Informatie

Niet-verzekerden en
de medische zorg
Verzekeringsplicht
Als u in Nederland woont of werkt bent u verplicht een verzekering af te sluiten
tegen de kosten van geneeskundige hulp (basiszorgverzekering met eventueel
aanvullend pakket). Dat geldt ook voor mensen die in Nederland werken en
loonbelasting betalen. Ook kinderen onder de 18 jaar moeten een
basiszorgverzekering hebben.
Identificatieplicht
Enkele jaren geleden heeft de overheid de identificatieplicht ingevoerd. Deze
wettelijke identificatieplicht geldt ook voor de zorg. Dit houdt in dat iedereen
van 14 jaar of ouder zich moet kunnen legitimeren met een geldig
identiteitsbewijs. De identificatieplicht is ingevoerd om fraude met
zorgverzekeringen (zoals bijvoorbeeld het gebruik van de zorgpas van een
ander) tegen te gaan.
Legitimeren
Iedereen die gebruik maakt van medische zorg in het Elkerliek ziekenhuis moet
zich op verzoek van een medewerker kunnen legitimeren. Dit kan zijn bij
registratie, opname, polikliniekbezoek en/of onderzoek door het tonen van
een geldig identiteitsbewijs.
Geldige identiteitsbewijzen zijn een:
● geldig paspoort
● geldige identiteitskaart
● geldig Nederlands rijbewijs
● geldig verblijfsdocument
Dit mag geen kopie zijn; alleen originele exemplaren zijn geldig.
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Niet verzekerd of verzekerd in het buitenland
In het Elkerliek ziekenhuis geldt een procedure niet-verzekerden. Dit houdt in dat u voorafgaand aan een
behandeling of opname moet kunnen aantonen dat u voldoende verzekerd bent voor ziektekosten. Kunt u dat
niet aantonen, dan zal behandeling pas plaatsvinden nadat u een voorschot heeft betaald. Dit voorschot is
afgestemd op de behandeling die zal plaatsvinden. Het kan contant of via de pinautomaat betaald worden. Het
betaalde voorschot wordt verrekend met de definitieve rekening. Mocht u niet in staat zijn het voorschot te
betalen, dan zal de behandelend specialist beslissen of de behandeling en/of opname medisch acuut
noodzakelijk is.
Meer informatie
Voor meer informatie over de identificatieplicht en de verplichting een zorgverzekering af te sluiten kunt u
terecht bij het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) of de Rijksoverheid.
Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neemt u dan gerust contact op met de afdeling
Patiëntenregistratie, telefoonnummer 0492 – 59 53 92.

Telefoonnummers en adressen

Patiëntenregistratie
T: 0492 – 59 53 92
Ministerie van VWS
T: 070 – 340 79 11
I: www.minvsw.nl

Locatie Helmond
Wesselmanlaan 25
5707 HA Helmond
T: 0492 – 59 55 55

Locatie Deurne
Dunantweg 16
5751 CB Deurne
T: 0493 – 32 88 88

Locatie Gemert
Julianastraat 2
5421 DB Gemert
T: 0492 – 59 55 55
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Rijksoverheid
T: 1400 (op werkdagen tussen 8.00 – 20.00 uur)
I: www.rijksoverheid.nl

