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Hans Geleijnse

Hoera, we zijn ziek

E
xpats en toeristen weten zich in Thailand 
verzekerd van de ‘beste gezondheidszorg 
ter wereld’. Deskundige artsen, vriendelijke 
behandeling, moderne apparatuur, zieken-
huizen met de allure van vijfsterrenhotels, 
geen wachtlijsten en dat alles ook nog eens 
tegen fors lagere prijzen dan in hun land van 
herkomst gebruikelijk.

Ik verzin dit niet zelf. Je komt dit soort lofzangen op de 
privé-sector van de Thaise gezondheidszorg op diverse 
internetfora tegen. Ook Nederlandse media juichten over 
‘opknappen in paradijselijke omgeving’, behandeling door 
‘in het buitenland (de VS!) opgeleide artsen die voortref-
felijk Engels spreken’ en systemen van interne controle die 
‘medische missers’ vrijwel uitbannen.

Zulke verhalen hangen ongetwijfeld in gouden omlijsting 
aan de muren van de PR-burelen van zogeheten ‘topzieken-
huizen’ als het Bumrungrad en het Bangkok International 
in Bangkok of het Bangkok-Pattaya hospital in Pattaya.  Lees 
ze en zodra je wat ongemakkelijks aan het lijf voelt denk je: 
hoera we zijn ziek, op naar Thailand. En dat is de bedoeling, 
want medische paleizen van deze allure moeten het hebben 
van buitenlandse clientèle, Het zijn de speerpunten van 
Thailands bloeiend medisch toerisme.

Betrouwbare cijfers ontbreken, maar de meeste schattingen 
gaan uit van tussen de 1 en 1,5 miljoen buitenlanders die zich  
door Thaise artsen laten behandelen. Voor de privésector een 
inkomenstenbron die richting 75 miljard baht jaarlijks gaat.
Dit is het moment om even de keerzijde van de gouden 
medaille te tonen. Helaas ben ik behept met een aantal 
kwalen dat mij tot regelmatige bezoeken aan deze instituties 
veroordeelt. Wie zich niet de ogen laat verblinden door (nep)
marmer, liftboys in admiraalsuniform en een overweldigend 
aanbod van lieftallige verpleegsters ziet waar het manage-
ment van deze ziekenhuizen aan lijdt: geldhonger.

Mijn indruk is dat de privésector druk doende is de kip met 
de gouden eieren te slachten. De tarieven zijn de laatste twee 
jaar zo sterk gestegen dat sommige behandelingen  bijvoor-
beeld diverse soorten scans, om en nabij de Nederlandse 
schommelen. Aangezien dat met de salarissen van artsen 
en verpleegkundigen niet het geval is (die zijn in Thailand 
minimaal vijftig procent lager) ligt de conclusie voor de hand 
dat er iets teveel oog is voor de winstmarges.
Nu zou je kunnen zeggen, ach, ik ben goed verzekerd en 
in dit soort ziekenhuizen word ik snel en goed van mijn 
ongerief afgeholpen in plaats van gekweld te worden door 
wachttijden en wachtlijsten. Dat is slechts ten dele waar. 
Kennissen werkzaam in de internationale verzekeringssec-
tor vertelden me dat grote maatschappijen zich bezinnen 
op het op de ‘zwarte lijst’ plaatsen van sommige Thaise 
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Kunt u dit lezen?

Dan had hier uw advertentie kunnen staan.

privéziekenhuizen. Als dat gebeurt betekent het dat uw 
verzekering bij opname of behandeling in zo’n ziekenhuis 
een hoger eigen risico berekent, oftewel een deel van de 
gemaakte kosten niet vergoedt.

