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DOKTEREN OP DE GRENS

‘Bent u Belgisch of  
Nederlands verzekerd?’

De voordeur ligt op Belgisch grondgebied. Maar in de wachtkamer kun je kiezen of je op 

Nederlandse of op Belgische bodem plaatsneemt: een zwarte streep op de vloer  markeert 

de grens. Het is zonneklaar: gezondheidscentrum Het Praktijkhuis in het Belgische grens-

dorp Baarle- Hertog is met drieduizend Nederlandse en 2300 Belgische patiënten een 

uitzonderlijke praktijk. Hoe doe je dat, dokteren op de grens, met twee verschillende 

gezondheiszorgsystemen en twee hissen

ANNET MUIJEN  
ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

Een dorpsstraat. Enkele druk bezochte terras-
sen, vol keuvelende bezoekers. Twee ker-
ken. Op het oog is Baarle-Nassau-Hertog een 

dorp als vele andere. Maar de dubbele borden bij 
het begin van de bebouwde kom verraden dat er 
iets vreemds aan de hand is. Aan de bovenzijde het 
vertrouwde blauwe bord met daarop in witte let-
ters Baarle-Nassau plus de rood-wit-blauwe vlag. 
Daaronder een wit bord met in zwarte letters Baar-
le-Hertog en een zwart-geel-rode vlag. De nationale 
driekleuren sieren ook de huisnummers en geven 
aan dat we ons nu eens op Nederlands dan weer 
op Belgisch grondgebied bevinden. In het dorp 
geldt de voordeurregel: de inwoners wonen in Bel-
gië of in Nederland al naar gelang de positie van 
hun voordeur. Bij één pand loopt de grens dwars 

door de in stijlvol grachtengroen geverfde entree. 
De bewoners zijn gezegend met twee huisnummers 
en twee deurbellen: ze wonen op Loveren met het 
Belgische nummer 2 en het Nederlandse nummer 
19. 

Belgische dokters
Het Belgische Baarle-Hertog bestaat uit maar liefst 
22 grillig gevormde enclaves en telt 2250 inwoners. 
In het Nederlandse Baarle-Nassau wonen 6500 
mensen verspreid over acht enclaves. Voor de in-
woners van dit merkwaardige dorp heeft de grens 
die kriskras door huizen en tuinen loopt weinig 
betekenis. ‘Samen zijn we Baarle’, staat er te lezen 
op aan lantaarnpalen bevestigde vaandels vol vro-
lijk gekleurde legpuzzelstukjes. In het centrum, op 
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een plein voor de St. Remigiuskerk – een ‘Belse’ 
kerk in Kempische Gotiekstijl – passeren we een 
kopie van een oude grenspaal, die herinnert aan de 
officiële vaststelling van de grens tussen de grens-
palen 214 en 215 in 1976. Witte kruisen op de trot-
toirs markeren de grillige scheidslijnen tussen de 
dorpen.
Bij de school, op Belgisch grondgebied, slaan we 
linksaf en staan na enkele passen voor het fris 
ogende gezondheidscentrum ‘Het Praktijkhuis’, 
waar we worden opgevangen door Inge Cools en 
Rudi Vermeirssen. ‘In het dorp’, zegt Vermeirssen, 
sinds 2004 als huisarts verbonden aan Het Praktijk-
huis, ‘staan wij bekend als de Belgische dokters. 
Vijfennegentig procent van alle Belgen die in Baar-
le wonen, staat ingeschreven bij onze praktijk. 
Baarle-Nassau, behorend tot het Nederlandse 
grondgebied, kent nog twee huisartspraktijken met 
voornamelijk Nederlands verzekerde patiënten. Wij 
zijn de enige praktijk die volledig voldoet aan zo-
wel de Nederlandse als de Belgische wetgeving. 
Wij zijn BIG-geregistreerd en onze medewerkers 
worden in beide landen volwaardig als huisarts 
erkend.’

