
 
 
 
Aan de minister van Volksgezondheid en de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 
 
Een kopie gaat naar het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), de GG&GD in Utrecht, het college van B&W 
in Utrecht, de apotheken Koert en 't Gouden Hert in Utrecht en Dokters van de Wereld in Amsterdam. 
Tevens een kopie naar de media.  
 
 
Betreft: Betaling medicijnen onverzekerbare vreemdelingen- per 1/1/2014 
 
 

Utrecht 18 december 2013,  
 
 
 
 
Geachte minister en leden van de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid,  
 
Hierbij uiten wij onze ernstige zorgen over de wijziging van het beleid wat betreft de vergoeding van 
medicijnen voor onverzekerbare vreemdelingen via het College van Zorgverzekeringen (CVZ). Per 1 januari 
zullen mensen zonder verblijfsvergunning vijf euro 'per receptregel' moeten betalen als ze bij een apotheek 
medicijnen willen ontvangen. Het resterende bedrag wordt vergoed via het CVZ, als de mensen het zelf niet 
kunnen betalen en als het zogenoemde 'medisch noodzakelijke zorg' betreft die bij verzekerden in het 
basispakket zit. Tot op heden worden de medicijnen voor deze groep volledig via het CVZ vergoed, als wordt 
voldaan aan genoemde voorwaarden.  
 
Onverzekerbare vreemdelingen zijn voor het merendeel uitgeprocedeerde vluchtelingen die op straat gezet 
zijn met de opdracht het land te verlaten. Zij kunnen vaak niet vertrekken en zijn afhankelijk van 
hulporganisaties zoals de onze, kerken en particulieren voor eten en onderdak. Vaak verblijven ze letterlijk 
op straat.  
Deze mensen hebben geen recht op werk, bijstand of een andere uitkering. Tevens geen recht en 
mogelijkheid zich te verzekeren. Het overgrote deel van hen heeft geen enkele vorm van inkomen.  
Als deze maatregel van kracht wordt, betekent dat dat deze doelgroep voor het grootste deel uitgesloten 
wordt van toegang tot medicijnen. Dit zal, zo verwachten wij, zeer ernstige, regelmatig zelfs 
levensbedreigende, situaties opleveren (zie voorbeelden op pagina 3).  
Wij menen recht van spreken te hebben gezien de ervaring die we nu al hebben met mensen die enige tijd 
verstoken zijn geweest van zorg en medicatie (zie uitleg hierna). Wij hopen dat u er daarom voor kunt 
zorgen dat deze beleidswijziging niet ingevoerd wordt.   
 
Apotheker Buijs, die deze brief mede-ondertekent, is gecontracteerd om in 2014 medicijnen te verstrekken 
aan deze doelgroep. Onderstaande organisaties bemiddelen voor vluchtelingen en migranten zonder 
verblijfsvergunning bij het verkrijgen van medische zorg, zie ondermeer www.stil-utrecht.nl. Gezamenlijk 
helpen we jaarlijks rond de vijfhonderd mensen met het verkrijgen van medische zorg, waarvan naar 
schatting vierhonderd mensen met het verkrijgen van medicatie. Zo informeren wij hen en artsen over het 
recht op medisch noodzakelijke zorg en de mogelijkheden zorg geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen. 
Tevens verwijzen we door en maken afspraken met zorgverleners. We pogen dan te kijken of mensen een 
inkomen hebben of zelf iets kunnen bijdragen.  
 
Voordat deze mensen onze organisaties weten te vinden, kunnen ze nu al in ernstige nood komen doordat 
ze niet weten dat vergoeding van medicijnen en zorg mogelijk is. Zo treffen we bijvoorbeeld zeer regelmatig 
mensen met erge pijnklachten, angst en trauma-klachten (ernstige GGZ-problematiek), diabetes (van 
verschillende soorten en niveau's) en andere medische klachten waarvoor medicijnen dringend noodzakelijk 
zijn.  
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Wij verwachten dat de maatregel die 1 januari van start zal moeten gaan, deze problemen verergert en dat 
(nog vaker dan nu al) onverantwoorde situaties ontstaan. Ook verwachten we dat zorg uiteindelijk duurder 
wordt omdat mensen vaker naar het ziekenhuis moeten omdat ze eerder onvoldoende zorg kregen. 
We nodigen u uit eens langs te komen op het spreekuur van STIL op woensdagochtenden (m.u.v. kerst en 
nieuwjaarsdag) om te zien om wat voor mensen en om wat voor problematiek het gaat. Wij hebben met het 
schrappen van vergoedingsmogelijkheden voor de tandartszorg (1/1/2009) ervaren dat dit vooral tot gevolg 
heeft dat mensen meer in nood komen en organisaties als de onze zich in allerlei bochten moeten wringen 
om fondsen, kerken en particulieren zo gek te krijgen dit allemaal te betalen.  
 
