Algemene informatie

Identificeren en registreren

Antonius Ziekenhuis is onderdeel van de Antonius Zorggroep

Met deze folder informeren wij u over de wettelijke identificatieplicht in de
zorg en over de noodzaak om uzelf te registreren als patiënt van het Antonius
Ziekenhuis.

Identificatieplicht in de zorg

De identificatieplicht geldt voor iedereen die medische zorg ontvangt in
ziekenhuizen of poliklinieken. Als patiënt van het Antonius Ziekenhuis moet u
zich daarom bij iedere afspraak, onderzoek of opname identificeren met een
geldig identiteitsbewijs. Ook als u al patiënt van het ziekenhuis bent. U kunt
zich identificeren met een:
•
•
•
•

Paspoort.
Rijbewijs.
Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart).
Vreemdelingendocument.

Let op de geldigheid van uw identiteitsbewijs. Met een verlopen bewijs kunt u
zich niet identificeren.
De identificatieplicht in de zorg is ingevoerd om misbruik tegen te gaan. Met
een gestolen, gehuurde of geleende zorgpas of ID-kaart kan misbruik worden
gemaakt van een zorgverzekering. Ook werkt deze vorm van fraude de kans
op medische fouten in de hand. De patiënt wordt namelijk aangezien voor
iemand anders, met een ander medisch dossier.

Identificatieplicht kinderen

Ook kinderen moeten een geldig identiteitsbewijs hebben. De
identificatieplicht geldt vanaf de geboorte, zo is vastgelegd in de
Zorgverzekeringswet.
Uw kind identificeren kan op 2 manieren:
• Met een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) van het
kind zelf.
• Met een geldig paspoort van een ouder waar het kind is bijgeschreven.
Deze ouder moet dan zelf ook mee naar het ziekenhuis.

Bent u nog niet volledig geregistreerd als patiënt?

Het is noodzakelijk om uzelf te registreren als u zorg ontvangt in het
Antonius Ziekenhuis. Dit kunt u doen bij 1 van de aanmeldzuilen in de
centrale hal. Neem hiervoor een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs
of identiteitskaart) mee. Bij de zuil controleert u uw gegevens en past die
zonodig aan. Als u hulp nodig hebt, zijn er gastvrouwen aanwezig die u
kunnen assisteren.

Let op!

Registreert u zich niet binnen 2 weken na de start van een behandeling of
een polikliniekbezoek, dan beschikt het Antonius Ziekenhuis niet over de
gegevens die nodig zijn om de kosten bij de zorgverzekeraar te declareren.
Wij brengen de kosten van uw medische zorg dan rechtstreeks bij u in
rekening.
Als het voor u niet mogelijk is om uzelf binnen 2 weken te registreren,
meld dit dan zo snel mogelijk bij de afdeling of polikliniek waar u onder
behandeling bent.
Meer informatie over identificatie in de zorg kunt u vinden op:
www.rijksoverheid.nl
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