Optelsom
Het Praktijkhuis, sinds veertien jaar gevestigd aan 
de Pastoor van Herdegomstraat 17, is een goed ge-
outilleerd gezondheidscentrum. Behalve vijf huis-

artsen en twee artsen in opleiding zijn er dertien 
assistenten, ondersteuners en therapeuten aan het 
centrum verbonden. Sommige hebben de Neder-
landse nationaliteit, andere de Belgische. Rudi Ver-
meirssen, van oorsprong een Nederlander, opge-
leid aan de Universiteit in Antwerpen en getrouwd 
met een zuiderbuur, heeft zelfs een dubbele natio-
naliteit. ‘Altijd handig’, zegt hij laconiek, ‘en om de 
kosten – 150 euro – hoef je het niet te laten.’ Dub-
bel zijn ook de telefoonnummers en de in- en uit-
schrijvingsformulieren die te vinden zijn op de 
website van het gezondheidscentrum. Die website 
is overigens weer Belgisch, het faxnummer Neder-
lands. Het zal niet verbazen dat van de werkne-
mers de nodige flexibiliteit wordt verwacht.
De huisartsen werken met twee HISsen, met twee 
sets richtlijnen en doen dienst op een Nederlandse 
én een Belgische Huisartsenpost. Dubbel zijn ook 
de lidmaatschappen van het Nederlandse NHG en 
het Belgische Dormus Medica, van de LHV en van 
de Belgische evenknie ASGB. Zelfs het vereiste 
aantal nascholingspunten is een optelsom: wil je in 
Nederland als huisarts geregistreerd blijven, dan 
dien je iedere vijf jaar 200 nascholingspunten bin-
nen te halen. De Belgische collega moet per drie 
jaar 60 punten bijeensprokkelen. De artsen in 
Baarle-Hertog moeten in beide landen de punten 
behalen. ‘Sommige onderdelen’, zegt Vermeirssen, 
‘worden door beide instanties erkend, maar lang 
niet alles. Wij scholen ons dus meer bij dan onze 
Belgische en Nederlandse collega’s.’

Twee HISsen
De artsen van Het Praktijkhuis werken zowel met 
een Nederlands als met een Belgisch HIS. Hun 
voorkeur gaat uit naar de Nederlandse variant, om-
dat die veel dwingender voorschrijft wat je moet 
doen om de volgende stap te kunnen zetten. ‘Bij 
het Nederlandse HIS’, zegt Cools, ‘word je ver-
plicht om elk consult te coderen. Dat hoeft in Bel-
gië niet. Als je daar bij wijze van spreken twee 
woorden invult, is het ook goed.’ ‘De Nederlandse 
variant’, vult Vermeirssen aan,’ geeft je minder vrij-
heid wat betreft de bewoordingen van je diagnos-
tiek en is meer op orde. In België is de cultuur, de 
mentaliteit anders. Een Belgische arts wil niet in 
een keurslijf worden gedwongen. Als je tegen zo 
iemand zegt: “Je moet dit en dat doen”, gaat hij 
steigeren. Een strak stramien werkt in België dom-
weg niet.’
Toch lopen de Belgische huisartsen die werkzaam 
zijn in Het Praktijkhuis allemaal ‘weg’ met het Ne-
derlandse HIS, weten Cools en Vermeirssen. ‘We 
zien de voordelen, we kunnen veel meer doen, juist 
omdat het systeem zo dwingend is. Aan het Neder-
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Hoe het begon…
Ze waren jong, onbezonnen en idealistisch. Gedreven door de ge-
dachte om het Belgische en het Neder landse gezondheidszorgsy-
steem lenig met elkaar te ver binden. En dus huurden ze een huis in 
Baarle-Hertog, spijkerden een bord op de muur en wachtten gedul-
dig tot de eerste zieken zich aanmeldden. We schrijven 1984. Acto-
ren: twee jonge huisartsen, Moene Seuntjens (foto) en Roy Remmen, 
beiden nog altijd verbonden aan wat nu is uitgegroeid tot gezond-
heidscentrum Het Praktijkhuis. Sinds oktober 2014 is Roy Remmen 
nog slechts één dag per week in Baarle-Hertog te vinden. De an-
dere dagen is hij werkzaam als hoofd van de afdeling Huisartsge-
neeskunde aan de Universiteit van Antwerpen. 
Destijds, weet Seuntjens, was het niet bijster ingewik keld om dokter 
te zijn in een grensgemeente. ‘Dankzij een verdrag tussen België en 
Nederland uit 1947 was het dokteren in een dorp als Baarle soepel 
geregeld. Je moest gewoon om de vijf jaar een speciaal statuut van 
grensarts aanvragen bij zowel de Nederlandse staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur als het Belgische ministerie 
voor Volksgezondheid en Leefmilieu. Toch waren er ook in de vorige 
eeuw de nodige hobbels op onze weg. De gang naar de zieken-
fondsen met als doel gecontracteerd te worden, was een ware pel-
grimstocht. Dat is pas vergemakkelijkt na inschrijving in het BIG-
register. Ook moest ik naar Den Haag om daar de Eed af te leggen, 
anders werd mijn Belgische huisartsen diploma in Nederland niet 
erkend.’ 
In het begin leefde het huisartsenduo van mensen die tijdelijk op  
de campings rond Baarle verbleven. Stap voor stap leerden ze zo-
wel het Belgische gezondheids systeem als het Nederlandse equiva-
lent te doorgronden. Na drie jaar bruiste het champagnegevoel: 
Seuntjens en Remmen mochten deelnemen aan de wachtdienst van 
Baarle. De eerste stap op weg naar erkenning was gezet!

