ZORG NODIG
EN NIET VERZEKERD?

Gecontracteerde ziekenhuizen declareren bij het Zorginstituut volgens
de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden. Ziekenhuizen die
niet gecontracteerd zijn kunnen alleen een bijdrage krijgen voor zorg
waarvoor verwijzing of overplaatsing naar een gecontracteerd ziekenhuis
niet mogelijk is. Uitzondering: bij zwangerschap en bevalling hoeft geen
verwijzing plaats te vinden. In de regio Zuidoost-Brabant is het Máxima
Medisch Centrum in Veldhoven gecontracteerd.
Heeft u nog vragen over deze folder of over gezondheidszorg aan
onverzekerbare vreemdelingen? Dan kunt u terecht bij:
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Kronehoefstraat 21

Gezondheidszorg voor onverzekerbare vreemdelingen
Deze folder is bedoeld voor zorgvragers én zorgverleners.

Neem deze folder mee als u naar de dokter gaat.

Mensen die niet officieel in Nederland verblijven, hebben als het
nodig is toch recht op gezondheidszorg. Maar zij kunnen zich
niet verzekeren. Ze moeten de zorg dus zelf betalen.
Maar als ze dat niet kunnen, kunnen ze toch zorg krijgen.
De zorgverlener kan de kosten dan voorleggen aan het
Zorginstituut Nederland die een regeling heeft voor zorg aan
onverzekerbare vreemdelingen.

•

terecht, maar niet bij alle apotheken; in het inlegvel bij deze folder staat
welke apotheken u kunnen helpen. Als u de geneesmiddelen niet zelf kunt
betalen geeft de apotheker u toch de noodzakelijke middelen.
•

De regeling geldt voor:
1.

Illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen;

2.

Vreemdelingen die een aanvraag voor een verblijfsvergunning hebben
ingediend;

3.

Voor de geneesmiddelen die de dokter voorschrijft kunt u bij de apotheek

De tandarts moet u altijd zelf betalen, behalve als u jonger dan 18 jaar bent.
Bij de fysiotherapeut moet u de eerste twintig behandelingen zelf betalen.

•

Voor geestelijke gezondheidszorg kunt u naar de psycholoog of psychiater.
Het makkelijkste is als u naar de GGzE in Eindhoven gaat.

•

Als u zwanger bent kunt u terecht bij iedere verloskundige, ook als u die

Vreemdelingen die bezwaar of beroep hebben ingesteld tegen een afwijzende

niet kunt betalen. Uw kind wordt thuis geboren, maar als het nodig is kunt

beslissing op een aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning.

u voor de bevalling naar het Máxima Medisch Centrum. Na de bevalling
krijgt u kraamzorg.

De regeling is niet van toepassing op:
•

Nederlanders;

•

Inwoners van Aruba, Curaçao en St. Maarten;

•

EU-inwoners;

•

Inwoners van IJsland, Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland.

•

Verpleging en verzorging kunt u thuis krijgen en als het nodig is wordt u
opgenomen in verpleeghuis Dommelhoef in Eindhoven.

•

Als het nodig is wordt u met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Ik ben zorgverlener
Onverzekerbare vreemdelingen kunnen geen zorgverzekering afsluiten. Toch

Hulp aan onverzekerbare vreemdelingen is niet strafbaar en de zorgverlener is

is medische hulp soms nodig. Deze vreemdelingen moeten dan zelf de kosten

verplicht om zorg te bieden als dat nodig is.

betalen. Als dat niet mogelijk is dan kan de zorgverlener een bijdrage vragen aan
het Zorginstituut Nederland. Op de website van het Zorginstituut

Ik ben zorgvrager

(www.zorginstituutnederland.nl) treft u meer informatie over de regeling aan.

•

Daar treft u ook declaratieformulieren aan.

Voor medische zorg gaat u eerst naar de huisarts. Alle huisartsen, ook die bij u
in de buurt, zullen u helpen als het nodig is. De zorg moet u wel betalen, maar

•

•

als u dat niet kunt zal de dokter toch helpen. Buiten de kantoortijden kunt

De volgende zorgverleners kunnen een bijdrage vragen bij het Zorginstituut:

u naar de centrale huisartsenposten in de regio. Als er grote spoed is kunt u

•

Alle huisartsen

meteen naar het ziekenhuis dat het dichtste bij is.

•

Alle verloskundigen en kraamhulpen

Mogelijk vindt uw huisarts dat bloedonderzoek nodig is. Dit kan bij de prikpost

•

Alle tandartsen

van Diagnostiek voor U in Helmond en Eindhoven (zie inlegvel), of in het

•

Alle paramedici

ziekenhuis. De uitslag van het onderzoek bespreekt de huisarts weer met u.

•

Gecontracteerde apotheken

Het maken van een echo kan voorlopig alleen in Eindhoven.

•

Gecontracteerde GGZ- en AWBZ-instellingen

Als het nodig is stuurt de huisarts u door naar een specialist, bijvoorbeeld in

•

Gecontracteerd leveranciers van hulpmiddelen

het ziekenhuis. Dat is dan altijd het Máxima Medisch Centrum.

•

Alle ziekenhuizen. Daarbij bestaat onderscheid tussen gecontracteerde

Dat heeft vestigingen in Eindhoven en Veldhoven. Zo nodig wordt u in het

ziekenhuizen en ziekenhuizen die niet zijn gecontracteerd.

ziekenhuis opgenomen, ook als u dat niet kunt betalen.

Het Zorginstituut heeft landelijk een aantal ziekenhuizen gecontracteerd
waar onverzekerbare vreemdelingen terecht kunnen voor alle ziekenhuiszorg.

