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Antwoord van minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
(ontvangen 1 september 2011)
 
 
1
Wat is uw oordeel over het bericht dat het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis

zwangere vrouwen commerciële pretecho’s aanbiedt? 1)
 
1
Het verschaffen van niet-medisch noodzakelijke echo’s voorziet duidelijk in

een behoefte van sommige zwangere vrouwen. Ik heb er geen bezwaar tegen

indien een ziekenhuis in die behoefte voorziet, voor zover er geen publiek

geld in die activiteit gestopt wordt. Ik begrijp dat er in dit geval direct, dus

buiten de zorgverzekering om, een commercieel tarief wordt afgerekend.

Daarnaast vind ik het belangrijk dat voor de zwangere vrouw het onderscheid

tussen medisch noodzakelijke echo’s en medisch niet noodzakelijke echo’s

vooraf duidelijk gemaakt wordt. 
 
Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) heeft aangegeven dat het hier

niet om een nieuwe situatie gaat. In Nederland bestaan tientallen ziekenhuizen

die medisch niet noodzakelijke 'pretecho's' aanbieden. Het ADRZ heeft mij

gemeld dat de echoscopisten van ‘Echocentrum Michieltje’ zijn aangesloten

bij de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland, een contract hebben met

de Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland en gecertificeerd zijn

voor het maken van medische zwangerschapsecho’s.
 
2
Hoeveel geld haalt het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis gemiddeld per maand

op door het maken van deze echo’s? Wordt dit geld ook ingezet voor andere

activiteiten in het ziekenhuis?
 
2
Het ADRZ heeft aangegeven dat de opbrengsten op jaarbasis, na aftrek van

personele en andere kosten, worden geschat op € 15.000. Dit bedrag komt ten

gunste van de algemene middelen van het ADRZ .
 
3
In hoeverre wordt er aan vrouwen die al bij de verloskundigen in het
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis lopen op medische indicatie reclame gemaakt
voor een pretecho? 
 
3
Het ADRZ heeft bij mij aangegeven dat bij zowel verloskundigenpraktijken
als huisartsenpraktijken het aanbod van de 'pretecho' onder de aandacht is
gebracht. Deze praktijken hebben de mogelijkheid een door het echocentrum



 

 

aangeboden informatiefolder neer te leggen. Deze informatiefolder is ook op
de poliklinieken gynaecologie van het ADRZ beschikbaar. Zwangere
vrouwen maken zelf de keuze om een 'pretecho' te laten maken. Het ADRZ
benadrukt dat er van enige beïnvloeding of actieve werving van zwangere
vrouwen die op medische indicatie de polikliniek bezoeken geen sprake is.
Afspraken voor het maken van een echo op verzoek zijn strikt gescheiden van
andere, poliklinische, afspraken.
 
 
4
Deelt u de mening dat een ziekenhuis zich bezig moet houden met medische

zorg en niet met commerciële activiteiten zoals het maken van echo’s zonder

enige medische noodzaak? Is het niet principieel onjuist dat publiek

gefinancierde instellingen hun autoriteit en gezag misbruiken voor

commerciële doeleinden? Erodeert op deze wijze niet ook niet het gezag van

het ziekenhuis doordat patiënten niet meer zeker weten of iets wordt gedaan

of geadviseerd op medische gronden of op commerciële gronden? Zo nee,

hoezo niet? Zo ja, wat gaat u hiertegen ondernemen?
 
4
Ik ben van mening dat activiteiten zonder medische noodzaak niet uit
collectieve middelen mogen worden betaald en dat activiteiten zonder
medische noodzaak niet ten koste mogen gaan van activiteiten met een
medische noodzaak. Verder moeten alle aanbieders altijd precies duidelijk
maken of er een medische noodzaak is of niet. Als ziekenhuizen dat duidelijk
doen, erodeert hun gezag ook niet. Integendeel, sommige zwangere vrouwen
zullen deze extra dienstverlening juist op prijs stellen. Ik zie dan ook geen
enkele aanleiding hiertegen op te treden.
 
 
1) Skipr, 22 juli 2011, http://www.skipr.nl/actueel/id8179-adrz-biedt-pretechos-
aan.html
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