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Identificatieplicht en registratie binnen TMZ 

 

Wettelijke richtlijnen 

 

Sinds 1 januari 2006 zijn alle burgers (cliënten) verplicht zich in de zorgsector te 
identificeren. Deze identificatieplicht is een onderdeel van de zorgverzekeringswet. De 
identificatieplicht geldt in ziekenhuizen en andere zorgcentra, dus ook binnen TMZ. Wat 
deze plicht inhoudt en wat daarvan voor u de gevolgen zijn, kunt u hieronder lezen. 
TMZ streeft er naar om binnen afzienbare tijd het registreren digitaal uit te voeren. Dit 

betekent dat het identificatiebewijs ter plekke door de zorgverlener gecontroleerd en 

geregistreerd kan worden, in een handeling. Controleren wil zeggen dat er gekeken wordt of 

de persoon in kwestie ook de persoon op het identificatiebewijs is. Vervolgens wordt het 

documentnummer van het identificatiebewijs geregistreerd in ons systeem.  

 

Identificatieplicht 

 

Voor iedereen die gebruik maakt van zorg, geldt een wettelijke identificatieplicht. Dit 

betekent dat u een geldig identificatiebewijs moet laten zien, zodat de zorgverlener kan 

controleren of u overeenkomt met de persoon op het identificatiebewijs. Daarnaast wordt het 

documentnummer van het identificatiebewijs geregistreerd in ons systeem. Deze registratie 

is noodzakelijk om zorgkosten te kunnen declareren bij de juiste instantie.  

 

Als geldig identiteitsbewijs worden geaccepteerd: 

- Een geldig paspoort; 

- Een geldige identiteitskaart (ID-kaart); 

- Een geldig rijbewijs; 

- Een geldig vreemdelingen document; 

- Een geldig nationaal-, diplomatiek- of dienstpaspoort. 

 

NB: Heeft u een buitenlands paspoort (binnen de EU), neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar.  

 

Bovenstaande geldt voor iedereen die gebruik maakt van het aanbod van TMZ, te weten: 

Wijkzorg, maatwerkvoorziening (dagopvang, -besteding, wijksteunpunten etc.), eerstelijns 

therapie, revalidatie-opname, kortdurende opname en definitieve opname.  

Alvorens de zorg wordt opgestart of de opname plaatsvindt, zal het documentnummer 

gecontroleerd en geregistreerd worden. 

 

Ontbreken identificatie 

 

Wanneer u niet in het bezit bent van een geldig identiteitsbewijs, dient u deze aan te vragen 

bij de gemeente waarin u woonachtig bent.   

Voor cliënten die zelf niet in staat zijn naar het gemeentehuis te gaan, zijn er alternatieven. 

Zo bestaat er binnen iedere gemeente de mogelijkheid voor de thuisservice. Een ambtenaar 

komt bij de cliënt om de aanvraag te regelen. Tevens wordt er een fotograaf ingeschakeld, 

zodat het identiteitsbewijs op locatie gemaakt kan worden.  

De duur om over een nieuw identiteitsbewijs te kunnen beschikken, hangt af van de 

gemeente.  
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ID bij opname en/of zorgafname TMZ 

 

Bij een geplande opname binnen TMZ kunt u alleen worden opgenomen als u een geldig 

identiteitsbewijs kunt aantonen en overleggen. Bij geen geldig identiteitsbewijs zal de 

opname geen doorgang kunnen vinden. De zorgbemiddelaar heeft u hierover bij het eerste 

contact geïnformeerd en dit benadrukt. TMZ hanteert strikt deze regel vanaf 1 januari 2017.   

 

Uitgestelde identificatie bij spoed, GRZ en overbrugging 

 

Bij spoed, GRZ en overbrugging wordt eerst de zorginzet/opname geregeld. Echter ook in 

deze situaties is identificatie van belang. Ook hier dient (zo spoedig mogelijk na opname) het 

documentnummer gecontroleerd en geregistreerd te worden. Hierbij wordt eveneens een 

termijn van maximaal 14 dagen gehanteerd. 

 

Vergoeding zonder identificatie? 

 

Identificatie is van groot belang voor de betaling van uw zorg. Kunt u geen identificatie 

overleggen, dan kan TMZ de kosten niet declareren bij de verzekeraar. TMZ zal dan 

genoodzaakt zijn de kosten bij u in rekening te brengen. Houdt u er rekening mee dat 

zorgkosten door het niet aanleveren van een identiteitsbewijs achteraf niet kunnen worden 

gedeclareerd bij uw verzekeraar. Dit is dan volledig uw eigen risico. 

 

Zorgbemiddeling en identificatie 

 

TMZ werkt met zorgbemiddeling. Doorgaans heeft u het eerste contact met een 

zorgbemiddelaar. Zij geven informatie over het aanbod van TMZ en de zaken die u dient te 

regelen (waaronder de identificatie).  

Bij spoed, GRZ en overbrugging kunt u het identificatiebewijs via de afdeling of verzorgende 

laten bezorgen bij de zorgbemiddeling. Binnen 2 weken zal er een geldig documentnummer 

van een identificatiebewijs aangeleverd moeten zijn, zodat u niet geconfronteerd wordt met 

een hoge rekening.  

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

Zorgbemiddeling TMZ:  0900 – 2 453 453 

 

 

   


