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Indicatie /toepassing
Geconstateerde risico ‘Onverzekerd’.
Doel zorgpad
Het zorgpad ‘Onverzekerd’ is ontwikkeld om inzichtelijk te maken hoe de vergoeding van zorg aan
onverzekerden (met name illegalen) in Nederland geregeld is, zodat optimale zorg en begeleiding
geboden wordt.
Achtergrondinformatie opbouw zorgpad
Alle inwoners van Nederland moeten zich verplicht verzekeren voor zorg en ziektekosten.
Vluchtelingen zonder verblijfsvergunning (onverzekerbare vreemdelingen) kunnen geen
zorgverzekering afsluiten. Toch kan medische hulp soms noodzakelijk zijn.
Illegaal verblijvende zwangeren met een zwangerschapsduur vanaf 34 weken mogen niet worden
uitgezet en hebben recht op zorg. Onverzekerde illegalen moeten zelf de kosten van de zorg
betalen. Als zij dat niet kunnen, kan de zorgverlener een bijdrage vragen aan het CAK.
In dit zorgpad worden voor de volledigheid ook de afspraken en regelingen rondom onverzekerde
Nederlanders of mensen uit EU landen kort beschreven, hoewel het hierbij waarschijnlijk niet gaat
om kwetsbare zwangeren.
Werkwijze / stappen
Ad 1. Zwangere is onverzekerd
Alle inwoners van Nederland moeten zich verplicht verzekeren voor zorg en ziektekosten.
Vluchtelingen zonder verblijfsvergunning (onverzekerbare vreemdelingen) kunnen geen
zorgverzekering afsluiten. Daarnaast zijn er ook Nederlanders die geen zorgverzekering willen
afsluiten (gemoedsbezwaarden).
Ad 3a. Zwangere is illegaal
Als de zwangere niet illegaal is ze verplicht om zicht te verzekeren voor zorg en ziektekosten.
Stimuleer de zwangere om alsnog een zorgverzekering af te sluiten bij een
Nederlandse Zorgverzekeraar. Het CAK zal ook actie ondernemen (zie 3b). Verwijs eventueel naar
Vluchtelingenwerk en/of het sociaal wijkteam voor ondersteuning.
Ad 3b CAK onderneemt actie. Gemoedsbezwaarden melden bij SVB
Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een zorgverzekering (de basisverzekering) af
te sluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Onverzekerden krijgen een brief van het CAK
(centraal adminstratief kantoor), waarna zij binnen 3 maanden een verzekering
moeten afsluiten. Doet men dit niet, wordt er een boete opgelegd. Wanneer men binnen een
termijn van 3 maanden na de oplegging van de boete nog steeds geen verzekering heeft
afgesloten volgt een tweede boete. Wordt dan nog steeds geen zorgverzekering afgesloten dan
zorgt het CAK voor het afsluiten van een verzekering. De premie wordt 12 maanden lang
ingehouden op het inkomen. Bovendien is men verplicht de opgelegde boetes te betalen aan
hetCAK (ook als men in de schuldsanering of schuldhulpverlening zit). Een zorgverzekering bij een
buitenlandse zorgverzekeraar volstaat niet. Als men verzekerd is bij een buitenlandse
zorgverzekeraar dan moet contact worden opgenomen met de SVB (Sociale Verzekeringsbank):
www.svb.nl. De SVB voert een toets uit.
Gemoedsbezwaarden (mensen die op grond van hun geloofsovertuiging/uit overtuiging) niet
verzekerd willen zijn moeten zich melden bij de SVB om een ontheffing aan te vragen. Zij krijgen
dan een bijdrage vervangende inkomens- of loonbelasting.
Let op: de medische kosten komen dan voor eigen rekening.
Ad 4. Zwangeren betaalt kosten zelf / verloskundig zorgverlener vraagt vergoeding CAK
Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning (illegaal verblijvende vreemdelingen / illegalen) horen
tot de groep onverzekerbare vreemdelingen. Zij kunnen geen verzekering afsluiten en moeten zelf
de kosten van medische hulpverlening betalen. Als zij dit niet kunnen dan kan de verloskundige
(en de kraamzorg) een 100% bijdrage in de kosten ontvangen van het CAK via een
declaratieformulier. Verwijzing naar een ziekenhuis voor zwangerschap en bevalling is altijd
mogelijk; het is niet noodzakelijk dat het ziekenhuis door het CAK is gecontracteerd. Bij
zwangerschap en bevalling bedraagt de vergoeding altijd 100%. Een gecontracteerd ziekenhuis
declareert bij het CAK volgens voorwaarden die in de overeenkomst staan. Een niet-gecontracteerd
ziekenhuis vraagt een vergoeding aan met hierboven genoemde declaratieformulier.