landse HIS kleeft eigenlijk maar één nadeel: het is 
bijna tien keer zo duur.’ 

puntjes op de i
Als enige praktijk in de regio beschikt Het Praktijk-
huis sinds 2008 over de NHG- accreditatie. ‘Het 
verkrijgen van het Nederlandse keurmerk is veel 
zwaarder en intensiever dan de Belgische variant’, 
oordeelt Vermeirssen. ‘Voor het Belgische keur-
merk moet je één keer een vragenlijst invullen en 
dan krijg je te horen wat je goed doet en waar je 
nog aandacht aan moet besteden. Daar waren, toen 
wij in 2009 de vragenlijst invulden, verder geen 
consequenties aan verbonden. Wij hebben dat Bel-
gische keurmerk maar laten varen, want één keur-
merk is genoeg. Die NHG-accreditatie is voor ons 
ook uit strategische overwegingen belangrijk. Wij 
staan te boek als een Belgische praktijk, maar wel 
eentje met het grootste aantal Nederlands verze-
kerden. Zo’n accreditatie is handig richting zorg-
verzekeraar: die heeft de garantie dat wij ook ge-
meten naar Nederlandse normen de puntjes op de i 
hebben staan.’

Gespletenheid
Nederlanders en Belgen hebben dezelfde ziekten, 
maar de richtlijnen voor de behandeling van die 
kwalen lopen niet altijd synchroon’, zegt Inge 
Cools, sinds 2013 als huisarts verbonden aan Het 
Praktijkhuis. ‘Er zijn soms verschillen wat betreft 
de aanbevolen medicatie of de dosering. Wij kijken 
zelf, vaak in overleg met de patiënt, welke insteek 
ons het beste lijkt.’ De gespletenheid van Baarle 
heeft behalve nadelen ook voordelen, weet Cools. 
‘Onlangs heb ik voor een Belgisch verzekerde pa-
tiënt via de Nederlandse apotheek medicinale can-
nabis voorgeschreven. Dat heb ik gedaan omdat 
het middel in België nog niet voor medicinaal ge-
bruik wordt erkend.’
Vermeirssen: ‘Zo zijn er meer voorbeelden te noe-
men. Een middel tegen prostaatvergroting is bij-
voorbeeld in België heel duur en in Nederland spot-
goedkoop. Patiënten die het in België krijgen voor-
geschreven, gaan het in Nederland halen. Hetzelfde 
geldt voor paracetamol. Dat is in België tien keer zo 
duur als bij Kruidvat. Er worden zelfs bussen inge-
zet om hier paracetamol te halen. Benzine en shag 
halen we natuurlijk weer bij de zuiderburen. Zo 
profiteert iedereen van de bestaande situatie.’

Je m’en fou
Het praktijkgebied van het gezondheidscentrum 
omvat behalve de twee Baarles nog een keur aan 
dorpen, zoals Zondereigen, Weelde, Weelde-station, 
Poppel, Ulicoten en Castelré, plus de tussenlig-
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Never a dull moment
In Nederland ontstonden de eerste 
computersystemen met medische 
dossier mogelijk heden rond 1989 en 
Het Praktijkhuis haakte daar snel bij 
aan. Jarenlang maakten de mede-
werkers zowel voor de Belgische als 
de Nederlandse patiënten gebruik 
van het Promedico-systeem. ‘Na 
2000’, weet Moene Seuntjens, ’werd 
de regelgeving in beide landen 
steeds complexer en de computersy-
stemen sloten daarop aan. We heb-
ben toen besloten om te starten met 
Health one voor de Belgische verze-
kerden en Promedico-ASP voor de 
Nederlanders. Het begin van Europa 
betekende dat onze praktijk in toene-
mende mate in een spagaat terecht-
kwam.’ 

