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IDENTIFICATIEPLICHT IN DE ZORG 

 
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. Dit geldt ook voor minderjarigen. 
Sinds 8 april 2008 is de wet over de invoering van het BSN in de zorg van 
kracht geworden en moeten cliënten/patiënten zich óók legitimeren bij 
andere zorgverleners, zoals de huisarts of fysiotherapeut, bij 
indicatieorganen en bij zorgverzekeraars. Cliënten/ 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 zorg kunnen 
declareren op vertoon van een zorgpas van iemand die wél een zorgverzekering heeft of op 
een andere wijze verzekerd zijn. Daarmee ontstaat ook een risico op medische fouten. De 
betrokken cliënt/ patiënt wordt immers aangezien voor een ander, met een ander medisch 
dossier. 
 
Waar gebruikt DEVOTAS uw BSN voor? In principe alleen voor uw dossier en facturen. En, wanneer nodig 
en met uw schriftelijke toestemming, bij uitwisselen van uw gegevens met andere zorgverleners als bijvoorbeeld 
met uw huisarts. 
 
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 cliëntgegevens  
 het voorkomt persoonsverwisseling  
 het maakt declareren eenvoudiger  
 het geeft betere bescherming tegen identiteitsfraude. 

 
 
 
 
 
 
Zorg dat u zich dus te allen tijde kunt legitimeren als u naar een zorgverlener 
gaat. Dit geldt ook voor kinderen onder de 18 jaar.  
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