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Niet-verzekerde zorg binnen  
ziekenhuis veiliger voor patiënten  
 
Onlangs heeft Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) Kamervragen gesteld aan 
minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het aanbieden van 
plastische chirurgie in een private kliniek, binnen de muren van of direct gelieerd aan 
een ziekenhuis. Concreet voorbeeld dat hierbij wordt genoemd is de Berne Kliniek 
van ziekenhuis Bernhoven. Het betrokken Kamerlid wil van de minister weten of dit is 
toegestaan.  
 
Binnen de Berne Kliniek voeren vanaf december 2010 medisch specialisten van 
Bernhoven medische behandelingen uit, die niet door de ziektekostenverzekering 
zijn gedekt. In eerste instantie gaat het om plastisch chirurgie en dermatologie.  
 
Criteria 
In alle Nederlandse ziekenhuizen wordt onderscheid gemaakt tussen verzekerde 
zorg, gedekt door de basisverzekering en niet-verzekerde zorg, die al naar gelang de 
polisvoorwaarden worden vergoed vanuit een aanvullende verzekering of door de 
patiënt zelf moeten worden betaald. Niet verzekerde zorg omvat ook een deel van de 
medisch geïndiceerde zorg die op basis van criteria door verzekeraar of politiek is 
uitgezonderd van vergoeding, terwijl deze in het recente verleden nog wel onder de 
basisverzekering vielen 
 
Bekende voorbeelden van bovengenoemde behandelingen zijn: 

 bovenooglidcorrecties, met als uitzondering verlamde of verslapte oogleden 
als gevolg van een aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige 
chronische aandoening 

 correcties van een afwijkende oorstand (flaporen) 

 buikwandcorrectie (abdominoplastiek en liposuctie) 

 anticonceptiebehandeling, zoals het plaatsen van een spiraaltje en sterilisatie 
van de man of vrouw 

 hersteloperatie na sterilisatie 

 besnijdenis 
 
Behoefte patiënt 
Ook behandelingen, waarvoor geen directe medische indicatie is aan te wijzen, zoals 
esthetische behandelingen vallen hieronder. Een groot aantal Nederlandse 
ziekenhuizen biedt genoemde behandelingen aan, binnen de muren van het 
ziekenhuis of binnen een aan het ziekenhuis gelieerde privékliniek. Daarnaast is er 
een groeiend aantal zelfstandige behandelklinieken (ZBC’s), waar deze zorg wordt 
aangeboden, soms in combinatie met gedeeltelijk verzekerde zorg. Dit gebeurt op 
basis van de vraag en behoefte van patiënten.  
 
Veiligheid en kwaliteit 
Het aanbieden van niet-verzekerde zorg, zoals dit onder andere gebeurt in de Berne 
Kliniek en in veel andere Nederlandse ziekenhuizen, biedt patiënten sterke voordelen 
op het gebied van veiligheid en kwaliteit. De zorg wordt immers verricht en 



aangeboden door BIG-geregistreerde en ervaren artsen, die voor de specifieke 
behandeling zijn opgeleid. Helaas is het in Nederland ook toegestaan dat niet 
geschoolde artsen zich op dit gebied begeven, met alle kwalijke gevolgen van dien 
voor de veiligheid van de patiënt en de kwaliteit van de verrichte behandeling. 
Recente voorbeelden van verminkte patiënten met ooglidcorrecties door huisartsen 
of borstvergrotingen door basisartsen spreken in dit kader boekdelen. Op de manier 
zoals in Bernhoven (Berne Kliniek) deze zorg wordt aangeboden is die veiligheid en 
kwaliteit van zorg wel geborgd.  
 
Ook esthetische chirurgie kan een duidelijke verbetering in kwaliteit van leven 
bieden, mits de indicatie en chirurgie zorgvuldig worden uitgevoerd door deskundige 
en ervaren plastisch chirurgen. Ook aan deze voorwaarde wordt in de Berne Kliniek 
voldaan.  
 
Feiten over plastische chirurgie 
Plastische chirurgie, reconstructieve en handchirurgie is het specialisme dat zich bij 
uitstek zich bezig houdt met het herstel van vorm en functie. Dit herstel is nodig 
omdat de vorm of de functie van een lichaamsdeel verstoord is door ofwel een 
aangeboren afwijking zoals de schisis of aangeboren handafwijkingen, of door een 
‘verworven’ (dus niet aangeboren) afwijking zoals een ongeval, infectie of een 
operatie.  
Het grootste deel van de plastische chirurgie, zowel van de reconstructieve als de 
cosmetische chirurgie, wordt in ziekenhuizen uitgeoefend. Met name de cosmetische 
chirurgie wordt ook toenemend buiten het ziekenhuis, in privéklinieken, verricht. Ook 
handchirurgie wordt tegenwoordig voor een klein deel in privéklinieken uitgevoerd.  
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