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Excellentie,
Met de invoering van de Diagnose Behandel Combinaties (DBC) is er een duidelijker
afbakening ontstaan wanneer de kosten verbonden aan een zorgverrichting wel en niet
vergoed worden in de zorgverzekering of de aanvullende verzekeringen. Duidelijkheid is iets
waar het AdoptieOudersOverleg voorstander van is.
Echter, als gevolg van deze duidelijke afbakening blijkt dat de zorgverzekeraars in Nederland
de vergoeding voor een voor adoptiekinderen zeer belangrijk onderzoek niet verstrekken.
Hierna lichten wij toe waarom deze situatie onwenselijk is.
Waar gaat het over?
Adoptieouders brengen hun kinderen uit verre landen met vaak andere normen voor
gezondheidszorg naar huis. Lang niet altijd zijn deze normen gelijkwaardig aan de
Nederlandse. Daarnaast is niet altijd het volledige medische verleden van de kinderen
bekend. Om die reden willen ouders hun kind zo spoedig mogelijk na aankomst een
zogenaamde adoptiekeuring laten ondergaan. Niet alleen om een duidelijk beeld te krijgen
van de medische status van het kind, maar ook, in het algemeen belang, om te zien of het
geen ernstige ziektes onder de leden heeft. Denkt u hierbij aan TBC, MRSA, malaria, HIVbesmetting of andere in Nederland zeldzaam voorkomende aandoeningen. Er is een scala
aan ziektes en aandoeningen die, mits ze in een vroegtijdig stadium worden
gediagnosticeerd, met betrekkelijk eenvoudige middelen en tegen beheersbare kosten,
kunnen worden behandeld.
Wat willen wij?
Het protocol voor de genoemde adoptiekeuring is destijds opgesteld door Prof. Dr. T.
Schulpen van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Niet elke ouder is in staat om de
kosten van deze keuring zelf te dragen. Omdat de DBC van deze keuring vergoeding van de
kosten tegenhoudt, kunnen ouders in de verleiding komen de keuring niet of in uitgeklede
vorm te laten uitvoeren. Naar onze mening is dit een ongewenste situatie voor zowel de
kinderen als de volksgezondheid. Wij vragen u daarom de aankomstkeuring op te (laten)
nemen in het basispakket. Om rechtsongelijkheid tussen de diverse groepen ouders te
voorkomen, vragen wij u dit te (laten) doen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2006, de
invoeringsdatum van de DBC’s.
Voor uw informatie; in 2006 ging het om circa 700 adopties.
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Wij hebben over deze kwestie contact met de vakgroep kindergeneeskunde onder leiding van
dr. R. Pelleboer (werkzaam in het Catharina Ziekenhuis te Eindhoven). Ook vanuit deze
vakgroep klinkt de wens om de adoptiekeuring onder te brengen in de basisverzekering. De
argumentatie van de kinderartsen hiervoor is gelijk aan de onze, aangevuld met de
mededeling dat bij ca 70 % van de kinderen die deze keuring ondergaat, wordt vastgesteld
dat er een vervolgbehandeling noodzakelijk is. Dit kan variëren van een eenvoudige
aanvulling op de in het land van herkomst verrichte vaccinaties tot complexe ingrepen en
behandelingen.
Wie zijn wij?
Het AdoptieOudersOverleg (AOO) wordt gevormd door vijf adoptieouderverenigingen:
Landelijke Vereniging Adoptieouders (LAVA), Adoptie Vereniging de Rode Draad (AVRD,
kinderen uit China/Taiwan), Belangenvereniging van Zelfdoeners in Adoptie (BZA), Adoptie
Vereniging der Gereformeerde Gezindte (AVGG), en Adoptievereniging Protea (kinderen uit
Zuid-Afrika). Het AOO behartigt de belangen van (aspirant) adoptieouders en hun eventuele
adoptiekinderen. Wij behartigen deze belangen niet alleen bij de bij adoptie betrokken partijen
zoals vergunninghouders, het ministerie van Justitie en de Raad voor de Kinderbescherming,
maar ook bij partijen die niet bij de adoptie betrokken zijn maar waarvan het onderwerp wel
van belang is voor (aanstaande) adoptieouders.
Wij vertrouwen erop dat u het belang van ons verzoek inziet en overgaat tot het (laten)
vergoeden van de kosten verbonden aan de keuring. Mocht u, om tot een weloverwogen
besluit te kunnen komen, aanvullende informatie nodig hebben, dan zijn wij natuurlijk bereid
deze mondeling of schriftelijk te verschaffen.
Met vriendelijke groet,
AdoptieOudersOverleg
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