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Doelgroep

Uitkeringsgerechtigden coa

• Mensen in procedure binnen en buiten opvang
• COL-POL-AZC
• Administratief geplaatsten / logeerders

• Vergunninghouders binnen opvang
• Vergunninghouders buiten opvang in tijdelijke 

overgangsregeling
• Uitgeprocedeerden binnen opvang

Regeling Zorg Asielzoekers

• Basisverzekering Zvw
• Aanvullende verzekering incl mondzorg
• Wet Langdurige Zorg
• WMO
• Jeugdwet
• Diversen: RIVM, FMMU, TBC, OGGZ

• Let op: Aanspraak op zorg – geen verzekering

Organisatie van zorg
Wie Wat
COA Gidsfunctie Gezondheidszorg
GCA Huisartsenzorg

GGZ consulent
Toegeleiding naar zorg

1e lijn Op verwijzing van GCA
2e en 3e lijn Op verwijzing van GCA
MCA Contractering zorgaanbieders
GGD GHOR Publieke gezondheidszorg: 

JGZ, Infectieziekten, Tbc, RVP, 
Gezondheidsbevordering

Rol MCA

• Zorginkoop
– Kwaliteit
– Toegankelijkheid
– Doelmatigheid

• Polisadministratie
• Adviesrol richting COA inzake RZA
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GCA op locatie

• Landelijk gezondheidscentrum
• Op of nabij elke COA opvanglocatie 
• Reguliere huisartsenzorg, afgestemd op de 

bijzondere zorgbehoefte van de asielzoeker
• Bezetting: praktijkassistent, praktijkverpleegkundige, 

huisarts, consulent GGZ
• Inloopspreekuren
• Praktijklijn
• ANW via reguliere huisartsenposten
• HIS. Aansluiting op het LSP nog niet gerealiseerd.

Aandachtspunten voor 2e lijn

• Controleer of de zorg vergoed wordt 
in de regeling

• Controleer of een machtiging vooraf 
noodzakelijk is

• Controleer het verzekeringsrecht 
(COV)
– > Asielzoekers zijn zelf niet in staat zorgkosten op 

zich te nemen
– > Er geldt geen eigen risico / eigen bijdrage

Diabetes en Nierfalen

• Bij aankomst stabilisatie door GCA 
huisarts

• Indien nodig dialyse in ingekocht 
dialysecentrum / ziekenhuis
– Vergoeding conform basisverzekering
– Vergoeding van serievervoer

Transplantatiemogelijkheden
• niertransplantatie 
• nier-pancreastransplantatie
• levertransplantatie
• longtransplantatie 
• hartlongtransplantatie

• harttransplantatie 
• beenmergtransplantatie 
• bottransplantatie 
• hoornvliestransplantatie 
• huidweefseltransplantatie

Let op: wachttijden zijn regulier of eigen donor

Bijkomende vergoedingen*
(*Voor volledige tekst zie RZA 2017 op www.rzasielzoekers.nl)

• specialistisch geneeskundige zorg in verband met de selectie van de donor 

• specialistisch geneeskundige zorg in verband met de operatieve verwijdering van 
het transplantatiemateriaal bij de gekozen donor 

• het onderzoek, het bewaren, de verwijdering en het vervoer van het postmortale 
transplantatiemateriaal, in verband met de voorgenomen transplantatie

• zorg voor de donor die verband houdt met de opname in een instelling voor 
selectie en verwijdering van het transplantatiemateriaal, gedurende maximaal 13 
weken, dan wel een half jaar in geval van een levertransplantatie, na de datum 
van ontslag uit die instelling. 

• vervoer van de donor binnen Nederland. 

• vervoer naar en van Nederland van een buiten Nederland wonende nier-, lever-
of beenmergdonor. Overige kosten gemoeid met de transplantatie en het wonen 
in het buitenland van de donor worden ook vergoed, behalve kosten van verblijf 
in Nederland en gederfde inkomsten. 

Bij het inzetten van zorg
• Zet een GRATIS tolk in!
• Medische noodzaak? 
• Therapietrouw?
• Perspectief op verblijf in Nederland?
• Mogelijkheden nazorg / risico’s bij 

uitzetting (naar land van herkomst) 
• Terugkoppeling naar huisarts / GCA
• Overdracht bij verhuizing 
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Bij overgang naar gemeente

• Nieuwe zorgverzekering
– Met terugwerkende kracht mogelijk
– Hulp via vluchtelingenwerk
– Vaak minima collectief bij gemeente
– Inschrijving GBA voorwaardelijk
– Wel eigen risico en eigen bijdrage!!

• Verzekerde zorg verandert! 
– Uitleg noodzakelijk: vb tolk, brillen, mondzorg, 

ivf, transgenderzorg, indicatiestelling, etc

Knelpunten bij overgang

• Continuïteit van de zorg
– Verhuizing -> nieuwe zorgaanbieder
– Overdracht medische gegevens bij overgang nieuwe 

zorgaanbieder

• Huisarts wil geen zorg leveren zonder 
zorgverzekering

• Asielzoeker wil niet naar die gemeente en 
onderneemt bewust geen actie voor 
zorgverzekering etc. 

• Kennisgebrek veranderingen in verzekerde zorg 

Knelpunten bij overgang

• Zittend ziekenvervoer

– RZA: van verblijfsadres naar
zorgbestemming indien men op basis 
van medische of psychische reden niet
in staat is met OV te reizen. 

– Zvw: alleen voor specifieke gevallen als
nierdialyse, chemo. Altijd op 
machtiging! 

Knelpunten bij overgang

• Indicatiestellingen: Vraag tijdig een nieuwe
indicatie aan! 

– WMO: loopt af op dag uitschrijving. Bv thuiszorg, 
via wijkverpleging aanvragen

– WLZ: SCIOPENG indicatie – wordt overgenomen
door CIZ?

– Hulpmiddelen: in bruikleen, moeten tijdig worden
aangevraagd

Websites

www.rzasielzoekers.nl (MCA)
www.gcasielzoekers.nl (GC A) 

Vanaf 1-1-2018
www.artsenzorg.nl
www.dsw.nl

Vragen?
rzainformatie@rzasielzoekers.nl

www.rzasielzoekers.nl

*MCA /GCA en RZAkennen geen belangenverstrengeling inzake de hier gepresenteerde content. 


