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Geachte heer Rutgers,
Dank voor uw brief van 26 juni jl. waarin u ons op de hoogte stelt van de stand
van zaken m.b.t. de toegankelijkheid van Longrevalidatie in het Nederlands
Astmacentrum Davos (NAD) en verzoekt om behulpzaam te zijn in het verder
faciliteren van gesprekken met zorgverzekeraars.
U verwijst naar het gesprek dat wij met elkaar hadden bij het Zorginstituut in
Diemen op 3 maart jl. over goede zorg voor patiënten met ernstig (refractair)
astma. In dit overleg is onder meer afgesproken dat ZN bij haar leden zou
aandringen om gesprekken te voeren tussen de patiëntenorganisaties, de NVALT
en vertegenwoordigers van zorgverzekeraars. Wij hebben aangegeven bereid te
zijn om actie te nemen mocht het niet tot deze gesprekken komen. Tevens
hebben wij een factsheet gemaakt om eventuele misverstanden over het
uitgebrachte standpunt “Longrevalidatie in het hooggebergte” uit de weg te
helpen.
Uit uw brief maak ik op dat deze gesprekken plaatsvinden, maar dat u zich zorgen
maakt over de uitkomsten op langere termijn, de contractering van zorg voor
patiënten met ernstig refractair astma in Davos. Daar gaat het Zorginstituut niet
over. Of die contractering tot stand komt is een zaak tussen aanbieders van zorg
en individuele verzekeraars, met dien verstande dat verzekeraars gehouden zijn
aan hun zorgplicht voor deze categorie patiënten. Hetgeen betekent dat
zorgverzekeraars gehouden zijn voor hun verzekerden een voldoende aanbod aan
zorg te contracteren, zodat de verzekerde toegang heeft tot alle zorg waarop hij is
aangewezen en die onder de verzekerde prestaties valt. De NZa is de instantie die
daarop toeziet.
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Uiteraard zullen wij ons verder blijven inspannen voor goede zorg voor patiënten
met astma waar dat binnen ons bereik ligt, o.a. met ons Zinnige Zorg Astma
project.
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