
IDENTIFICATIE, BSN en INDICATIEBESLUIT 
 
 
Bij Pro-Cura wordt aan klanten gevraagd 
om een kopie van een geldig ID-bewijs en 
indicatiebesluit op het moment dat de zorg 
start. Hierbij treft u algemene informatie 
aan over deze identificatieplicht en het 
gebruik van het BSN. 
 
(bron: www.waarneemdossierhuisartsen.nl)  
Op basis van de Zorgverzekeringswet moeten 
patiënten zich sinds 1 januari 2006 in 
ziekenhuizen en poliklinieken kunnen 
legitimeren met een geldig paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs. Sinds 8 april 2008 is 
de wet over de invoering van het BSN in de zorg 
van kracht geworden en moeten patiënten zich 
óók legitimeren bij andere zorgverleners, zoals de 
huisarts of fysiotherapeut, bij indicatieorganen en 
bij zorgverzekeraars. Patiënten moeten zich 
identificeren om vast te kunnen stellen dat BSN 
en persoon bij elkaar horen. 
 
Identificatieplicht moet misbruik 
voorkomen 
De identificatieplicht is ingevoerd om misbruik 
met zorgpassen te voorkomen. Onverzekerden 
zouden bijvoorbeeld bij een ziekenhuis zorg 
kunnen vragen op vertoon van een zorgpas van 
iemand die wél een zorgverzekering heeft. 
Daarmee ontstaat ook een risico op medische 
fouten. De betrokken patiënt wordt immers 
aangezien voor een ander, met een ander medisch 
dossier. 
De legitimatieplicht geldt voor iedereen, dus ook 
voor kinderen. Heeft een kind geen eigen 
identiteitskaart of paspoort, dan is het paspoort 
van de ouder waar het kind in vermeld staat, ook 
goed. Kinderen vanaf 14 jaar moeten zelf een 
legitimatiebewijs op zak hebben. 
Daarnaast moet elke zorgaanbieder zeker zijn van 
de identiteit van zijn patiënten. Bij het eerste 
contact met een nieuwe patiënt moet de identiteit 
worden vastgesteld met een wettelijk 
identiteitsbewijs. 
Dit wordt identificatieplicht genoemd. Voor 
patiënten waarmee al een behandelrelatie 
bestaat, geldt een zogeheten vergewisplicht. Dat 
betekent dat men zich van de identiteit van de 
patiënt moet vergewissen, bijvoorbeeld door 
herkenning of door het stellen van enkele 
controlevragen, zoals de geboortedatum. Bij 
twijfel vraagt de zorgaanbieder alsnog om een 
wettelijk identiteitsbewijs. 
 
 
 
 
 

Burgerservicenummer (BSN) 
Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek 
persoonsnummer. Het BSN is de opvolger van 
het sofinummer, maar is wel hetzelfde getal. 
Iedereen die in Nederland is ingeschreven bij een 
gemeente heeft een BSN. Uw BSN staat al op uw 
paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Het BSN 
maakt het uitwisselen van gegevens tussen 
verschillende overheidsinstanties sneller, 
efficiënter en betrouwbaarder. 
Ook binnen de zorg moet elke patiënt moet 
identificeerbaar zijn in het elektronische verkeer. 
Daarom gaat ook in de zorgsector het 
burgerservicenummer (BSN) gebruikt worden. 
Het burgerservicenummer voorkomt dat namen 
verwisseld worden of dat gegevens aan de 
verkeerde patiënt worden gekoppeld. 
 
Wet gebruik BSN in de zorg 
Zorgaanbieders mogen het BSN ook gebruiken nu 
op dinsdag 8 april 2008 de Wet gebruik BSN in 
de zorg (Wbsn-z) is aangenomen door de Eerste 
Kamer. 
Het BSN maakt in de zorgsector een eind aan de 
verschillende persoonsnummers die 
zorgaanbieders, indicatieorganen en 
zorgverzekeraars nu nog gebruiken. Invoering 
van het BSN in de zorg heeft een aantal 
voordelen: 

• het vermindert het aantal fouten bij het 
uitwisselen van patiëntgegevens 

• het voorkomt persoonsverwisseling 

• het maakt declareren eenvoudiger 

• het geeft betere bescherming tegen 
identiteitsfraude 

 
Kopie indicatie en/of toekenning 
De BTW vrijstelling in de zorg geldt alleen voor 
geïndiceerde (AWBZ) zorg. Kort gezegd: PGB 
houders hoeven geen BTW te betalen, particuliere 
klanten die de zorg uit particuliere middelen 
betalen wel. Om ervoor te zorgen dat Pro-Cura de 
zorg aan u kan doorberekenen zonder BTW is het 
belangrijk dat wij een kopie van uw 
indicatiebesluit en/of toekenningsbeschikking 
hebben. Als u wilt, kunt u privacy-gevoelige 
gegevens zoals diagnose, achtergrondgegevens, 
financiële zaken, etc. doorhalen. Het is voor Pro-
Cura alleen van belang te kunnen aantonen dat u 
recht heeft op AWBZ-zorg. 
 
 Als u  nog vragen heeft naar aanleiding van deze 
informatie, kunt u uiteraard altijd contact met 
ons opnemen. Wij lichten deze informatie graag 
toe! 


