Geachte zorgverlener,
Het Nederlandse Rode Kruis zet zich samen met netwerkpartners in om mensen zonder verblijfsvergunning
toegang te geven tot de zorg waar ze recht op hebben. Dit doen wij onder andere door hen deze brief mee te
geven, zodat zij zich zekerder voelen bij een bezoek aan een zorgverlener en de zorgverlener goed op de
hoogte is van de mogelijkheden om vergoeding aan te vragen voor de verleende zorg.
In Nederland verblijven tussen de 23.000 en 58.000 ongedocumenteerde migranten. Zij hebben geen
verblijfsrecht in Nederland en mogen daarom geen legale arbeid verrichten. Ook kunnen zij zich niet
verzekeren voor ziektekosten of ongevallen en hebben ze vaak geen BSN nummer. Wél hebben zij recht op
medisch noodzakelijke zorg.
Toch komt het regelmatig voor dat zij niet de zorg krijgen die ze nodig hebben en waar ze recht op hebben.
Enerzijds hebben zij angst om zich kenbaar te maken bij zorginstellingen om zorg te vragen (bijvoorbeeld
omdat zij zich schamen over hun situatie of geen geld hebben) en anderzijds zijn medewerkers van
zorginstellingen niet altijd op de hoogte van de financieringsregeling die de overheid biedt.
Hoe werkt de financieringsregeling voor medisch noodzakelijke zorg aan ongedocumenteerde migranten?
De zorgverlener biedt de zorg die medisch noodzakelijk is. De zorginstelling kan de onverzekerde
zorgbehoevende om betaling vragen. Echter, als de persoon niet in staat is om de ziektekosten uit eigen
middelen te kunnen betalen (wat vaak het geval is), biedt het CAK financiële compensatie voor de gemaakte
kosten aan de zorginstelling. Hiervoor dient de zorgverlener een declaratieformulier in bij het CAK.
U kunt financiële compensatie aanvragen voor zorg die onder het basispakket van de Zorgverzekeringswet valt
via het declaratieformulier van het CAK (zie https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbarevreemdelingen). Elk ziekenhuis, apotheek en Wlz- of GGZ-instelling kan een overeenkomst met het CAK
aangaan voor zorg aan onverzekerbare vreemdelingen.
• Huisartsenzorg (80% gecompenseerd)
• Zorg bij zwangerschap en bevalling (100% gecompenseerd)
• Spoedeisende zorg (80% gecompenseerd)
• Ziekenhuiszorg, Wlz-zorg en GGZ -zorg bij gecontracteerde ziekenhuizen (zie lijst CAK)
• Medicijnen bij gecontracteerde apotheken (zie lijst CAK)
• Tandheelkundige zorg aan patiënten jonger dan 18 jaar (80% gecompenseerd)
• Bijzondere tandheelkunde en (volledig uitneembare) prothetische voorzieningen (80% gecompenseerd)
• Paramedici zoals fysiotherapie en logopedie onder bepaalde voorwaarden
Let op: Het CAK declaratieformulier is versimpeld en verkort. Enkel de initialen, geslacht, nationaliteit en
geboortedatum zijn nodig en dus geen BSN nummer, identiteitsbewijs, adres of postcode. Meer informatie
over de werkwijze en het downloaden van declaratieformulieren vindt u op de bovengenoemde website van
het CAK. Tenslotte wijzen we u graag op de (gratis) e-learning ‘Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden’
van de Johannes Wier stichting als u meer kennis wil opdoen over dit onderwerp.
Mocht u vragen hebben, of meer informatie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Esther Zielhuis
Programmaleider Ondersteuning Ongedocumenteerde Migranten
+31 6 1488 0172
ezielhuis@redcross.nl

