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Legitimeren & BSN in de zorg
Legitimatieplicht
Vanaf mei 2009 is het Flevoziekenhuis volgens de Zorgverzekeringswet verplicht uw BSN en
identiteitsnummer in het ziekenhuissysteem op te nemen. Daarnaast moeten zorgverleners
er zeker van zijn dat het om de juiste persoon gaat. Iedere patiënt moet daarom bij een
bezoek aan het Flevoziekenhuis zijn of haar identiteit kunnen aantonen aan de hand van een
geldige identiteitsbewijs. Dit geldt ook voor kinderen onder de 14 jaar.
Legitimeren kan met:
 een geldig paspoort;
 een geldig nationaal, diplomatiek of dienstpaspoort;
 een geldig identiteitskaart;
 een geldig rijbewijs of
 een vreemdelingendocument.
Wij vragen uw identificatie en BSN om de volgende redenen:
 om risico's op medische fouten te verminderen door bijvoorbeeld persoonsverwisseling.
 om (helaas) veelvoorkomend misbruik met zorgpassen tegen te gaan.
 om ervoor te kunnen zorgen dat u de rekening niet thuis gestuurd krijgt. Als uw BSNnummer (dit staat op uw ID) niet geregistreerd staat bij het ziekenhuis, accepteert de
zorgverzekeraar de factuur niet. U krijgt dan de factuur rechtstreeks naar uw huisadres
gestuurd. U moet deze zélf betalen en vervolgens declareren bij uw zorgverzekeraar.
Regelmatig uw gegevens controleren
Zeker als u al een tijdje niet meer in het ziekenhuis bent geweest, raden wij u aan om een
kwartiertje eerder te komen om bij de balie van de polikliniek of onderzoeksafdeling waar u
een afspraak heeft, te controleren of uw gegevens nog actueel zijn. Het kan zijn dat uw
identificatiebewijs/ID (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) waarmee u zich eerder heeft
ingeschreven, vernieuwd is.
Dit wordt dan aangepast in het ziekenhuissysteem.
Wat als ik een ID ben vergeten?
Uw identiteit wordt bij de balie van uw afspraak vastgesteld aan de hand van uw ID.
Wanneer u zich op geen enkele wijze kunt legitimeren dan kan besloten worden om uw
afspraak of opname niet door te laten gaan, tenzij een zorgverlener vaststelt dat er sprake is
van een acute of spoedsituatie.

Legitimatie voor kinderen (jonger dan 14 jaar)
Kinderen jonger dan 14 jaar zijn niet verplicht om een identificatiebewijs bij zich te dragen.
In het ziekenhuis is het echter belangrijk dat uw kind zich al vanaf de geboorte kan
identificeren, om bovengenoemde redenen.
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Dat betekent dat een kind een geldig, wettelijk identiteitsdocument moet kunnen laten zien
op verzoek van een zorgverlener in het ziekenhuis, ongeacht de leeftijd.
Alleen voor neonaten is een aangepaste regeling: voor hen geldt dat de ouder zich moet
legitimeren en dat de aanmelding van een baby bij geboorte (de zogenaamde ‘persoonslijst’
van de gemeente) getoond moet worden.

Wat is BSN?
Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer dat iedereen krijgt bij
inschrijving bij een Nederlandse Gemeente. Het BSN staat op uw identiteitsbewijs, rijbewijs
en in uw paspoort vermeld. Het BSN vervangt in veel gevallen het sofinummer. Als u een
sofinummer heeft, maar niet staat ingeschreven in de GBA, houdt u uw sofinummer.
Het ziekenhuis is verplicht om het BSN te registreren. De BSN wordt door het ziekenhuis
gebruikt om met de zorgverzekeraar te communiceren. Zonder BSN weigert de
zorgverzekeraar de factuur.
Privacy
Het BSN bevat geen informatie over een persoon. De Wet Gebruik Burgerservicenummer in
de Zorg (afgekort tot: wbsn-z), de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Wet
Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) waarborgen uw privacy.

Legitimatie & BSN voor asielzoekers en buitenlanders?
Asielzoekers en buitenlanders hebben geen BSN. Wel geldt voor hen dat zij zich moeten
kunnen legitimeren bij bezoek aan het Flevoziekenhuis.
Daarnaast gelden voor de onderstaande groepen mensen aparte regels:
 Toeristen uit Europa moeten een European Health Insurance Card kunnen overleggen of
direct hun behandeling betalen.
 Toeristen buiten Europa worden geacht hun behandeling direct te betalen.
 Asielzoekers moeten hun COA-pas kunnen overleggen.
 Illegalen wordt gevraagd een formulier in te vullen (beschikbaar via de
debiteurenadministratie).

Meer weten?
Via onderstaande webpagina’s kunt u meer informatie vinden:
 www.flevoziekenhuis.nl/id
 www.burgerservicenummer.nl
 www.infobsnzorg.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identificatie/vraag-en-antwoord/wathoudt-de-identificatieplicht-in-de-zorg-in.html

2-2