Sindsdien luidt de eerste vraag aan 
een patiënt: ‘Hoe bent u verzekerd? 
In Nederland of in België?’ Seun-
tjens: ‘Als het antwoord dan is: “In 
allebei de landen”, begin ik al te 
zweten, want dat betekent dat je 
twee dossiersystemen tegelijk moet 
opvolgen. Nog complexer wordt het 
wanneer je een patiënt hebt die Ne-
derlands verzekerd is – geen nood, 
Nederlands dossier dus –, maar die 
gezien het eigen risico per se de me-
dicijnen bij de Belgische apotheek 
wil halen. Echt lastig wordt het wan-
neer iemand omwille van het eigen 
risico specialisten in België wil raad-
plegen, waardoor bepaalde informa-
tie niet in het Nederlandse dossiersy-
steem komt. Hyperalert zijn is in onze 

praktijk dus altijd de boodschap.’
Hilarische situaties kunnen zich voor-
doen wanneer een Nederlands verze-
kerde patiënt onwel wordt, terwijl hij 
of zij zich net op Belgisch grondge-
bied bevindt. Seuntjens: ‘De Belgi-
sche ziekenauto mag geen patiënt 
transporteren naar een Nederlands 
ziekenhuis. Soms zie je dan dat het 
slachtoffer enkele meters verder naar 
Nederlands grondgebied wordt ge-
sleept, om met een Nederlandse am-
bulance afgevoerd te kunnen wor-
den. Dat gebeurt wanneer mensen 
niet weten dat de Nederlandse am-
bulance wél op Belgisch grondge-
bied mag komen.’ 
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gende landelijke gebieden. ‘Onze patiënten bevin-
den zich in een straal van 12 tot 20 kilometer rond 
Baarle’, zegt Vermeirssen. ‘Het is dus soms wel een 
stukje rijden.’
Extra tijd is ook gemoeid met de avond-, nacht- en 
weekenddiensten voor de beide bevolkingsgroepen. 
In het weekend kunnen de drieduizend Nederlands 
verzekerde patiënten terecht op de huisartsenpost 
in Breda. De 2300 Belgen worden naar de HAP in 
Turnhout gedirigeerd. Gevolg: de huisartsen van Het 
Praktijkhuis worden op beide locaties ingedeeld. 
Vermeirssen: ‘De wachtpost in Turnhout is ons een 
beetje tegemoetgekomen, omdat we ook al in Breda 
diensten draaien. Daar zijn we zeer erkentelijk voor. 
Maar in Breda zeggen ze doodleuk: “Je m’en fou, 
met jullie dubbele diensten hebben wij niets te ma-
ken.” Het komt dus voor dat we op hetzelfde mo-
ment geacht worden in Breda te zijn, maar ook in 
Turnhout. Of dat we ’s nachts in Turnhout op onze 
post zitten en na afloop door kunnen rijden naar 
Breda om daar een dienst te draaien. Dat regelen we 
natuurlijk wel onderling, maar toch…’
Net als vroeger in Nederland nemen de twaalf art-
sen in de regio Baarle ook de avond- en nachtdien-
sten op werkdagen voor eigen rekening. ‘Eens in 
de twaalf werkdagen kun je van je bed worden ge-
licht’, zegt Vermeirssen. ‘De afgelopen nacht mocht 
ik voor de collega’s waarnemen. En ja hoor, er 

kwam een telefoontje en ik kon me in het holst van 
de nacht in de kleren hijsen.’

