Identificatieplicht in de zorg
De identificatieplicht in de zorg houdt in dat u zich moet kunnen identificeren met een
geldig identiteitsbewijs als u medische zorg ontvangt. Dit geldt voor iedereen, dus ook
voor kinderen vanaf hun geboorte.

Waarom identificatieplicht in de zorg?
Patiënten moeten zich bij alle zorgverleners (kunnen) identificeren met het
Burgerservicenummer (BSN).De identificatie heeft als doel om het BSN, dat de arts verplicht is te
gebruiken bij het verwerken van persoonsgegevens, te kunnen koppelen aan een bepaalde
patiënt. Op die manier wordt gewaarborgd dat de patiëntgegevens en de betreffende patiënt bij
elkaar horen. Zo worden patiëntverwisselingen en daarmee verkeerde behandeling voorkomen.

Zorgverleners zijn daarnaast verplicht het Burgerservicenummer vast te leggen in hun
administratie en te gebruiken bij het uitwisselen van gegevens met een andere
zorgverlener, een indicatieorgaan of een zorgverzekeraar.
Zorgverleners moeten controleren of u degene bent die hoort bij het BSN voordat ze uw
BSN mogen gebruiken in hun administratie. Daarom moeten zij u vragen om een geldig
identiteitsbewijs.
Neem dus altijd een geldig identiteitsbewijs mee als u het ziekenhuis bezoekt.

Identificatie in de zorg
Bij een eerste contact met patiënten waar nog geen behandelrelatie mee is, dient de
identiteit en het BSN te worden vastgesteld aan de hand van een wettelijk
identiteitsdocument. Dit houdt in dat een medewerker van het ziekenhuis controleert of
u een geldig identiteitsbewijs heeft dat niet verlopen is.. Het ziekenhuis legt het
identiteitsdocument vast in de administratie.
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Verificatie in de zorg
Voor patiënten die al in de zorgadministratie staan, geldt de vergewisplicht (verificatie).
De zorgaanbieder zal dan, zonder controle van het identiteitsdocument, naar uw
identiteit vragen. Bijvoorbeeld door het stellen van controlevragen zoals uw naam en
geboortedatum.
De zorgaanbieder blijft echter altijd verantwoordelijk voor het vaststellen van de
identiteit van de patiënt om zo fouten bij het gebruik van het BSN te voorkomen.
Daarom moet de zorgaanbieder bij twijfel alsnog aan de hand van een wettelijk
identiteitsdocument de identiteit en het BSN van de patiënt vaststellen. In dat geval zal
er opnieuw gevraagd worden naar uw wettelijk identiteitsdocument.
Neem dus altijd een geldig identiteitsbewijs mee als u het ziekenhuis bezoekt.

Met welke identiteitsbewijzen kan ik mijzelf identificeren in de
zorg?
U kunt zich identificeren met een geldig paspoort, rijbewijs of met een Nederlandse
identiteitskaart of vreemdelingendocument. De identificatieplicht voor de zorg geldt
vanaf de geboorte. Ouders moeten daarom een geldig legitimatiebewijs van hun kind bij
zich hebben als zij zich tot een zorgverlener wenden.

Deze informatie is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Zelf zorg betalen bij geen legitimatiebewijs
Als u de zorgverlener geen identiteitsbewijs kunt laten zien, kan hij de kosten van uw behandeling niet declareren
bij een zorgverzekeraar. De zorgverlener is dan genoodzaakt de kosten van de medische behandeling op u te
verhalen.

Spoedeisende hulp en legitimeren
Heeft u onmiddellijk medische hulp nodig, dan wordt u eerst geholpen. Is de acute hulp verleend, dan moet u zich
binnen 14 dagen bij het ziekenhuis of de kliniek identificeren. Identificeert u zich niet binnen deze tijd, dan is de
zorgverlener genoodzaakt de kosten op u te verhalen.

Bronvermelding
Bovenstaande informatie is afkomstig van de Rijksoverheid, zie
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identificatie/vraag-en-antwoord/wat-houdt-deidentificatieplicht-in-de-zorg-in.html
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