zorg verlening niet wordt gehonoreerd gaat de mogelijkheid van collegi
ale expert coaching tussen specialisten verloren en daarmee tevens een 
moge lijke kostenbesparing. De macht van de zorgverzekeraars vinden wij 
daarmee onacceptabel groot. Bent u het daarmee eens en wilt u uw stem 
laten horen? Ga dan naar onze website en kom in actie:

•  Vul het digitale formulier op onze site in.
•  Schrijf de standaardbrief van onze site naar uw zorgverzekeraar. Laat ze 

weten dat u de kwaliteit van uw zorg belangrijk vindt!
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