Op hete kolen
De medewerkers van Het Praktijkhuis zijn oplos-
singsgerichte regelaars, die keer op keer kans zien 
om praktische problemen het hoofd te bieden. Maar 
de aansluiting op het LSP, nodig om kwalitatief goe-
de zorg voor de drieduizend Nederlandse patiënten 
te kunnen leveren, wil vooralsnog niet lukken. Sinds 
de overgang van OZIS naar LSP per 1 juni 2015 heeft 
de huisartsenpost in Breda een probleem.
‘Wij zitten op hete kolen’, zegt Cools. ‘Sinds de 
overgang naar het LSP staan de dienstdoende art-
sen op de huisartsenpost in Breda met lege han-
den. Zij kunnen niet in het dossier van onze patiën-
ten kijken. OZIS is pas sinds kort uit de lucht, maar 
wij zijn al maanden bezig om aansluiting op het 
LSP te regelen. We hebben contact gezocht met 
alle betrokken partijen en zijn sinds begin juli in 
gesprek met de VZVZ, de vereniging van zorgaan-
bieders die het LSP beheert. Zij hebben een open 
oog voor onze uitzonderlijke situatie en denken 
constructief mee om tot een adequate oplossing te 
komen, waarbij de privacy van de patiënt volledig 
gewaarborgd is.’ ‘De apotheek’, vult Vermeirssen 
aan, ‘staat in ons dorp op Nederlands grondgebied 
en kan, nadat mensen hiervoor toestemming heb-

Rudi Vermeirssen: ‘Aansluiting op het LSP 
moet zo snel mogelijk worden geregeld.’
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Ruim twintig jaar fungeert de praktijk in 
Baarle-Hertog als opleidingspraktijk. Tot 
2005 werden er zowel Nederlandse als 
Belgische huisartsen opgeleid, maar in-
middels is de deur voor studenten af-
komstig van de Universiteit van Maas-
tricht van hogerhand gesloten. Neder-
landse stagiaires mogen vreemd genoeg 
wel weer dokteren op de grens. ‘Het is 
gewoon raar’, zegt Rudi Vermeirssen, 
‘want we beschikken over de NHG-accre-
ditatie, draaien diensten in Nederland, 
werken op de HAP in Breda en maken 
gebruik van een Nederlands computer-
programma. Het is zo kortzichtig, echt 
Haagse ambtenarij.’
Nele Augustyns (foto onder rechts) en 
Margo Adams (foto onder links), de twee 
huisartsen in opleiding die momenteel in 
Het Praktijkhuis werken, zijn dan ook af-
komstig van de Universiteit in Antwerpen. 
Tijdens hun opleiding tot basisarts maak-
ten ze als stagiaire kennis met Het Prak-
tijkhuis en die kennismaking smaakte 
naar meer. ‘Ik vond het in twee landen 
werken met twee verschillende gezond-
heids- en verzekeringssystemen span-
nend en uitdagend’, zegt Nele Au-
gustyns. ‘Echt een unieke ervaring. In het 
begin overvalt het je een beetje, want 
alles is dubbel, maar we worden hier uit-
stekend begeleid.’ ‘Het werken met twee 
HISsen heeft duidelijk meerwaarde’, be-
aamt Margo Adams. 

‘Je wordt je heel bewust van de voor- en 
nadelen van beide systemen en je gaat je 
afvragen: “Waarom doen ze dat in Ne-
derland zo en waarom doen we dat in 
België niet? Of andersom.” Zo ligt in Ne-
derland de focus meer op praktijkonder-

steuning, triage en de poortwachtersrol 
van de eerste lijn. In België is er soms 
meer ruimte om patiëntvriendelijk te han-
delen, mede omdat er minder geproto-
colleerd wordt gewerkt.’
Het Nederlandse systeem, weten Nele en 
Margo, is beter geïntegreerd in het totale 
gezondheidszorgsysteem en op meer 
punten verbonden met andere zorgverle-
ners. Post vanuit de tweede lijn, van fy-
siotherapeuten en laboratoria wordt 
rechtstreeks in het dossier verwerkt. Ver-
wijsbrieven worden digitaal verzonden en 
onlinecontact met patiënten is mogelijk. 
Verder is het Nederlandse HIS uiterst 
overzichtelijk en wordt er standaard ge-
codeerd. 
Voor aankomende huisartsen is een op-
leidingsplek in Het Praktijkhuis ideaal, 
oordeelt het tweetal. ‘Wij komen af en 
toe bijeen met andere huisartsen in oplei-
ding plus een begeleider en bespreken 
onze ervaringen. Dan merken we wat de 
voordelen zijn van het werken met twee 
HISsen. De Nederlandse variant biedt 
veel meer mogelijkheden dan er op dit 
moment in België worden aangeboden. 
Als je hierna in België zou gaan werken, 
loop je een stapje voor op de ontwikke-
ling die daar nog deels in gang moet 
worden gezet.’ 

