Identificatieplicht

Waarom een identificatieplicht?
In Rijndam geldt de wettelijke identificatieplicht voor volwassenen en
kinderen in de zorg. Deze is ingevoerd om misbruik van zorgpassen
tegen te gaan. Een onverzekerde die gebruik maakt van een zorgpas
van een ander, maakt misbruik van een zorgverzekering. Ook werkt
deze vorm van fraude de kans op medische fouten in de hand. De
patiënt wordt namelijk aangezien voor iemand anders met een ander
medisch dossier. Daarom is het belangrijk om bij uw eerste bezoek aan
Rijndam een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Dit kan zijn een
paspoort, identiteitskaart, vreemdelingendocument of rijbewijs.
Daarnaast is het nodig dat u uw zorgpas of verzekeringsbewijs toont.
Wie moeten zich identificeren?
De identificatieplicht geldt voor iedereen die gebruik maakt van de
medische zorg in Rijndam. Anders dan de algemene identificatieplicht is
er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de
geboorte.
Wat gebeurt er met deze gegevens?
Rijndam controleert en registreert uw gegevens, waaronder uw
burgerservicenummer (BSN) in de patiëntenadministratie. Hiermee toont
Rijndam aan te voldoen aan de wettelijke eisen van de
identificatieplicht. Het maken van een kopie of scan van het
identiteitsbewijs is echter verboden.
Uw gegevens worden gebruikt in de onderlinge communicatie binnen
Rijndam en voor financiële zaken. Bijvoorbeeld bij het versturen en
betalen van rekeningen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars.
Geen identiteitsbewijs (bij u)?
Als u uw identiteitsbewijs bij uw eerste bezoek niet bij u heeft, krijgt u tot
het tweede bezoek de tijd om dit alsnog te tonen. Als u geen
identiteitsbewijs kunt of wilt laten zien, kan Rijndam de kosten van uw
behandeling niet declareren bij de zorgverzekeraar. Rijndam verhaalt
dan alle kosten van de behandeling op u. Aangezien deze kosten
meestal aanzienlijk zijn, vraagt Rijndam u bij de start van de
behandeling om een voorschot.
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