
   

 

PERSBERICHT – 28 maart 2012 

LSM-project voor Transnationale patiëntenzorg 
Algemeen Ziekenhuis Vesalius Tongeren 

project ter waarde van 115.000 euro 
 
Tongeren – In het Algemeen Ziekenhuis Vesalius werd op dinsdag 28 maart 
2012 de LSM-projectovereenkomst m.b.t. het project Transnationale 
patiëntenzorg officieel ondertekend door de  betrokken partijen: Limburg Sterk 
Merk (LSM) en het Algemeen Ziekenhuis Vesalius  (initiatiefnemer en 
projectcoördinator).  
 
Burgers kopen hun zorg in waar zij dat wensen. In de grensregio zien we dan ook een 
verhoging van het aantal buitenlandse patiënten die gebruik maken van de zorg in de 
Limburgse ziekenhuizen. 3% van alle hospitalisaties (meer dan 8.000 op jaarbasis)  in de 
Limburgse ziekenhuizen zijn voor buitenlandse patiënten.   
Daarnaast is er nieuwe Europese patiëntenrichtlijn die de mobiliteit van patiënten meer 
richting geeft en waardoor in functie van de zorgnood meer grensoverschrijdende 
gezondheidszorg tot stand komt. 
Gedeputeerde van economie en voorzitter raad van bestuur van LSM, Marc Vandeput: 
“We moeten hier dan ook maximaal op inzetten om te maken dat onze ziekenhuizen, 
maar ook andere zorgorganisaties, kunnen voldoen aan de nieuwe formaliteiten. Deze 
zijn echter complex en hieromtrent bestaat weinig expertise in het juridische, financiële 
en administratieve kader om transnationaal samen te werken tussen diverse 
zorginstanties.” 
Daarom zetten we met dit project in op de opbouw van deze expertise bij ziekenhuis 
Vesalius die reeds in Europese projectwerking ervaring heeft.  Het benutten van de reeds 
aanwezige ervaring moet ertoe leiden dat bijkomende expertise versneld kan worden 
opgebouwd. 
De resultaten zullen verspreid worden naar alle Limburgse ziekenhuizen. Het project 
wordt voor 115.000 euro gesubsidieerd door LSM. Marc Vandeput: “Op die manier willen 
we als provinciebestuur een juridisch kader creëren met betrekking tot 
grensoverschrijdende gezondheidszorg. Het project bevat:  
1. regels met betrekking tot dekking door de sociale zekerheid van grensoverschrijdende 

gezondheidsregels 
2. gemeenschappelijke beginselen voor alle Europese gezondheidsstelsels 

(patiëntenrechten) 
3. een kader met betrekking tot de samenwerking tussen de lidstaten op het vlak van 

gezondheidszorg. 
Dit procedureboek zal naast een juridisch kader ook een aantal casestudies bevatten. 
Aan de hand van praktijksituaties zullen er aanbevelingen worden opgesteld, zodat de 
gezondheidsinstellingen binnen de provincie op een correcte wijze zorg kunnen 
verschaffen aan buitenlandse patiënten. 
 



Voorzitter van het AZ Vesalius, Guy Hermans, is verheugd te vernemen dat het 
ziekenhuis het project van transnationale patiëntenzorg toegewezen kreeg van HospiLim, 
het provinciale overlegorgaan van de Limburgse ziekenhuizen en psychiatrische centra. 
Jean-Pierre Hermans, algemeen directeur van AZ Vesalius, verduidelijkt: “Het project 
heeft als doel een procedureboek op te maken met de regelgeving in het kader van de 
Europese richtlijn 2011/24, die op 25 april 2011 werd afgekondigd en die tegen eind 
oktober 2013 moet worden omgezet naar nationaal recht. Deze Europese richtlijn wil het 
patiëntenverkeer van en naar het buitenland mogelijk maken.  Hiervoor moet 
afstemming worden gedaan op het vlak van normering, veiligheid, financiering en 
kwaliteit.” 

AZ Vesalius werd voor dit project geselecteerd gezien hun jarenlange ervaring op het 
vlak van grensoverschrijdende patiëntenzorg, zowel met het AZ Maastricht als met de 
Nederlandse zorgverzekeraars.  AZ Vesalius zal de verworven ervaring delen met de 
andere Limburgse ziekenhuizen. De projectleiding berust bij mevrouw Eveline Cox, de 
heer Jean-Pierre Hermans fungeert hierbij als projectcoördinator. 

2 projectfases  
Fase 1 - Het project heeft tot doel een procedureboek samen te stellen met een 
stappenplan en aandachtspunten voor de Limburgse zorginstellingen die betrokken zijn 
of worden bij de grensoverschrijdende gezondheidszorg. Het project ontstaat naar 
aanleiding van richtlijn 2011/24 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 
2011 betreffende de toepassing van de rechten van de patiënt bij grensoverschrijdende 
gezondheidszorg. Hierbij moet een impactanalyse gebeuren. Er moet een juridisch kader 
worden gecreëerd voor grensoverschrijdende gezondheidszorg. De implementatie moet 
gebeuren voor 25 oktober 2013.  
Fase 2 -  De rol van de verschillende projectpartijen bestaat hierin dat er een toetsing zal 
gebeuren op welke wijze de instellingen tegemoet kunnen komen aan de voorwaarden 
om het juridische kader, waarin die grensoverschrijdende gezondheidszorg moet worden 
verschaft, te tekenen. 

Als probleemstelling moet aandacht besteed worden aan volgende aspecten: 
• afstemming van het juridische kader met betrekking tot de terugbetaling van de 

kosten door de sociale zekerheid aan de patiënt 
• afstemmen van het kwaliteitsgebeuren en de veiligheid 
• afstemming van de samenwerking tussen de lidstaten op het vlak van normering. 
Het project heeft tot doel een kader te creëren waarbinnen de gezondheidsinstellingen 
binnen de provincie op een correcte wijze zorg kunnen verschaffen aan buitenlandse 
patiënten. 

Gedeputeerde Vandeput: “Het is een ontzettend belangrijk project voor de Limburgse 
gezondheidszorg omdat de impact van grensoverschrijdende aspecten toeneemt, dit 
project bijdraagt aan een betaalbare gezondheidszorg en dergelijke projecten het 
kwaliteitsniveau van de gezondheidszorg verheffen tot het internationale 
kwaliteitsniveau.”   
 

Timing 
De voorziene activiteiten nemen een duurtijd van 2 jaar in beslag. 

 

 



Meer info en contact  
AZ Vesalius Limburg Sterk Merk (LSM) 
Jean-Pierre Hermans, algemeen directeur gedeputeerde Marc Vandeput 
Eveline Cox, projectcoördinator voorzitter raad van bestuur LSM 
T 012-397 506 T 011-237 051 
www.azvesalius.be www.stichtinglsm.be 
 
	   	  	  


