SCHEMA: REGELINGEN ZORG VOOR VLUCHTELINGEN
ASIELZOEKER
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Geregistreerde
asielzoeker in een
AZC/COA-opvang
(zorgpas)

Nog niet geregistreerde asielzoeker in een
AZC/COA-opvang
(code TVN90)

Nog niet geregistreerde asielzoeker in een
gemeentelijke
noodopvang
(code GNO)

Illegale vreemdeling

Geen verblijfsvergunning (verkregen)
Verblijfsvergunning verkregen (statushouder)

VERGUNNINGHOUDER/STATUSHOUDER
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6

Nog in AZC/
COA-opvang

Versneld in
gemeente (GVA)

In gemeente
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Uitgeprocedeerde
asielzoeker

Illegale vreemdeling
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TABEL: REGELINGEN ZORG VOOR VLUCHTELINGEN

Doelgroep
(Fase van opvang)

Kenmerken

Asielzoeker in een
AZC/COA-opvang

§

Op opvanglocatie

§

Identiteit vastgesteld

§

In bezit van
COA-zorgpas

Nog niet geregistreerde (nog niet
geïdentificeerde)
asielzoeker in een
AZC/COA-opvang

§

Op opvanglocatie

§

Identiteit nog niet vastgesteld

§

Nog niet in bezit van COAzorgpas

Nog niet geregistreerde (nog niet
geïdentificeerde)
asielzoeker in een
gemeentelijke
noodopvang

§

Op opvanglocatie

§

Identiteit nog niet vastgesteld

§

Nog niet in bezit
van COA-zorgpas

Vergunninghouder
in een AZC/COAopvang, nog niet
ingestroomd in gemeente door plaatsingsproblemen

§

Op opvanglocatie

§

Verblijfsvergunning verkregen
(statushouder)

§

In bezit van COA-zorgpas
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Organisatie
van de zorg

Financiering
van de zorg

Aandachtspunten voor de apotheek

COA via RMA
Healthcare

COA via RMA Healthcare,
middels zorgnummer op
zorgpas

1) Apotheek moet een contract hebben met RMA
Healthcare;

COA via RMA Healthcare,
onder vermelding van
code TVN90

2) Apotheek krijgt vergoeding om een tolk in te schakelen
via Livewords
3) Ook voor een nog niet geregistreerde asielzoeker in een
opvang, die nog geen zorgpas heeft, mag een gratis tolk
worden ingezet (code TVN90 resp. code GNO).

COA via RMA Healthcare,
onder vermelding van
code GNO

COA via RMA
Healthcare

COA via RMA Healthcare,
middels zorgnummer op
zorgpas

1) Apotheek moet een contract hebben met RMA Healthcare;
2) Apotheek krijgt vergoeding om een tolk in te schakelen
via Livewords
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Doelgroep
(Fase van opvang)

Kenmerken

Vergunninghouder,
versneld
ingestroomd in een
gemeente (GVA)

§

In gemeente gehuisvest

§

Verblijfsvergunning verkregen
(statushouder)

§

In bezit van
COA-zorgpas

COA via RMA Healthcare,
middels zorgnummer op
zorgpas

§

In gemeente gehuisvest

1) Inzet van tolken wordt niet vergoed

§

Verblijfsvergunning verkregen
(statushouder)

Zodra de collectieve
verzekering geregeld is
door het Rijk:
Zorgverzekeringswet

§

In bezit van
zorgverzekeringspas

§

In gemeente gehuisvest
Verblijfsvergunning verkregen
(statushouder)

Zorgverzekeringswet
(meestal collectief geregeld door de betrokken
gemeente)

1) Inzet van tolken wordt niet vergoed

§

Reguliere
zorgverleners

§

In bezit van
zorgverzekeringspas

§

Geen Verblijfsvergunning
(verkregen)

Reguliere
zorgverleners

Centraal Administratie
Kantoor (CAK)

1) De apotheek moet een contract hebben met het CAK.

§

Niet in bezit van COA-zorgpas
of zorgverzekeringspas
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6

7

Vergunninghouder,
ingestroomd in een
gemeente

Ongedocumenteerde migranten
(uitgeprocedeerde
asielzoekers en illegale vreemdelingen)

§

Hulpmiddel om vast te stellen
of iemand illegaal in Nederland
blijft

Organisatie
van de zorg

Financiering
van de zorg

Aandachtspunten voor de apotheek

Reguliere
zorgverleners

Zolang de collectieve
verzekering nog niet
geregeld is:

1) Apotheek moet een contract hebben met RMA Healthcare;

Let op de specifieke
voorwaarden.

2) Apotheek krijgt vergoeding om een tolk in te schakelen
via Livewords
3) Apotheken met wie er geen contract is, kunnen voor hun
declaraties, bij voorkeur vooraf, contact opnemen met
RMA Healthcare

2) Betreft medisch noodzakelijke zorg voor patiënten die
vanwege hun verblijfstatus onverzekerbaar zijn.
3) De kosten zijn niet anders verhaalbaar.
4) De apotheek vraagt de onverzekerbare vreemdeling een
eigen betaling van 5 euro per geneesmiddel
(uitgezonderd weekverpakkingen).

TOELICHTING OP AFKORTINGEN IN DE TABEL:
AZC =
CAK =
COA =
GVA =

Asielzoekerscentrum
Centraal Administratie Kantoor
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
Gemeentelijk Versnellings Arrangement: om de uitstroom uit COA-locaties te stimuleren mogen gemeenten vanaf 1 januari 2016 tijdelijke
huisvesting inzetten als woonruimte voor vergunninghouders. Het betreft geen COA-locatie, zorg wordt geleverd door de reguliere zorgverleners.
RMA = Regeling Medische zorg Asielzoekers
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MEER INFORMATIE OVER DE DIVERSE REGELINGEN EN CONTACTGEGEVENS:
1. Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA)
Arts en Zorg levert vanaf 1 januari 2018 eerstelijnszorg aan alle asielzoekers in de COA-opvang in Nederland.
DSW ondersteunt Arts en Zorg. De zorgverzekeraar voert de Regeling Medische zorg asielzoekers (RMA) uit onder de naam RMA Healthcare.
Contactgegevens RMA Healthcare:
• aanvragen overeenkomst: Overeenkomsten@administratierma.nl of 010 - 24 22 620
• vragen over declaraties: Declaraties@administratierma.nl of 010 - 242 2 621
2. Regeling Onverzekerbare vreemdelingen van het CAK (Centraal Administratie Kantoor),
Contactgegevens CAK
3. Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden, van het CAK.
	Voor onverzekerde Nederlanders is er sinds 1 maart 2017 een subsidieregeling waardoor zorgverleners hun kosten kunnen declareren. Het gaat
daarbij bijvoorbeeld om dak- en thuislozen die geen vast adres hebben en daarom geen zorgverzekering kunnen afsluiten, maar die wel verzekeringsplichtig zijn voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Aan de subsidieregeling zijn een aantal voorwaarden gesteld.
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