Ik kan me dat enigszins voorstellen. Bij opnames of wat duur-
dere behandelingen wordt eerst geïnformeerd of de patiënt 
verzekerd is. Zodra dit onomstotelijk is vastgesteld wordt 
een tarief berekend dat hoger is dan wanneer je (desnoods 
met enig afdingwerk) zegt de behandeling cash te betalen. 
Bij het Bangkok Pattaya International ontdekte ik dat mijn 
verzekering (ik ben alleen voor opnames verzekerd) voor 
een fysiotherapeutische behandeling die ik na mijn ontslag 
moest voortzetten 800 baht per sessie meer moest betalen 
dan mij als niet-verzekerde outpatient werd berekend. Juri-
disch gesproken misschien geen oplichting, maar ik vrees dat 
men daar in verzekeringskring enigszins anders over denkt.
Waarmee maar gezegd wil zijn dat gezondheid als handel 
zowel voor- als nadelen heeft. De voordelen kunt u in de 
eerste alinea van dit verhaal lezen. De nadelen - als ik even 
buiten beschouwing laat dat de Thaise Jan met de Pet enorm 
te lijden heeft van de zuigkracht die de privésector uitoefent 
op een door tekorten aan artsen en verpleegkundigen geteis-
terde staatssector - zijn ook evident. Je bent als patiënt een 
wandelende ATM-machine en zo word je ook behandeld.

Een paar voorbeelden? Bij het ophalen van een vervolgre-
cept bij het BPH ontdekte ik mijn portemonnee te hebben 
vergeten. De kosten bedroegen 300 baht. Wat ik ook bad en 
smeekte met verwijzing naar de anderhalf uur autorijden 
van en naar het ziekenhuis en mijn dikke dossier als trouwe 
klant, niets baatte. Ik kreeg het recept niet. “Ik kan er niets 
aan doen meneer, maar ik heb mijn orders”, zei een van 
de acht dienstdoende receptionistes tegen me. Overigens, 
medicijnen koop ik als het enigszins kan niet bij het zieken-
huis zelf. De prijzen liggen er tien tot twintig procent hoger 
dan bij goede apotheken.

Ook vermakelijk was een dispuut dat ik kreeg met het 
‘customers department’ over een ondeskundige behande-
ling, een klacht die ik vergezeld liet gaan van het uiten van 
ongenoegen over het tot tweemaal toe voor niets komen 
omdat de betreffende arts het plotseling ‘elders’ te druk 
had. De klacht werd in behandeling genomen, ik hoorde 
vervolgens ondanks herhaaldelijk aandringen twee maan-
den niets. Vervolgens diende ik een klacht in tegen het 
klachtenbureau en jawel hoor, ik kreeg een email met vele 
sorry’s voor gemaakte fouten. Ik diende vervolgens een eis 
tot schadevergoeding in van 10.000 baht wegens reiskosten, 
verloren tijd en veroorzaakte overlast. Een dag later had ik 
antwoord: geen sprake meer van solly’s. De teneur was nu 
dat het ziekenhuis geen blaam trof, maar mij wel.
Geen medische missers? Wees op uw hoede. Ik ben allergisch 
voor twee soorten medicijnen. Tot driemaal toe kreeg ik ze 
ondanks uitdrukkelijke vermelding in de ziekenhuiscom-
puter door artsen voorgeschreven. Gelukkig ontdekte ik 
het bijtijds. Sorry, zei de arts en schreef een ander medicijn 
voor....

Denkt u overigens niet dat dit een klaagzang is over deskun-
digheid en behulpzaamheid van artsen en verplegend 
personeel. Het is meer een pleidooi om de lofzangen op de 
Thaise privégezondheidszorg met gezonde scepsis aan te 
horen. Onderschat de taalbarrière niet. Goed Engels spre- 
kende artsen, ze zijn er, maar in overweldigende minderheid. 
Gebruikmaken van de meestal aanwezige tolkenservice? Be-
denk dat veel van die tolken uw landstaal en Engels spreken, 
maar geen Thais. En realiseert u zich vooral dat de medicijn-
verstrekking naar Nederlandse informatieve maatstaven 
krakkemikkig is. U krijgt ook in de vijfsterrenziekenhuizen 
een plastic zakje met uiterst summiere aanwijzingen mee.  
Als u daarbij ook nog eens goed op uw portemonnee let kunt 
u na behandeling tevreden met uw spiegelbeeld proosten: 
op onze gezondheid!
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