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Informatie voor zorgverleners over vergunninghouders in het GVA– het 

Gemeentelijk VersnellingsArrangement 
 

Verzekering 

Deze patiënt is ingeschreven bij de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA). RMA Healthcare 

verzorgt de uitvoering van de RMA. Deze regeling biedt ZVW en WLZ vervangende zorg, met een 

specifiek op asielzoekers afgestemde aanvullende verzekering. De zorg mag uitsluitend door 

gecontracteerde zorgaanbieders worden uitgevoerd. Deze zorg wijkt af van de zorg die onder de 

reguliere basisverzekering valt. We raden u dan ook aan vooraf te controleren welke zorg onder de 

Regeling valt en voor vergoeding in aanmerking komt. De voorwaarden kunt u vinden via: 

www.rmasielzoekers.nl. Op deze website kunt u ook vinden welke zorgaanbieders door RMA 

Healthcare gecontracteerd zijn. Indien nodig kunt u naar deze gecontracteerde leveranciers 

doorverwijzen. Wanneer u een contract als zorgaanbieder wilt, dan kunt hiervoor via de website een 

aanvraag doen. Eventuele aanvragen voor jeugdhulp en WMO en bijbehorende declaraties kunnen 

worden ingediend bij de gemeente.  

  

Let op: Verloskundigen dienen de ketenrichtlijn geboortezorg asielzoekster zoveel mogelijk te volgen.  

 

Asielzoekers kunnen middels hun zorgpas aantonen dat zij aanspraak maken op zorg volgens de 

RMA. U controleert de geldigheid van de zorgpas en het rechtmatige eigendom hiervan via Vecozo 

en het controleren van het identiteitsbewijs. Gebruik voor Vecozo niet het BSN-nummer, maar het 

COA-zorgnummer en de geboortedatum, zoals op de zorgpas vermeld.  

 

Voorbeeld van een zorgpas en een identiteitsbewijs 

http://www.rmasielzoekers.nl/
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Declareren  

Deze patiënt is tot het moment van definitieve huisvesting verzekerd via de RMA. Dit betekent dat hij 

niet op een COA-locatie woont, maar wel verzekerd is via de RMA. U kunt dus alleen behandelen 

voor en verwijzen naar die zorg die daarin is opgenomen. Niet-gecontracteerde behandelingen komen 

voor eigen rekening van deze patiënt. Wij wijzen u erop dat asielzoekers nauwelijks eigen middelen 

hebben. We raden u daarom af om behandelingen of middelen, die niet vergoed worden, uit te voeren 

of te verstrekken. Kijk hiervoor vooraf op de website: www.rmasielzoekers.nl. Er is geen eigen 

bijdrage van toepassing. 

 

U kunt uw facturen rechtstreeks bij RMA Healthcare digitaal declareren via Vecozo onder Uzovi code 

3355 op basis van het COA-zorgnummer en geboortedatum en dus niet via het BSN-nummer. U kunt 

uw facturen niet aan de vergunninghouder meegeven.  

Huisartsen kunnen de verleende zorg declareren volgens het passantentarief.  

 

Huisartsenzorg  

Een vergunninghouder in het GVA woont niet langer op een COA-locatie, maar verblijft in uw 

gemeente in afwachting van definitieve huisvesting. De gemeente heeft u aangewezen als nieuwe 

huisarts van deze persoon. Tijdens het verblijf op een opvanglocatie van het COA, was 

GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) verantwoordelijk voor de huisartsenzorg. U kunt via het 

formulier “Overdracht medisch dossier nieuwe huisarts” het actuele medisch dossier opvragen bij 

GZA. Dit is te vinden op www.gzasielzoekers.nl.  

 

Als u informatie nodig heeft over de patiënt, maar nog niet beschikt over het medisch dossier, dan 

kunt u contact opnemen met de Praktijklijn, het 24/7 medisch contactcentrum van GZA. Via de 

Praktijklijn kunt u het dossier raadplegen of de huisarts van de Praktijklijn, die beschikbaar is voor 

consultatie. Belt u dan met onze intercollegiale overleglijn: 088 – 112 2 113. 

 

Voor meer informatie over GZA, zie www.gzasielzoekers.nl 

 

Gebruik van tolken 

Bij de zorgverlening aan asielzoekers kunt u gebruik maken van de tolkendiensten van Livewords. 

Daaraan zijn voor u geen kosten verbonden. Tolkendiensten van andere organisaties zijn voor uw 

eigen rekening. U bereikt de tolk via telefoonnummer 020 - 820 2 892. Het zorgnummer van de 

patiënt is noodzakelijk om de tolk te regelen. 

 

 

 

http://www.rmasielzoekers.nl/
http://www.gzasielzoekers.nl/
http://www.gzasielzoekers.nl/

