Brexit: krijgt u te maken met onverzekerde Britse toeristen?
EHIC
Een gevolg van een no deal is dat vanaf de Brexitdatum geldt dat toeristen uit het VK
‘derdelanders’ zijn. Er is geen bilateraal verdrag voor zorg met het VK. Daarom zijn Britse
toeristen na Brexitdatum niet meer verzekerd via EU-regelgeving én is een Britse EHIC – European
Health Insurance Card – niet meer geldig. Naast de EHIC zijn ook andere Britse EU-formulieren
waarmee zorg in Nederland gebruikt kan worden dan niet meer geldig.

De National Health Service (NHS) kent (nog) geen dekking buiten het VK, dus toeristen zullen zich
zelf moeten voorbereiden en zich voldoende moeten verzekeren als zij tijdelijk in Nederland
verblijven.
Globale aantallen:
•
Er komen jaarlijks 2.229.000 toeristen uit het VK naar Nederland. De afgelopen 6 jaar is daar
een stijgende trend in te zien (CBS, voorlopige cijfers uit 2017).
•
Ongeveer 3.500 Britse toeristen belanden jaarlijks in het ziekenhuis, bezoeken een
huisartsenpost of huisarts, of gebruiken receptgeneesmiddelen.
•
De kosten hiervan bedragen ongeveer €5.5 miljoen euro.
Aanpak
Als zorgaanbieder moet u zich realiseren dat bij een no deal-Brexit de EHIC voor Britse
toeristen niet meer geldt.
Bij aanvang van de behandeling zult u dan ook de verzekerde status van de patiënt moeten
checken (bijvoorbeeld een reisverzekering).
U moet dan mogelijk afspraken maken met de patiënt over het vergoeden van de kosten.
Als de patiënt de kosten niet zelf kan betalen, dan kunt u mogelijk als zorgaanbieder in
aanmerking komen voor subsidie voor financiering van zorg op grond van de ‘Subsidieregeling
medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden’ (link:
https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/regeling-onverzekerde-verzekeringsplichtigen) of
via de ‘Financieringsregeling voor onverzekerbare vreemdelingen’ (link:
https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen). Dit zijn bestaande
regelingen en de uitvoering hiervan loopt via het CAK.
Informatie
De informatie in dit document is dynamisch en kan geupdate worden. Daarnaast kunt u zich laten
adviseren via www.brexitloket.nl/zorg Laat uw organisatie vooral de op deze website aangeboden
Brexit Impact Scan doen. VWS blijft informatie verstrekken via www.rijksoverheid.nl en het
twitteraccount @MinVWS.

