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Geachte voorzitter,
Met uw brief van 13 februari 2014 met kenmerk 2014Z02069, verzoekt u mij te
reageren op een brief van mevrouw Van W. d.d. 5 februari 2014 met betrekking
tot de financiële gevolgen van orgaandonatie bij leven en de Nederlandse
Zorgwet.
In haar brief uit mevrouw Van W. haar zorgen over het gegeven dat volgens haar
de kosten van de nacontroles die zij als nierdonor regelmatig krijgt, onder het
verplicht eigen risico van de zorgverzekering vallen. Zij vraagt de vaste commissie
voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport of dit niet anders opgelost kan worden.
In de eerste plaats vind ik het mooi te lezen dat mevrouw Van W. acht jaar
geleden een nier gedoneerd heeft aan haar broer.
Ten tweede wil ik graag melden dat nacontroles van de donor expliciet zijn
uitgesloten van het verplicht eigen risico.
In het Besluit Zorgverzekering, artikel 2.17 is namelijk opgenomen dat de kosten
van nacontroles van de donor, na het verstrijken van een periode van dertien
weken na ontslag uit het transplantatiecentrum, niet onder het verplicht eigen
risico van de donor vallen. Dit is terug te vinden via onderstaande link.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0018492/geldigheidsdatum_19-022014#Hoofdstuk2
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Ik raad mevrouw Van W. aan hierover contact op te nemen met haar
zorgverzekeraar. Zij kan dan met haar zorgverzekeraar kijken hoe het komt dat in
haar specifieke geval het verplicht eigen risico toch in rekening is gebracht.
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Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

mw. drs. E.I. Schippers
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