Veelgestelde vragen identificatie Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB)
1. Wat is een geldig legitimatiebewijs?
Dat is een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.
2. Kunt u zich ook legitimeren met andere documenten?
Nee. U kunt zich niet identificeren met:
 Willekeurige pasjes en kaarten, zoals een OV-kaart, bromfietscertificaat, pinpas of
zwemabonnement;
 Een verlopen identiteitsbewijs;
 Een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.
3. Waarom is legitimatie belangrijk?
Iedereen in Nederland die medische zorg krijgt, moet zich kunnen legitimeren. Dit geldt ook
in het SKB. De belangrijkste reden voor legitimatie is uw eigen veiligheid. Zo kunnen
gegevens niet verwisseld worden met die van andere patiënten.
Daarnaast kan de zorgverzekeraar er voor kiezen behandelingen niet te vergoeden als een
patiënt zich niet heeft gelegitimeerd.
4. Per wanneer vervalt de SKB-pas?
Vanaf oktober 2019 gaan we helemaal over naar identificatie met een geldig ID-bewijs. De
SKB-pas is dan niet meer nodig. U mag de SKB-pas doorknippen en weggooien.
5. Waarom vervalt de SKB-pas?
Volgens de wet moet iedereen die zorg nodig heeft, zich kunnen legitimeren. Dat geldt voor
iedereen en voor elke leeftijd, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. De
identificatieplicht geldt vanaf de geboorte en hanteren wij ook in het SKB.
In het verleden vroegen wij u bij uw inschrijving - of de inschrijving van uw kind vanaf zijn
eerste levensjaar - in ons ziekenhuis al naar een geldig legitimatiebewijs. Op basis van uw
persoonsgegevens maakten wij een persoonlijke SKB-pas aan, waarop uw foto, naam,
geboortedatum, geslacht en patiëntnummer vermeld staan. Op uw legitimatiebewijs staat
dezelfde informatie, inclusief uw burgerservicenummer (BSN).
Omdat op uw legitimatiebewijs (bijna) dezelfde informatie staat als op uw SKB-pas én
iedereen wettelijk verplicht is om zich te kunnen legitimeren, kiest het SKB ervoor om de
SKB-pas te laten vervallen. U hoeft dan niet langer de SKB-pas mee te nemen naar het
ziekenhuis, maar slechts een geldig legitimatiebewijs.
6. Wat neemt u mee naar uw afspraak?
 Een geldig legitimatiebewijs: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of
vreemdelingendocument;
 Verzekeringspas en eventueel de verwijsbrief;
 Medicijnpaspoort: dit is een overzicht van uw geneesmiddelen. U kunt dit overzicht
opvragen bij uw eigen apotheek.
7. U bent met spoed opgenomen in het ziekenhuis maar heeft geen ID-kaart bij
zich. Wat nu?
Aan iedereen die zorg nodig heeft, verlenen wij zorg. Het is wel belangrijk dat u de
eerstvolgende keer uw legitimatiebewijs meeneemt naar het ziekenhuis en uw
verzekeringspas. Dit is namelijk ook belangrijk om uw ziektekosten te kunnen laten
vergoeden.

8. Geldt de legitimatieplicht in het SKB ook voor kinderen?
Ja. Kinderen die zorg nodig hebben, hebben een eigen paspoort of ID-kaart nodig. Want
iedereen die zorg nodig heeft, moet zich kunnen legitimeren. Dat geldt voor iedereen, dus
ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.
Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.
9. Geldt de legitimatieplicht ook voor toeristen en vluchtelingen?
Ja. Vluchtelingen hebben een vreemdelingendocument waarmee zij zich kunnen legitimeren.
Toeristen moeten hun paspoort of ander geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Ook voor
hen geldt dat wanneer iemand met spoed zorg nodig heeft, wij altijd zorg verlenen. Ook als
diegene geen legitimatiebewijs bij zich heeft.
10. U komt voor het eerst in het SKB. Moet u zich inschrijven?
Ja. Wij registeren dan uw burgerservicenummer (BSN) en andere belangrijke gegevens in de
ziekenhuisadministratie. Inschrijven kan bij de receptie in de centrale hal van ons ziekenhuis
en duurt ongeveer 15 minuten. Hiervoor moet u een geldig ID-bewijs meenemen.
11. Ik wil een wijziging doorgeven. Hoe doe ik dat?
Wanneer u een wijziging wilt doorgeven in uw persoonsgegevens, zoals een adreswijziging,
ander telefoonnummer of een wijziging van uw huisarts of ziektekostenverzekeraar, kunt u
dit doen bij de receptie in de centrale hal of via Mijn SKB.
12. Moet u uw SKB-pas meenemen voor de zuil bij het bloedprikken?
Nee, dit is niet langer nodig. Eerder moest u uw SKB-pas gebruiken bij de zuil bij het
bloedprikken. Daarmee werd automatisch aangegeven waarvoor u kwam. Nu hoeft dat niet
meer. Bij de zuil krijgt u een startscherm te zien waarop u zelf kunt aangeven waarvoor u
komt. De SKB-pas hoeft u niet langer mee te nemen.
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