De grens is hier echt bereikt ! Eigenlijk eerder al overschreden. Wij zijn van mening dat ieder mens recht 
heeft op (toegang tot) medische zorg. Zolang er voor deze mensen geen betaling mogelijk is via werk, 
uitkering of verzekering, dient in onze ogen de staat de verantwoordelijkheid te nemen door vergoeding of 
gratis toegang tot zorg mogelijk te maken. Als dit niet gebeurt komt de gezondheid van deze mensen en de 
algehele volksgezondheid in gevaar.  
 
Op de volgende pagina vindt u voorbeelden van de medische problematiek en welke problemen wij 
verwachten.  
 
Wij hopen snel van u te horen!  Met vriendelijke groet, 
 
 
Margreet Jenezon, STIL-medewerker,  
06 85 27 67 58 mjenezon@xs4all.nl (cc info@stil-utrecht.nl) 
 
 
Namens de onderstaande apotheek en organisaties: 
 
Apotheek Buijs - Maurice J.H. Buijs. Apotheek Buijs in Utrecht is gecontracteerd door het CVZ om voor de 
regio Utrecht in 2014 medicatie aan deze doelgroep te verschaffen. 
 
STIL - Solidariteitsorganisatie voor vluchtelingen en migranten zonder verblijfsvergunning in Utrecht, 
www.stil-utrecht.nl  STIL geeft medische, juridische en humanitaire hulp.  
 
Ex-AMA-team van VluchtelingenWerk Midden Nederland. Deze organisatie biedt in de regio Utrecht 
sociaal-juridische begeleiding aan vluchtelingen die als minderjarige in Nederland zijn gekomen.  
 
Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht (SNDVU) - De SNDVU biedt opvang en 
begeleiding aan asielzoekers die in een nieuwe juridische procedure zitten of bezig zijn met terugkeer.  
 
Stichting Seguro en opvanghuis Fanga Musow - Stichting Seguro  vangt ongedocumenteerde mannen 
op, Fanga Musow ongedocumenteerde vrouwen en kinderen in Utrecht.  
 
Huize Agnes - Stichting Agnes van Leeuwenberch. Huize Agnes vangt in Utrecht vrouwen en kinderen op 
die geen verblijfsvergunning hebben, op straat staan en nergens anders terecht kunnen.  
 
OMDUW - Oecumenische Missionaire Diaconale Utrechtse Werkgroep. OMDUW, waarin een twintigtal 
Utrechtse kerken samenwerkt, houdt spreekuur voor daklozen, waaronder vluchtelingen, en verwijst door 
naar het medisch daklozenspreekuur en bovengenoemde organisaties. Tevens biedt ze financiële steun ten 
behoeve van medische zorg die niet vergoed wordt.  
 
Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders - Stichting Dienstverlening aan Buitenlanders van de 
Utrechtse Raad van Kerken draait een sociaal-juridisch spreekuur voor migranten, waaronder 
ongedocumenteerden.  
 
Stichting Ubuntuhuis - Buurthuis voor ondermeer dakloze vluchtelingen in Utrecht  
 
Villa Vrede - Activiteitenhuis voor ongedocumenteerden in Utrecht  
 
 



 

