Vraag: Wat verandert er in de financiering en wat merk ik daarvan?
Antwoord: Op 1 januari 2013 zal de financiering van een aantal medicijnen worden gewijzigd.
De medicijnen die eerst nog via de zorgverzekeraar werden bekostigd, worden per 1 januari
2013 via het ziekenhuis bekostigd. Van deze wijzigingen mag u als patiënt geen hinder
ondervinden.
Vraag: hebben de veranderingen in de financiering gevolgen voor mijn behandeling?
Antwoord: Uitgangspunt van de minister van VWS is dat patiënten, die behandeld worden
met een van de medicijnen waarvan de financiering gaat veranderen er ‘geen hinder van
mogen ondervinden’. Patiëntenorganisaties, verenigingen van specialisten, ziekenhuizen en
apotheken werken nauw samen om ervoor te zorgen dat de gevolgen voor patiënten van de
overheveling inderdaad tot een minimum worden beperkt.
Vraag: Ik krijg mijn medicijn thuis door een verpleegkundige toegediend, zal dit
hetzelfde blijven?
Antwoord: Het Rode Kruis Ziekenhuis zal per 1 januari 2013 verantwoordelijk worden voor
de levering van de over te hevelen medicijnen. Ook de begeleiding van de toediening van
deze medicijnen valt vanaf de overheveling onder de verantwoordelijkheid van het
ziekenhuis. Als u gewend bent dat er een verpleegkundige bij u thuis komt om uw medicijn
toe te dienen, dan zal dat als daar een goede reden voor is waarschijnlijk zo blijven. Wel kan
het zo zijn dat dit gebeurt door een andere organisatie of een andere verpleegkundige dan u
gewend was. Heeft u hier vragen over? Dan kunt u terecht bij uw behandelend arts of
ziekenhuis.
Vraag: Ik krijg mijn medicijn nu thuis bezorgd, zal dat ook veranderen?
Antwoord: Het RKZ zal het leveren van uw medicijnen zoveel mogelijk afstemmen met uw
bezoek aan de polikliniek. Voor tussentijdse wijzigingen in bijvoorbeeld de dosis, is
thuisbezorging mogelijk.
Vraag: Op dit moment word ik behandeld met een van deze medicijnen in een kliniek
buiten het ziekenhuis, kan deze behandeling straks worden voortgezet?
Antwoord: Als u buiten het ziekenhuis in een kliniek (of Zelfstandig Behandel Centrum) wordt
behandeld kan deze behandeling ook na 1 januari 2013 worden voortgezet. Dit is echter wel
afhankelijk van de afspraken die uw zorgverzekeraar met de desbetreffende kliniek heeft
gemaakt. Indien u er zeker van wilt zijn dat uw behandeling in de kliniek kan worden
voortgezet kunt u daartoe contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar.
Vraag: Kan ik in het ziekenhuis ook al mijn andere medicijnen ophalen?
Antwoord: helaas is dit op dit moment niet mogelijk. Het RKZ levert uitsluitend de medicijnen
uit het overzicht.
Vraag: Op dit moment word ik behandeld met een van deze medicijnen in het
buitenland, kan deze behandeling straks worden voortgezet?
Antwoord: In het geval dat u op dit moment in het buitenland wordt behandeld, geldt dat deze
behandeling na 1 januari 2013 kan worden voortgezet. U heeft voor de behandeling in het
buitenland hoogstwaarschijnlijk toestemming gekregen van uw zorgverzekeraar. Om er
zeker van te zijn dat deze toestemming ook na 1 januari 2013 nog geldig is kunt u contact
opnemen met uw eigen zorgverzekeraar om na te gaan of er geen wijzigingen plaatsvinden
in de hoogte van de vergoeding van uw behandeling in het ziekenhuis en het medicijn dat u
vanuit dat ziekenhuis krijgt voorgeschreven.

