Zorgpad
Zwangere Asielzoeker, Statushouder, EU burger,
Onverzekerde, Ongedocumenteerde
Screening door verloskundige zorgverlener.

Ga na of zwangere GELDIGE verzekeringspapieren en identiteitsbewijs heeft. Controleren of identiteitsbewijs en
verzekeringsbewijs overeenkomen (bijv. zelfde naam).

Zwangere heeft verzekering

Zwangere heeft GEEN verzekering

Ja

Nee

Zwangere in bezit van geldige COA-pas
en geregistreerd bij COA?

Nee

Zie pagina 2

Zwangere in bezit van geldige
verblijfsvergunning?

Ja

Dus, ‘In procedure asielzoeker/vluchteling’
Recht op reguliere zorg.
Sociale voorzieningen worden door COA geregeld.
Volg Ketenrichtlijn Geboortezorg Asielzoeksters
(hierin staat o.a. de rol van zorgverleners, COA,
etc.)

Zet bij consult tolk in via Concorde Tolken o.v.v.
COA-zorgnummer zwangere.

CAVE
MRSA KWEEK en BRMO: volg Hygiëne en Infectie
Protocol van eigen ziekenhuis.

Declareer kosten via collectieve zorgverzekering.

Dus ‘Status houder’, ‘erkende asielzoeker’
‘Rotterdamse burger’.
Recht op reguliere zorg en sociale voorzieningen.

Zijn er zorgen in de thuissituatie en of heeft
zwangere een hulpvraag?

Ja

Motiveer zwangere voor hulp en meldt
haar aan bij Aanmeldpunt zwangeren en sociaal
domein.

Warme overdracht Kraamzorg en CJG.

Burger ServiceNummer (BSN):
Ter info: Het hebben van een BSN
betekent niet altijd dat zwangere
verblijfsrechten nog heeft in
Nederland.

Contactgegevens
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Nee

Zorgpad
Zwangere Asielzoeker, Statushouder, EU burger,
Onverzekerde, Ongedocumenteerde

Zwangere heeft GEEN verzekering
Ga na of zwangere GELDIGE verzekeringspapieren en identiteitsbewijs heeft. Controleren of identiteitsbewijs en
verzekeringsbewijs overeenkomen (bijv. zelfde naam).
Zwangere heeft wel geldig identiteitsbewijs

Heeft de zwangere
een Geldig NL
identiteitsbewijs of
Geldig NL paspoort
of Geldig NL
verblijfsvergunning
of Toeristenvisum?

Zwangere zonder verblijfsrechten in NL

• wel geldig identiteitsbewijs, maar niet vanuit
EU land.
• OF geen verblijfsvergunning/ geen NL id. of
paspoort, dus ‘Ongedocumenteerde’.

Heeft zwangere een
geldig EU paspoort?
Zorgkosten kunnen
gedeclareerd worden
via CAK.

Voor overige vragen en of advies in opmaken
geboorteplan; Neem contact op met de specialisten
van de Gemeentelijke Vreemdelingen afdeling.

Voor overige vragen
en of advies in op
maken geboorteplan;
Neem contact op
met de specialisten
van de Gemeentelijke
Vreemdelingen
afdeling.

* anoniem overleg mogelijk

Weet dat EU burger altijd legaal in NL is en heeft recht op
medisch noodzakelijke en verloskundige zorg, maar heeft
niet altijd recht op sociale voorzieningen.

* anoniem overleg mogelijk

Probeer eerst zorgverzekering te regelen.
Zorgverzekeringslijn.nl

0800 – 646 46 44

In het geval dat
verzekering NIET
lukt, kan de zwangere
zorgkosten (deels)
zelf betalen?

Nee

Kosten voor
de praktijk /
het ziekenhuis

Ja

Betalingsregeling

Coalitie Stevige Start 10 feb. 2020

Zijn er daarnaast
zorgen in de thuis
situatie en/of
zwangere heeft
hulpvraag?
Ja

Motiveer zwangere
voor hulp en meldt
haar aan bij Aanmeldpunt zwangeren en
sociaal domein.

Zijn er daarnaast
zorgen in de thuis
situatie en/of
zwangere heeft
hulpvraag?

Ja

Nee

Motiveer zwangere
voor hulp en meldt
haar aan bij Aanmeldpunt zwangeren en
sociaal domein.

Warme overdracht Kraamzorg en CJG.

Nee

* Lijst van EU landen:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europese-unie/
vraag-en-aantwoord/welke-landen-horen-bij-de-europeseunie-eu

Burger ServiceNummer (BSN):
Ter info: Het hebben van een BSN
betekent niet altijd dat zwangere
verblijfsrechten nog heeft in
Nederland.

Warme overdracht
Kraamzorg en CJG.

Contactgegevens

Contactgegevens

Zwangere Asielzoeker, Statushouder, EU burger,
Onverzekerde, Ongedocumenteerde
Gemeentelijke Vreemdelingen afdeling
Voor advies en coördinatie inzake verblijfrecht en sociale
voorzieningen:
vreemdelingenloketMO@rotterdam.nl
Aanmeldpunt Moeders van Rotterdam
(Moeders van Rotterdam/Wijkteams/Voorzorg(CJG)):
www.moedersvanrotterdam.nl
010 – 267 26 53
CJG Rijnmond
(Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond):
www.cjgrijnmond.nl
Op werkdagen bereikbaar op 010 – 201 01 10

Praktische info voor in procedure zijnde
asielzoeker/vluchteling:
Ketenrichtlijn Geboortezorg Asielzoeksters
www.ggdghorkennisnet.nl/thema/publieke-gezondheidszorgasielzoekers-pga/publicaties/publicatie/14194-ketenrichtlijngeboortezorg-asielzoekster
Declaraties
088 – 112 21 22; declaraties@rzasielzoekers.nl
Concorde Tolken
020 – 820 28 92
Lijst van EU landen
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/europese-unie/vraag-en-aantwoord/
welke-landen-horen-bij-de-europese-unie-eu
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Coalitie Stevige Start 10 feb. 2020