Voorbeelden van de gevolgen en informatie over de kosten 
 
Zonder medicijnen veel ergere psychische nood 
De heer T. is als uitgeprocedeerde vluchteling op straat beland. Hij is doodsbang om terug te keren en 
verzamelt bewijzen om zijn asielverzoek te onderbouwen. Hij logeerde enkele maanden bij kennissen maar 
die lieten in oktober weten dat hij daar niet meer kon slapen. Hij belandde op straat en zwierf rond. Had 
zonder verblijfsvergunning geen toegang tot de daklozenopvang. Hij raakte meer en meer gespannen en 
verward.  
Tijdens een bezoek aan de advocaat draaide hij volledig door en liep weg. We vonden hem in verwarde 
toestand in de stad, hij was bang voor 'rebellen' die hem zouden achtervolgen en willen vermoorden en 
zocht zijn moeder (die in werkelijkheid in Afrika zit). Gelukkig konden we meteen bij een huisarts terecht en 
direct daarna bij de crisisdienst van Altrecht (GGZ Utrecht). Hij kreeg kalmerende en anti-psychotische 
medicijnen. Sindsdien krijgt hij die wekelijks. Hij heeft geen inkomen en geen netwerk. Hij kan geen eigen 
bijdrage voor medicijnen betalen.  
 
Gevolgen van de beleidswijziging: Vaker de crisisdienst nodig 
Als een eigen bijdrage betaald moet worden, krijgt deze man onvoldoende noodzakelijke medicatie voor 
psychische problemen. Dit betekent dat hij en met hem vele anderen (veel eerder) in ernstigere psychische 
nood komen en dat veel vaker de crisisdienst ingeschakeld moet worden. Dit is niet alleen schadelijk voor 
deze persoon, tevens voor de volksgezondheid, maar kan ook veiligheidsrisico's opleveren en zal uiteindelijk 
leiden tot duurdere zorg.  
Op dit moment komt bij STIL al gemiddeld 1 x per maand de crisisdienst langs. Dit komt omdat mensen 
zonder zorg, begeleiding en opvang op straat gezet worden vanuit asielzoekerscentra. Het aantal en de 
ernst van de problematiek zal enorm toenemen.  

 
Zonder medicijnen in levensbedreigende situatie 
Mevrouw C. heeft ernstige diabetes. Ze kreeg geen asiel in Nederland, moest het land verlaten maar wist 
niet hoe. Ze werd op straat gezet vanuit een asielzoekerscentrum (AZC). Via STIL, de huisarts en apotheek 
krijgt ze de nodige medicijnen die vergoed worden door het CVZ. Ze kan de medicijnen niet zelf betalen, ze 
mag niet werken en kan zich niet verzekeren. Ze heeft geen familie of netwerk in Nederland. STIL betaalde 
enkele maanden haar eten en slaapplaats bij de daklozenopvang.  
Omdat ze actief aan terugkeer werkt met hulp van de Internationale Organisatie voor Migratie, IOM, krijgt 
ze sinds kort onderdak van de Utrechtse Noodopvang (SNDVU). Ze krijgt vijftig euro leefgeld per week. Dit 
is bedoeld voor eerste levensbehoeften, ze kan hiervan geen bijdrage betalen voor medicijnen. Als ze 
terugkeert naar haar land krijgt ze geld voor een half jaar medicijnen mee van de IOM, en steun bij het 
opzetten van een winkeltje. Daarmee hoopt ze later zelf de medicijnen te kunnen betalen.  
 
Gevolgen van de beleidswijziging: Meer (duurdere) ziekenhuisopnamen 
Als de nieuwe maatregel van kracht is, zou mevrouw C. nadat ze op straat terecht kwam vanuit een AZC, 
geen geld hebben voor medicatie voor diabetes. Die medicatie is van levensbelang. Ze zou in levensgevaar 
zijn geweest als er geen gratis medicijnen geregeld hadden kunnen worden. Volgens een verpleegkundige 
van het medisch spreekuur van STIL leidt de maatregel tot meer en duurdere ziekenhuisopnamen omdat 
geen adequate behandeling, met de juiste medicatie, mogelijk is. Ze wijst bijvoorbeeld op hart- en 
vaatziekten en diabetes.  
 
Kosten Utrecht  
Als het geneesmiddelengebruik niet verandert, gaat het om ongeveer 6000 receptregels, waarvoor betaald 
moet worden. 5000 van deze 6000 staan op gewone recepten, die bij de apotheek ingeleverd worden, 
waarvoor de illegalen de medicijnen in gewone doosjes krijgen. Er worden ongeveer 1000 medicatie-rolletjes 
per jaar uitgegeven, waarvoor men € 5,- per rolletje moet betalen. Bron: Apotheek 't Gouden Hert, Utrecht, 
gecontracteerd in 2013.  
 
Totaal kosten per jaa r in de regio Utrecht: 30.000 euro  


