
Medische problemen dreigen tz"'ro/ilr
voorillegale vreemdelingen :!"r
Eigen bijdrage van vijfeuro per mediciin maakt volgens hulpverleners zorg ontoegankelijk
Nico d€ Fiiter p€rs van volksgezondheid vorige

maand aan de Tlveed€ Kamer.
Het C IZ wees er eerder al op dat de

medicijnkosten voor onverekerde
reemdelingCn in 2012 met 7 pro-
cent waren gestegen, terwijl de tota-
le kosten van medicijngebruik in
heel Nederland juist met bijna 10
procent waren g€z3lt. Welke bespa-
ring de vijf-eurlr€sei op saat leve-
rcn, \reet de Clz'woordvo€rder niet.
"Dat h€bben we niet b€rekend. Maar
vijf eum leek ons red€lijk."

Organisaties die ongedocumenteer-
de lreemdelingen bijstaar en opvan-
gen hiden nu de noodklok. "Er zijn

'Dez€ m{streg€l zal 'Ik weet al zo drie
die ze krijgen zelf moeter betalen. st€den waar mecr

dan honderd
mensen rondlopcn

::y^":ll!*'j::Td:i1g-:1"1"y* die afhanlcliik zijnge oe vur€urGregei Bnger met me-
iiscrrc prouer"eiui;veirooarop"". van antidCpreSOiVa
;:i*T:ffiX'jH:HHi'lTgl en antipoychotica'
het ziekerhuis zullen moet€D, om-
dat z€ eerder onvoldoende zorg kre-
gen.

Ho€ groot de $oep ilesal€, onver-

Duiz€nd€n illegale weemdelingen
di€ medisch€ zorg nodig hebb€n,
dreigen ir de pmblemen te komen.
Sinds ditjaa moeten die onveueker-
de ireemd€lingen vijf euro betalen
voor elt nedicijn dat ze krijgen

"Dat lijkt e€n kleir b€drag, maar de
gote meerderheid var deze mensen
heeft geen iqkomen, rnag niet w€r-
ken en is volledig afhanLetijk van de
steun van anderen", waarschuwen
hulporganisati€s, "Vijf euro kan ze
dan al afhoud€n van noodzakelijk€
medische zory."

De wet schdjft voor dat onveE€ker-
de vr€emdelingen alle m€dische zorg

veel illeCale !.reemdelingen in psy,
chische nood", z€gtJohn var Tilbo.g
vatr hulporganisatie tnlia. "Dat is een
z€er kwetsbare groep. Die mensen
hebben antidepressiva nodig om op
de been t€ blijveD, ofantipsychotica.
En die hebben ze niet €enmalig nG
dig, maar week in we€k uit. Als die
mensen €lk€ week vijfeuro moeten
betalen voor een nieuw voorraadje
medicijnen, kost ze dat meer dar
250 euro per jaar Maar ze hebben
geen inkomen, z€ mogen niet \rer-
ken, rnogen g€en gebruik mat€n van
algemene voorzieningen €n zijn
daarom volledig afhanlelijk van de
steun van anderen. Dit is, ko.tom,
€€n rampzalige maatregel."

Dat beaamt Margreet Jenezon van
Stil, een Uuechtse organisatie voor
vluchtelingeD €n migraDt€n zonder
verblijfsvergunning. "D€ze maatr€-
gel zal zeer ernstige, en zelfs levens-
bedr€igende situaties oplevererl" Stil

zekerde vreemd€tngen is, is niet
met zekerheid te zegg€n. Het Con€ge
voor Zorgvevekedngen houdt wel
bij hoeveel recepter erjaarlijk voor
die groep word€n uitg€schr€ven. In
2012 ging het om 63.850 rccepten
voor een groep \,an 7430 w€€mdelin-
gen. Dat kostte het C\z 3,7 miljo€n

''Ik weet al zo dde middelgmt€ ste.
den waar meer dan honderd mensen
rondlop€n di€ afhankelijk zijr van
antidepressiva en antipsychotica",
zegt V3n Tilborg van Inlia. Hij wijst
erop dat de regeliry voor onverze-
kerde vreemdelingen er jldst voor

was bedoeld om t€ waarborgen dat
mensen niet zonder medische voor-
zieningen zoud€n komen te ziften.
'En nu wordt er juist eer drcmpel
opgeworpen.

Bovendien komen ook de hulporga-
nisaties die dere \Teemdeling€n op
vangen in de problemen, zegt Rian '
[derveen van het landelijk Ongedo-
cmenteerden stermpmt (los).
"Want di€ zullen proberen om te hel-
p€n met die vijf eurc. Als dat af en
gebeut, is er niet zoveel aan de
hand. Maar vooral de $oter€ oryani-
sati€s hebben met he€l ve€l van dit
soort mensen te rnaker Di€ kunnen
dat gewoon niet betalen."

Vokens minister Schippen lukt het
ziekenhuizen vaak wel om de onver-
zekerde vr€€mdetingen met b€hulp
van een betalingsregeling de zory-
kosten (ofeen deel er1'al) te laten be
talen. "Ik deel dus niet de mening
dat een bedEg !?n vijf euro de toe-
gank€lijkheid tot m€disch noodzale
fijke zorg bel€mmert."

Volg€ns Van Tilbofg noet beter ge.
toetst worden welke ueemd€ling de
zorgkosten kan betalen. 'l\ls ze Lun-
nen betalen: pfma. Maar als ze dat
niet kunnen, mag ze niets in de weg
worden gelegd om de zorg t€ kdjgetr
die mdig is."

i.,:X""flf ::,'i':,H"#1":ffji levenobeilreigende
zorsaantieder de kosten decrare.en gitUatieg Opleveren.
bji het Collese voor Zorwerzekerin- - .;;; ilo/2";";;;;;.il;;is ;L En de zorg wordt
*:, :ff :Ti"r'i:"ff:il*$e;X duurder, mencen
maariqer in aat ait uoo*r trijr.,. zullen vaker naar het
aan de balie bii de aDotheek. Ziiwe-il ;';;:;il'"ii: ;;l"ilr"lo'. ziekenhuio moeten.'
ftkening kan declareren bij het CtZ.
D€ze wetenschap leidde tot een
scherpe daliryvan de bereidheid om
le betalen .  scbreef minis(er S.hip-