Na de zomer zijn beide aiossen afgestu-
deerd. Margo oriënteert zich om prakti-
sche redenen – de werkplek van vriend-
lief – op een carrière in Nederland, maar 
Nele blijft in Baarle. ‘Ik zit hier prima op 
mijn plek. We vormen een hecht team, 
de sfeer is prettig en ik kan in deze prak-
tijk nog veel leren. Voorlopig blijf ik dus 
dokteren op de grens.’ 

Ideale opleidingspraktijk Inge Cools ‘Ik heb ervaren dat het uiterst  verrijkend 
      is om in twee landen te kunnen werken.’
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ben gegeven, wél aansluiten op LSP en zo medica-
tiegegevens doorgeven voor waarneming. Maar 
helaas, wij staan strikt genomen op Belgisch 
grondgebied en formeel heeft de Nederlandse in-
spectie hier niets te zeggen. Ik denk dat daar de 
schoen wringt. Maar België kent ook een inspectie 
plus een provinciaal geneeskundige commissie van 
Antwerpen. Het is dus echt niet zo dat wij hier vo-
gelvrij zijn. Wij hebben ons, net als ieder ander, aan 
de wetgeving te houden. Kwaliteit van zorg staat 
voor ons voorop en is ook geborgd door de NHG-
accreditatie, maar die kwaliteit komt nu in het ge-
drang. Daar heb ik grote moeite mee.’ ‘Als het no-
dig is’, zegt Cools, sturen wij een fax naar de HAP 
in Breda met daarin de benodigde patiëntinforma-
tie. Die informatie moet dan weer handmatig inge-
voerd worden in hun HIS. Veel meer kunnen wij op 
dit moment niet doen.’
Het LSP is voor Nederlandse patiënten. De zuider-
buren kennen een platform waar informatie opge-
zet wordt die toegankelijk is voor verschillende 
zorgverleners. ‘In België’, zegt Cools, ’wordt mo-
menteel volop gewerkt om dit systeem te optimali-
seren. Het is echt een hot item en ik verwacht dat 
het niet lang zal duren tot ze daar ook een soort 
LSP kennen.’

Twee computerprogramma’s
‘Bent u Belgisch of Nederlands verzekerd?’ Dat is 
een van de eerste vragen die medewerkers van Het 
Praktijkhuis aan patiënten stellen. ‘Wij hebben con-
tinu twee computerprogramma’s openstaan’, zegt 
Cools, ‘want we werken met twee HISsen. Nieuwe 
medewerkers moeten dan ook wat langer inge-
werkt worden dan in een doorsnee-praktijk het 
geval is. We hebben ook te maken met twee labora-
toria, met ziekenhuizen aan weerszijde van de 
grens, waar je weer al die specialisten moet leren 
kennen. Ik heb in Leuven gestudeerd en ben hier 
als arts in opleiding begonnen en heb ervaren dat 
het uiterst verrijkend is om in twee landen te kun-
nen werken. Ik denk dat we aan kwaliteit winnen 
door het beste van beide landen te selecteren. We 
worden gedwongen na te denken over de verschil-
len, breder te reflecteren op ons handelen. Dat 
weegt ruimschoots op tegen praktische nadelen, 
zoals het draaien van dubbele diensten op de HAP.’
‘Wij zijn heel gelukkig met onze praktijk op de 
grens, maar aansluiting bij het LSP moet wel zo 
snel mogelijk geregeld worden’, besluit Vermeirs-
sen. ‘Ik ben heel blij met de Nederlandse kant van 
de huisartsgeneeskunde, maar ik zou ook niet zon-
der de Belgische variant kunnen. Dat zou ik als een 
gemis ervaren. Het klinkt misschien wat pedant, 
maar ik voel me gewoon een betere dokter doordat 
ik in twee landen werk.’  

Inge Cools ‘Ik heb ervaren dat het uiterst  verrijkend 
      is om in twee landen te kunnen werken.’
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