Stroomschema anders- of niet-verzekerde zorg, GGZ Nederland, januari 2014

Nederlandse
Nederlandse
nationaliteit
nationaliteit

EU-inwoner
of Zwitser

Nee

Asielzoeker

Verzekerd bij
Ned. verzekeraar?

Verzekerd?

Ja

Illegaal / uitgeprocedeerde asielzoeker

Anders, zie tabel
nationaliteit

Nee

Verzekeringsbewijs
of Formulier?

Ja

Ja

Nee

Spoedzorg /
RM / IBS?

Nee

Ja
Zelf betalen?

Ja

nee
Zelf betalen
of geen zorg

Zelf betalen
of geen zorg
Nee

Verzekerd in
het buitenland?

Ja
Nee

Patiënt kan
zelf betalen?

Kan zelf of via
familie betalen?

Ja

Ja

Rekening naar
Zorgverzekeraar

Rekening naar
Bijzondere bijstand *

Rekening naar
Zorgverzekeraar

Factuur naar
patiënt

Patiënt betaalt zelf

Factuur naar
AGIS **

Nee

Risico voor
instelling

RZA regeling ***

CVZ
CVZ regeling
regeling ****
****

Factuur naar
AGIS **

* Lokaal beleid van gemeenten is verschillend.
** AGIS 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, vergelijkbaar met AWBZ, ZvW zorg
**** CVZ regeling voor onverzekerbare vreemdelingen. Indien medisch noodzakelijk, zie voorwaarden CVZ

Risico voor
instelling
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