Wonen in het buitenland en
werken in Nederland
Informatie over de zorgaanspraken van uw gezinsleden
U werkt in Nederland, maar u woont in het
buitenland. Doordat u in Nederland werkt, bent
u verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

informatie hierover vindt u op onze website, pagina ‘Financiële
informatie verdragsgerechtigden’.

Wijzigingen

afgesloten polis.

Als er iets wijzigt in de samenstelling of situatie van uw gezin,
dan is het van belang dat u dit zo snel mogelijk meldt. U geeft
een wijziging in ieder geval door aan het ziekenfonds in uw
woonland èn aan onze organisatie, Zorginstituut Nederland. Deze
wijzigingen kunnen namelijk van invloed zijn op de hoogte van de
bijdrage die u moet betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om:
• u hebt meer/minder meeverzekerden;
• u of een gezinslid gaat werken in het woonland; of
• u of een gezinslid gaat verhuizen.

Zorg in uw woonland na inschrijving

Wijzigingsformulieren vindt u op www.zorginstituutnederland.nl
(pagina ‘Formulieren’).

U bent dan verplicht om een zorgverzekering te
hebben. Met die zorgverzekering hebt u recht op
medische zorg in Nederland volgens de door u

Als u woont in een land waarmee Nederland een verdrag heeft
gesloten, hebt u – als Nederlands verzekerde – in dat land recht op
medische zorg. Uw Nederlandse zorgverzekeraar verstrekt u - op
uw verzoek - een formulier (E)106 of een document S1 waarmee u
zich kunt inschrijven bij de zorgverzekeraar of het ziekenfonds in
uw woonland. Met die inschrijving hebt u in uw woonland recht
op medische zorg volgens de regels die daar gelden.

Zorg in Nederland
Wonen uw gezinsleden in een EU/EER-land of in Zwitserland,
dan hebben zij ook recht op medische zorg in Nederland. Voor
deze zorg in Nederland kunnen uw gezinsleden de Europese
ziekteverzekeringskaart (European Health Insurance Card – EHIC)
gebruiken. Meer informatie over de zorg in Nederland vindt u op
www.zilverenkruis.nl/naarnederland.

Zorg voor gezinsleden
Als uw gezinsleden niet in Nederland wonen of werken kunnen
zij geen zorgverzekering bij een Nederlandse zorgverzekeraar
afsluiten. Wel kunnen zij meeverzekerd zijn bij u, maar dat bepaalt
het ziekenfonds in uw woonland. U meldt uw gezinsleden daar
aan. Als uw gezinsleden inderdaad meeverzekerd kunnen zijn,
stuurt het ziekenfonds in uw woonland daarvan bericht aan onze
organisatie, Zorginstituut Nederland. Wij registreren uw gezinsleden dan als meeverzekerden. Zij hebben recht op medische zorg
volgens de regels van het woonland. Dat geldt ook voor de
zorgaanspraken, vergoedingen en eventuele eigen bijdragen.
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Verschuldigde Zvw-bijdrage
Voor ieder meeverzekerd gezinslid van 18 jaar en ouder betaalt u
een bijdrage aan Zorginstituut Nederland. Wij sturen u hiervoor
jaarlijks een factuur. Na afloop van het kalenderjaar ontvangt u
een jaarafrekening. Als u tussentijds wijzigingen in uw gezinssamenstelling doorgeeft, ontvangt u een correctiefactuur. Meer

Verdragslanden
De lidstaten van de Europese Unie (EU-landen)
België, Bulgarije, Cyprus (Griekse deel), Denemarken,
Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije,
Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta,
Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië,
Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
De landen van de Europese Economische Ruimte
(EER-landen) en Zwitserland
IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.
Overige relevante verdragslanden
Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië, Macedonië, Marokko,
Montenegro, Servië, Tunesië en Turkije.
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Als uw gezinsleden gebruik maken van de medische zorg in
Nederland, verrekent Zilveren Kruis Achmea de gemaakte kosten
direct met de arts of zorginstelling in Nederland. Er bestaat alleen
recht op zorg die in de Nederlandse zorgverzekeringen (Zvw en
Wlz) is opgenomen.

Op vakantie in het buitenland
Meeverzekerde gezinsleden die in EU/EER-landen of in
Zwitserland wonen, kunnen in een ander EU/EER-land of
Zwitserland de EHIC gebruiken voor noodzakelijke medische zorg.
Wij raden u aan ook altijd een reisverzekering af te sluiten. De
EHIC biedt meestal geen 100% dekking. Gaat u op vakantie naar
andere landen, dan bent u aangewezen op een aanvullende of
reisverzekering.

Aanvraag EHIC
De EHIC voor uw gezinsleden kunt u aanvragen via onze website
www.zorginstituutnederland.nl. U gaat daarvoor naar de pagina
“Een EHIC van Zorginstituut Nederland’ en u vult daar de gevraagde gegevens in. Ieder gezinslid heeft een eigen ID-nummer en dat
nummer is de sleutel tot de gegevens zoals die bij ons bekend zijn.
Kloppen die gegevens niet, wijzig die dan eerst. Voor u zelf vraagt
u een EHIC bij uw Nederlandse zorgverzekeraar aan.

Let op: Uw gezinsleden kunnen hun EHIC niet gebruiken in het
woonland.

Nog vragen?
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kunt u ons
bellen op telefoonnummer +31 10 428 95 51. U vindt ook uitgebreide
informatie op onze website www.zorginstituutnederland.nl.
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