
Stel u voor: u bent tegen de tachtig jaar en woonachtig in Rotterdam–Zuid. Voor uw medische zaken bent u in het verre verleden in
het Ikazia Ziekenhuis onder behandeling geweest. Geen grote ingrepen overigens.

Nu hebt u buikpijn gekregen, in de rechterflank en het trekt ook naar de rug. Uw vrouw zei al: ‘Jan je moet ook meer drinken, misschien heb je
wel een niersteen.’

De jonge huisarts vraagt: naar welk ziekenhuis wilt u? Dat is een inkoppertje. ‘Ikazia, u weet nog dat het gebouwd werd, dat is mijn ziekenhuis.’

Maar dan doemen er obstakels op: dat gaat zo maar niet, want u hebt een naturapolis van VGZ. Vroeger was u bij een andere verzekeraar,
maar VGZ bood de aantrekkelijke Rotterdam pakketpolis aan, ideaal voor mensen met een smalle beurs. Helaas VGZ en Ikazia liggen in de
clinch en veel bellen helpt niet meer. Het wordt dus niet naar het Zuidplein en de roltrap af naar Ikazia.

Maar er is een ander ziekenhuis in Zuid, het Maasstad, dat is ook een goede mogelijkheid. Inmiddels bent u drie weken verder, en er is gelukkig
geen nieuwe buikpijnaanval meer opgetreden. Ondertussen is ook een echografie van de buik gemaakt. Deze laat inderdaad een forse
niersteen rechts zien.

In het Maasstad ziekenhuis wordt u vriendelijk ontvangen door de uroloog. Maar een nieuwe teleurstelling volgt. De uroloog gaat er echt eens
voor zitten. Weet u hoe het zit? Een aantal jaren geleden, onder druk van overheid en verzekeraars, is besloten de zorg te concentreren. De
urologen van Ikazia en Maasstad hebben toen in Zuid samen een groep gevormd. Ze hebben met elkaar afgesproken dat alle kwade
urologische ziektes, blaas en prostaatkanker in het Maasstad geopereerd worden, terwijl Ikazia het niersteencentrum wordt. Dus: U moet dus
toch bij onze buren zijn, aldus de uroloog.

Vele telefoontjes verder, plus ongeruste kinderen, en een onzekere patiënt en zijn echtgenote. Uiteindelijk komt u in een ziekenhuis buiten
Rotterdam terecht, waar u na twee koliekaanvallen en vier maanden van uw steen verlost wordt.

Eind goed al goed? Dat is de vraag. Jan en zijn vrouw zijn natuurlijk opgelucht dat dit verhaal afgelopen is. Hij is nog wel zwakjes, maar hij is
weer thuis in vertrouwde omgeving. Ze willen zoiets echter niet voor een tweede keer meemaken. Ze besluiten op zoek te gaan naar een andere
zorgverzekeraar. Er wordt gebeld met de administratie in Ikazia. Als we nu CZ kiezen kunnen we dan wel terecht? Ja dat kan. Maar, vraagt een
oplettende oudste zoon, is dan ook alles goed geregeld? Veronderstel dat mijn vader moet worden opgenomen bij jullie en er zit wat tegen: kan
hij dan daarna thuis of dicht bij huis verzorgd worden? Antwoord: Tegenover Ikazia ligt Intermezzo, een moderne revalidatie-instelling c.q.
zorghotel, dus dat lijkt in orde.

De oudste zoon vraagt voor de zekerheid toch nog gegevens van verzekeraars en Intermezzo na. Dan blijkt dat je als CZ verzekerde niet langer
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dan enkele maanden in Intermezzo mag blijven. Bij een verwachte langere duur accepteert de instelling geen CZ verzekerden vanwege de
beperkte duur van de vergoedingen.

De afgelopen maanden zijn patiënten, maar ook hun artsen, dus hardhandig geconfronteerd met de onwerkbaarheid van een doorgeschoten
superspecialisatie en marktwerking. In het verleden was de slogan in de bekostiging van de zorg: het geld volgt de patiënt. Dat lijkt nu
vervangen door het geld volgt de verzekeraar.

Hoog tijd om de keuzevrijheid van de patiënt in de zorg weer centraal te stellen. In gezamenlijk overleg moet dat zeker lukken.

© 2019 ND | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring

Gerealiseerd door Liones


