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EU-inwoner
of Zwitser

Nederlandse
nationaliteit

Nee

Asielzoeker

Anders, zie tabel
nationaliteit

Nee

Nee

Verzekerd bij
Ned.
verzekeraar?

Verzekerd?

Illegaal / uitgeprocedeerde asielzoeker

Verzekeringsbewijs
of Formulier?

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Spoedzorg /
RM / IBS?

Zelf betalen?

nee
Ja

Zelf betalen
of geen zorg

Zelf betalen
of geen zorg

Nee

Verzekerd in
het buitenland?
Ja

Nee
Nee

Patiënt kan
zelf betalen?

Kan zelf of via
familie betalen?

Ja

Rekening naar
Zorgverzekeraar

Rekening naar
Bijzondere bijstand *

*
**
***
****

Ja

Factuur naar
patiënt

Patiënt betaalt zelf
Rekening naar
Zorgverzekeraar
Factuur naar
Zilveren Kruis **

Risico voor
instelling

RZA regeling ***

ZIN regeling ****

Factuur naar
Zilveren Kruis **

Risico voor
instelling

Lokaal beleid van gemeenten is verschillend.
Zilveren Kruis regeling indien er sprake is van medisch noodzakelijke zorg gerelateerd aan de duur van het verblijf. Patiënt dient in het bezit te zijn van naam + verzekeringsnummer zorgverzekeraar.
RZA regeling: aparte ziektekostenverzekering
ZINl regeling: voorheen CVZ regeling. Voor onverzekerbare vreemdelingen. Indien medisch noodzakelijk, zie voorwaarden Zorg Instituut Nederland
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Toelichting stroomschema
De zorgplicht voor een zorginstelling / zorgaanbieder geldt als er sprake is van acute behandeling die moet
worden verleend in situaties waarin zonder dat acuut ingrijpen gevaar is voor de patiënt, waardoor
overlijden of onomkeerbare gezondheidsschade op kan treden.
Bovenstaand stroomschema is een handig document om te zien of u de kosten van het verlenen van
anders- of niet-verzekerde zorg kunt declareren. Daarbij dient er onderscheid te worden gemaakt tussen
een EU inwoner zonder zorgverzekering, een vreemdeling zonder verblijfsvergunning en een asielzoeker
die een eventuele verblijfsvergunning nog moet afwachten.
Indien het gaat om een asielzoeker is de RZA-regeling van toepassing. Het COA heeft de uitvoering van de
RZA-regeling uitbesteed aan zorgverzekeraar Menzis (Menzis COA Administratie B.V. (hierna:MCA). MCA
draagt zorg voor de zorginkoop met een landelijke dekking, de administratieve- en de financiële
afhandeling. MCA heeft zorgaanbieders gecontracteerd.
Indien u zich afvraagt of de betreffende zorg gedeclareerd kan worden, dient de zorginstelling een contract
te hebben met MCA. Op www.rzasielzoekers.nl vindt u een overzicht van zorgaanbieders die met MCA
een overeenkomst hebben gesloten. Indien de asielzoeker zorg krijgt bij een zorgaanbieder die geen
overeenkomst met MCA heeft gesloten, worden de kosten niet vergoed. Meer informatie over het verschil
tussen een vreemdeling, asielzoeker of vluchteling kunt u vinden op: www.ind.nl/informatie-wat-is-asiel/.
Indien het gaat om een vreemdeling zonder verblijfsvergunning (onverzekerbare vreemdeling) moeten
deze vreemdeling in beginsel zelf de kosten betalen. Als dat niet mogelijk is kan de zorgverlener een
bijdrage vragen aan het Zorginstituut (voorheen CVZ). Het hangt af van het soort zorg of het onder de
regeling valt. Daarnaast dient de zorg altijd, naar het oordeel van de zorgverlener, medisch noodzakelijk te
zijn. Alleen gecontracteerde zorginstellingen kunnen een beroep doen op de Regeling. Het Zorginstituut
contracteert alleen instellingen waar feitelijk onverzekerbare vreemdelingen verblijven. Instellingen die deze
zorg gaan verlenen, kunnen het beste contact opnemen met het Zorginstituut (telefoonnummer: 020 – 79
78 947). Voor meer informatie over de vraag of er sprake is van een vreemdeling zonder
verblijfsvergunning die valt onder deze regeling zie: http://www.zorginstituutnederland.nl/hoe-stel-ik-vastdat-iemand-illegaal-in-Nederland-verblijft.
Leden van GGZ Nederland kunnen vragen of opmerkingen sturen naar info@ggznederland.nl.
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Tabel behorend bij stroomschema verzekerde zorg - per
nationaliteit
Land

Regeling

EU-, EER-landen en Zwitserland

European Health Insurance Card (EHIC).
Geeft recht op de vergoeding van kosten voor
noodzakelijke medische zorg tijdens verblijf.

Australië

Verzekeringsbewijs A 111

Bosnië-Herzegovina, Montenegro en Servië

Formulier YN 111

Kaapverdië

Formulier K/N 111

Tunesië

Formulier TUN/N 111

Turkije

Formulier TUR/N 111

Overige landen

Een land waarmee Nederland geen verdrag
heeft afgesloten
Advies:
1. Afsluiten van een reisverzekering met
medische dekking;
2. In Nederland afsluiten van een
ziektekostenverzekering. Vergoedingen
voor bestaande ziektes zijn hierbij wel
uitgesloten. Zie OOM verzekeringen.

