
Groesbeek, mei 2010 
 
 
Geachte patiënt, 
 
Wij kunnen u niet inschrijven in de praktijk en via deze brief willen wij u graag informeren over de 
redenen. 
 In de huidige situatie, waarin u woonachtig bent in Duitsland, is het voor ons als Nederlandse huisarts 
helaas niet mogelijk om u (en uw gezin) de volledige zorg te verlenen die u verdient. 
 
Omdat u in Nederland werkt en in Duitsland woont, heeft u in principe recht op medische zorg in zowel 
Nederland als Duitsland. In de praktijk is het voor ons als Nederlandse huisarts echter niet mogelijk 
om u zorg te verlenen indien u in uw woonland Duitsland verblijft. 
 
De reden hiervoor is dat er onvoldoende dekking is van onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 
Ook is de reistijd vaak te lang. Mede op advies van de Inspectie van de Volksgezondheid kunnen wij u 
ook tijdens avond-,nacht- en weekenduren in Duitsland geen medische hulp verlenen. 
Als gevolg van deze situatie en op advies van de Landelijke Huisartsenvereniging kunnen wij u tot 
onze spijt niet inschrijven in onze praktijk . 
 
Wat kunt u doen? 

1. U dient zich in te schrijven bij een Duitse huisarts van uw keuze. Tevens dient u zich in te 
schrijven bij de Duitse Krankenkasse. Hier levert u een E-106 formulier in. Dit E-106 formulier 
wordt afgegeven door uw Nederlandse zorgverzekeraar. U heeft dan te allen tijde recht op 
medische hulp in Duitsland. De kosten voor medische hulp in Duitsland komen ten laste van uw 
Nederlandse zorgverzekering. 
 
2. Tijdens de openingstijden kunt u eventueel  terecht in onze praktijk voor advies en medische 
hulp. U hoeft hiervoor niet in de praktijk ingeschreven te staan. Wij zullen hiervoor het 
zogenoemde passantentarief berekenen, dat volledig wordt vergoed door uw verzekering. U krijgt 
van ons direct een rekening mee of deze wordt na het einde van de maand per post toegezonden. 
 
3. Indien u zich in Nederland in ons werkgebied bevindt, en er is sprake van spoedeisende hulp, 
dan wordt u uiteraard door ons of onze collega’s van de huisartsenpost van medische zorg 
voorzien. Ook hiervoor zullen wij het passantentarief berekenen, dat volledig wordt vergoed door 
uw verzekering. 

 
Om misverstanden te voorkomen houdt het dus  onder meer praktisch ook in dat : 
 
o We u aan raden zoveel mogelijk van de medische zorg in Duitsland gebruik te maken. 
o U niet wordt uitgenodigd door ons voor bevolkingsonderzoeken zoals baarmoederhalskanker en 

borstkanker. Dit kunt u het beste in Duitsland laten doen. 
o U niet wordt uitgenodigd door ons voor de griepvaccinaties 
o Wij de Nederlandse richtlijnen hanteren, die kunnen verschillen van de Duitse. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u echter nog vragen 
hebben, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
V.M. Lenglet 
J.E. van der Lee 
M. Buurkes 
A.M. Lathouwers, huisartsen 
Huisartsenpraktijk Paulus Potter 
Groesbeek 
Tel: 024 3974004 


