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Registratie- en 

legitimatieplicht Ziekenhuis 

Amstelland 

Patiënteninformatie 

Iedereen die behandeld wordt in 

Ziekenhuis Amstelland staat 

ingeschreven als patiënt. Om uw 

behandeling bij uw zorgverzekeraar te 

kunnen declareren hebben wij een aantal 

gegevens van u nodig. Wanneer een of 

meerdere van deze gegevens ontbreken, 

is Ziekenhuis Amstelland genoodzaakt 

om de kosten voor de geleverde 

medische zorg bij u in rekening te 

brengen. In deze folder leest u welke 

gegevens Ziekenhuis Amstelland van u 

nodig heeft om de geleverde medische 

zorg bij uw verzekeraar te kunnen 

declareren. 

Uw identiteitsgegevens 

Iedere patiënt moet zich identificeren 

met een geldig identiteitsbewijs, dat 

geldt voor jong tot oud. Geldige 

identiteitsbewijzen zijn: 

• paspoort; 

• Nederlands rijbewijs; 

• identiteitskaart; 

• geldig verblijfsdocument. 

De identificatieplicht in de zorg geldt 

vanaf het moment van de geboorte. De 

wet op identificatie schrijft voor dat wij 

uw identiteit in persoon moeten 

vaststellen. Het toezenden van een kopie 

van uw legitimatiebewijs kunnen wij dan 

ook niet in behandeling nemen. Indien 

uw kind wordt geboren of behandeld in 

Ziekenhuis Amstelland of als 

pasgeborene wordt opgenomen, geldt 

daarvoor eveneens de legitimatie- en 

verzekeringsplicht. Binnen 90 dagen na 

de opname moet u het identiteitsbewijs 

en verzekeringsbewijs van uw 

pasgeboren baby tonen bij de 

Inschrijfbalie.  

Uw verzekeringsgegevens 

Neem bij een bezoek aan het ziekenhuis 

altijd uw zorgverzekeringspasje mee.  

Gegevens van uw huisarts 

Ziekenhuis Amstelland heeft de 

gegevens van uw huisarts nodig om de 

geleverde medische zorg te kunnen 

declareren bij uw zorgverzekeraar. 

Gegevens van uw verwijzer 

Voor uw behandeling binnen Ziekenhuis 

Amstelland is een geldige verwijsbrief 

nodig.  

Rekening behandeling 

Indien één of meer gegevens ontbreken 

in uw dossier, ontvangt u de factuur voor 

de geleverde zorg thuis. In verband met 

prijsafspraken met de zorgverzekeraars 

is de aan u gefactureerde prijs in veel 

gevallen hoger dan de prijs die wij aan 

uw zorgverzekeraar zouden factureren. 

Hierdoor is het voor u niet mogelijk om 

de ontvangen factuur in te dienen bij uw 

verzekeraar.  

Gegevens gewijzigd? Geef ze door: 

• Bij de Inschrijfbalie (op werkdagen 

geopend van 8.00-17.00 uur); 

• Via de website van Ziekenhuis 

Amstelland: 

www.ziekenhuisamstelland.nl (zoek 

op: ‘Wijzigen inschrijfgegevens’); 

• Via een e-mail naar: 

inschrijfbalie@zha.nl (vermeldt hierin 

altijd ten minste uw naam, 

geboortedatum en adres); 

• Telefonisch (alleen op werkdagen van 

8.00-17.00 uur) op 020 - 755 6388 

of 020 - 755 6389. 

Meer informatie?  

Voor meer informatie over de 

identificatieplicht in de zorg kunt u 

terecht op de website van de 

Rijksoverheid: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerp

en/identificatieplicht/vraag-en-

antwoord/identificatieplicht-zorg  
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