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Nr. 9 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGE-

LEGENHEID 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 29 december 1983 

Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van mijn brief aan het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg inzake de kosten 
van harttransplantaties. Wellicht ten overvloede breng ik onder uw aandacht 
dat deze materie ook aan de orde is geweest bij de UCV op 9 december j l . 
over de uitvoering van de Algemene Bijstandswet. 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Tilburg 

's-Gravenhage, 29 december 1983 

Naar aanleiding van uw brief van 5 oktober j l . inzake de kosten van 
harttransplantaties deel ik u, mede namens de staatssecretaris van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur, het volgende mede. 

Zoals u wellicht bekend is, zal de staatssecretaris van Welzijn, Volksge-
zondheid en Cultuur op zeer korte termijn aan de Gezondheidsraad verzoeken 
te adviseren over de wenselijkheid van de toepassing van harttransplantaties 
in Nederland. Na ontvangst van dat advies zal een definitieve beslissing 
worden genomen over het al of niet opnemen van deze voorziening in het 
verstrekkingenpakket van de ziekenfondsverzekering. 

Mocht van de zijde van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur worden besloten de harttransplantaties niet op te nemen in het 
verstrekkingenpakket, dan zal bezien worden of er nog wel grond kan zijn 
voor het verlenen van bijstand voor deze kosten. Er is dan in tegenstelling 
tot de huidige situatie sprake van een afgewogen beleidsvorming binnen 
het voorliggende voorzieningenbeleid van de gezondheidszorg. De Alge-
mene Bijstandswet dient dan in beginsel terug te treden. De Algemene 
Bijstandswet is immers geen instrument voor indirecte financiering ten 
aanzien van onderdelen van de gezondheidszorg, die buiten het bestek van 
de sociale ziektekostenverzekeringen vallen. Bovendien is het praktisch 
onmogelijk binnen de bijstand de kosten, zowel naar aard als hoogte, van 
dergelijke voorzieningen te beheersen. Het daartoe benodigde beleidskader 
ontbreekt in de ABW. 

In afwachting van deze beleidsbeslissing kan het zich voordoen, zoals u 
schrijft, dat betrokkenen voor de kosten van de harttransplantaties een 
beroep doen op de Algemene Bijstandswet. In deze gevallen zal dan, 
uiteraard op grond van individuele beoordeling, door het college van 
burgemeester en wethouders moeten worden beslist. Uiteraard kan 
eventuele bijstandsverlening in deze bijzondere kosten alleen plaatsvinden, 
voor zover de eigen middelen ontoereikend zijn. Gezien deze individuele 
beoordeling en de aard van de materie is het niet mogelijk hiervoor 
voorlopige richtlijnen te geven. Ik deel dan ook niet de mening dat een 
beslissing inzake bijstandsverlening in de kosten van een harttransplantatie 
thans niet aan de individuele gemeentebesturen kan worden overgelaten. 
Het zal u voorts duidelijk zijn dat het in de gegeven omstandigheden ook 
niet mogelijk is, zoals u verzoekt, het nemen van beslissingen inzake de 
kosten van harttransplantaties op centraal niveau te regelen. Het behoort 
tot de bevoegdheid van burgemeester en wethouders, op grond van de 
individuele situatie, te beoordelen of bijstand wordt verleend. 

Afschrift van deze brief zend ik aan de staatssecretaris van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur en aan de voorzitters van de vaste Commissies 
voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
L. de Graaf 
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