Informatie voor huisartsen over vergunninghouders in de gemeente
Deze vergunninghouder woont sinds kort in uw gemeente. Daarvoor verbleef hij in de opvang van het
COA. Daar was GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) verantwoordelijk voor de medische zorg. GZA
heeft voor alle asielzoekers in de opvang een elektronisch medisch dossier aangemaakt.
Opvraag medisch dossier
Wanneer u een patiënt in uw praktijk krijgt, die in de COA-opvang verbleef, kunt u het medisch
dossier opvragen bij GZA. Het formulier “Overdracht medisch dossier nieuwe huisarts” is bij deze
brief gevoegd en is ook te vinden op de website van GZA: medische gegevens opvragen.
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.
Tijdelijke vergoeding tolkentelefoon
Sinds 1 mei 2017 kunnen huisartsen voor hun gesprekken met nieuwe vergunninghouders gebruik
maken van een tolkendienst, die vergoed wordt door het ministerie van VWS. Na inschrijving in de
huisartsenpraktijk is het zes maanden mogelijk om tolkdiensten aan te vragen voor de betreffende
vergunninghouder, zie voor de voorwaarden: anderstaligenloket.nl/huisartsen.
Hoe werkt het?
• Stap 1: Bel met 088 – 255 5 210 voor uw aanvraag.
• Stap 2: Geef aan de medewerker het AGB-nummer van de praktijk door.
• Stap 3: Geef aan de medewerker het documentnummer van het verblijfsdocument van de
vergunninghouder, de gewenste taal en duur door.
Indien het een aanvraag betreft voor een nieuwe patiënt in de praktijk, dan dient u ook de
inschrijfdatum in de praktijk door te geven.
• Stap 4: Blijft u aan de lijn, u wordt automatisch doorverbonden met een tolk.
Zorgverzekering
Als een vergunninghouder wordt geplaatst in een gemeente, dan moet hij een basisverzekering
afsluiten bij een zorgverzekeraar. De huisartsenzorg valt dan onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en
wordt vergoed door de zorgverzekeraar. In vrijwel alle gevallen wordt de betreffende
vergunninghouder aangemeld bij een collectief van de gemeente. De vergunninghouder heeft na het
ontvangen van een permanente verblijfsvergunning vier maanden de tijd een Nederlandse
zorgverzekering af te sluiten. Zijn zorgverzekering start dan met ingang van de datum waarop de
verblijfsvergunning inging, dus eventueel met terugwerkende kracht. In dat geval moet hij ook met
terugwerkende kracht premie betalen aan zijn zorgverzekeraar.
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Overdracht medisch dossier naar nieuwe huisarts
Ik geef aan GZA toestemming mijn medisch dossier over te dragen naar mijn nieuwe huisarts.
Voor- en achternaam:
COA-zorgnummer:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode en woonplaats:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Gegevens nieuwe huisarts:
Naam:

Stempel en/of paraaf

Adres:
Postcode en woonplaats:
E-mailadres:
Zorgmailadres:
Telefoonnummer:
Tevens wil ik GZA verzoeken de medische dossiers van mijn hieronder genoemde kind(eren)
over te dragen:
Kinderen van 12 jaar en ouder dienen een eigen formulier in te vullen en te ondertekenen.
Naam kind:

Geboortedatum:

Naam kind:

Geboortedatum:

Naam kind:

Geboortedatum:

Naam kind:

Geboortedatum:

Handtekening:

Plaats:
Datum:
U kunt dit formulier naar de Praktijklijn sturen, het 24/7 medisch contactcentrum van GZA. Dit
kan via beveiligde mail naar praktijklijn@gzasielzoekers.nl of per post naar Praktijklijn,
Tolsteegsingel 2, 3582 AC Utrecht.
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