Aan: Vaste Kamercommissie VWS

Betreft: reactie op brief Minister Bruins over de hooggebergtebehandeling ernstig astma
en de uitvoering van de motie van Gerven c.s.
Amersfoort, 5 februari 2020
Geachte leden van de Vaste Kamercommissie VWS,
Op 19 december 2019 heeft de Tweede Kamer de motie Van Gerven c.s. met algemene
stemmen aangenomen. De motie, ondertekend door tien fracties, roept op:
- tot een op consensus gerichte inhoudelijke dialoog over de JZOJP voor mensen
met astma. Aan de dialoog dienen ZiNL, NVALT, longpatiëntenverenigingen en
LAN deel te nemen.
- dat de regering tot dat moment alles in het werk zal stellen om in overleg met de
zorgverzekeraars de hooggebergtebehandeling beschikbaar te houden voor
mensen met ernstig astma.
Op 31 januari jl. heeft Minister Bruins uw Kamer geïnformeerd over de stand van zaken
van de hooggebergtebehandeling voor mensen met ernstig astma en hoe hij uitvoering
geeft aan de motie. Middels deze brief reageren wij (Long Alliantie Nederland,
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en TBC, het Longfonds, de
Vereniging Nederland Davos en het Nederlands Astmacentrum Davos) op deze brief van
de Minister.
In december en januari heeft dit collectief van longartsen en patiënten meermalen
contact gezocht en aangegeven bereid te zijn om op korte termijn in gesprek te gaan.
Dat contact heeft nog niet geleid tot een afspraak voor een gesprek met het ZiNL. In dat
gesprek willen wij nogmaals aangeven dat hooggebergtebehandeling, ondanks de duiding
van het Zorginstituut, in de ogen van astma-experts wel degelijk meerwaarde kan
hebben voor een selecte groep patiënten met ernstig astma, en dat wij deze vorm van
behandeling derhalve graag willen behouden onder nader te definiëren voorwaarden en
tegen nader te definiëren tarieven.
Ten aanzien van het Astmacentrum zelf geeft de minister aan dat er met één
zorgverzekeraar een contract is gesloten en met de andere zorgverzekeraars gesprekken
nog gaande zijn en dat er bij het NAD wel vertrouwen is hier voor 2020 uit te komen. De
situatie op korte termijn is nog steeds zorgwekkend. Dat verzekeraars na het spoeddebat
van de december contact hebben opgenomen met het NAD en er op dit moment slechts
met één zorgverzekeraar (Zilveren Kruis) een contract is getekend voor 2020 stemt nog
niet gerust. Met de andere zorgverzekeraars zijn nog geen contracten getekend.

De situatie voor de langere termijn (na 2020) is nog zorgwekkender. Zorgverzekeraars
doen geen uitspraken over contractering na 2020. Mogelijk dat in 2020 nog een
faillissement kan worden afgewend, maar zoals het er nu voor staat zal dit alsnog in
2021 plaatsvinden. Een van de vier grote zorgverzekeraars heeft al het volgende laten
weten “Omdat voor <naam zorgverzekeraar> de meerwaarde van de betreffende
hooggebergtebehandeling niet meer vaststaat gelet op de standpunten van het
Zorginstituut, heeft <naam zorgverzekeraar> geen nieuwe meerjaren contractuele
relatie met u voor ogen en is <naam zorgverzekeraar> niet voornemens om per 2021
opnieuw een overeenkomst als onderhavige met u aan te gaan”.
De marges van het Nederlands Astmacentrum Davos zijn dermate smal dat het
wegvallen van het contract met één van de vier grote zorgverzekeraars, leidt tot het
faillissement.
Als collectief zien wij zorgwekkende ontwikkelingen in de zorg voor patiënten met ernstig
astma. Te vaak zien wij onderschatting, onderdiagnostiek en onderbehandeling van (alle
vormen van) astma met onnodige ziekenhuisopnamen, complicaties en lagere kwaliteit
van leven tot gevolg. Voorts noopt de ontwikkeling van de luchtkwaliteit in Nederland en
daarmee gepaard gaande toename van astma juist om verbreding van de discussie en
méér urgentie bij alle betrokken partijen, in plaats van minder.
We zijn uw Kamer zeer erkentelijk voor uw inspanningen om de
hooggebergtebehandeling voor astmapatiënten beschikbaar te houden.
De ontwikkelingen na het aannemen van de Kamerbrede motie van 19 december 2019,
stellen teleur. De brief beantwoordt onzes inziens niet aan de opdracht die in de motie
ligt besloten: er alles aan doen om hooggebergtebehandeling op beschikbaar te houden.
We blijven ons onverminderd inzetten voor een structurele oplossing en perspectief voor
deze patiënten. Wij voelen ons hierin gesterkt door uw Kamer en hopen op uw blijvende
steun.
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