
 

 
Gezondheidszorg voor mensen zonder geldige verblijfsvergunning 
 
Wat zijn de landelijke afspraken en hoe financieren we deze zorg? 
Welke rechten en plichten heeft een ongedocumenteerde patiënt in de huisartsenpraktijk? 
 
In de Haagse regio wonen mensen van alle leeftijden zonder geldige verblijfsstatus, naar schattin g enkele 
duizenden (WODC, 2015). Net als mensen mét een status hebben zij met enige regelmaat zorg nodig omdat ze 
ziek zijn. 
 

Op basis van mensenrechten en internationale afspraken (ICESCR, 1966) is het in Nederland zo geregeld dat 
iedere persoon, ongeacht zijn status, recht heeft op medisch noodzakelijke zorg én dat iedere zorgverlener 

recht heeft op vergoeding van zijn werk.  

Uit de Koppelingswet (1998) vloeit voort dat mensen zonder geldige verblijfsstatus zich niet meer kunnen 
verzekeren voor ziektekosten. Deze vorm van uitsluiting brengt grote gezondheidsrisico’s met zich mee omdat 

mensen hun zorgvraag om deze reden uitstellen. Bij klachten hopen ze dat het vanzelf weer over gaat. Een 

andere belangrijke belemmering is dat mensen vrezen voor ontdekking door autoriteiten omdat ze niet goed 

op de hoogte zijn van de geheimhoudingsplicht van zorgverleners. 

In Den Haag zijn er inloopspreekuren voor mensen zonder geldige verblijfsstatus. Hier kunnen zij terecht met 

vragen over de toegang tot zorg. Inschrijving in de huisartsenpraktijk wordt aangemoedigd, zodat de drempel 
om tijdig zorg te vragen verlaagd wordt.  

Inloopspreekuren: 

• Het Wereldhuis, Paardenbergstraat 1a op maandag en donderdag: 10-14 uur 

• Zorgbus Dokters van de Wereld, p/a Hooftskade 91 op woensdag: 10-12 uur 

De declaratie van dergelijke kosten is niet ingewikkeld, maar kent wel enkele voorwaarden, waaronder 

anonimisering van de patiëntgegevens, zie de website van het CAK, de Regeling Onverzekerbare 

Vreemdelingen. 

Het passantentarief kan worden gehanteerd, daarvan wordt 80% vergoed. Zorgverleners dienen de factuur 

wel aan de patiënt voor te leggen, zodat hij op de hoogte is van de kosten. Maar als mensen aangeven deze 

niet te kunnen betalen, kan de factuur worden ingediend bij het CAK onder de Regeling Onverzekerbare 
Vreemdelingen. Het is niet de bedoeling dat ongedocumenteerden zich verder in de schulden steken bij hun 

netwerk om de factuur te kunnen voldoen. Dit zou het risico op uitbuiting van deze kwetsbare groep verder 

verhogen.  

Meer informatie over huisartsenzorg aan mensen zonder geldige verblijfsstatus vindt u hier. 
 
Door: Ineke van Beijnum, verpleegwetenschapper en vrijwilliger Inloopspreekuur Wereldhuis . 
Contact: dhwereldhuis@stekdenhaag.nl 

https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen
https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen
https://www.huisarts-migrant.nl/mensen-die-illegaal-ongedocumenteerd-nederland-zijn/

