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Hoe is de vergoeding van de zorg aan ontheemden uit Oekraïne geregeld? 

Zorg(trajecten) geleverd vanaf 1 juli 2022 aan ontheemden uit Oekraïne met 

Burgerservicenummer (met code 46) wordt vergoed uit de Regeling Medische zorg Ontheemden 

uit Oekraïne (RMO).  

Heeft een ontheemde geen Burgservicenummer of is de ontheemde niet te vinden in de 

verzekeringsgegevens (COV)? Dan kunnen de kosten gedeclareerd worden bij het CAK via de 

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden. Kijk voor meer informatie over 

declareren bij het CAK op www.hetcak.nl/sov. Voor het declareren bij het CAK hoeft er géén 

melding meer te worden gedaan bij het meldpunt onverzekerden.  

Let op! Zorg geleverd tussen 1 maart en 1 juli dient u in bij het CAK en niet bij de RMO. Ook voor 

deze declaraties is geen meldnummer meer nodig.  

 

Wanneer kan ik declaraties indienen bij de RMO? En hoe doe ik dat? 

U kunt zorgprestaties die zijn gestart vanaf 1 juli 2022 en losse consulten die zijn geboden na 1 

juli 2022 declareren bij de RMO indien de verzekerde wordt gevonden via de ‘controle op 

verzekeringsgegevens’ (COV)1 . Als een ontheemde zijn/haar zorgverzekering wil behouden, wordt 

dit verwerkt in de COV. Declaraties kunnen ingediend worden via Vecozo. De Uzovicode is 3355 

(gelijk aan de RMA). RMO verzekerden zijn te herkennen aan het product 1020 RMO Basis. Als de 

verzekerde geen Burgerservicenummer heeft, of niet wordt gevonden via de COV, dan kunt u uw 

declaratie zonder meldcode bij het CAK indienen. 

Zorgprestaties die zijn gestart vóór 1 juli en losse consulten die zijn geboden na 1 juli 2022 

declareert u bij het CAK, tenzij de ontheemde bij de opening van het zorgtraject een 

zorgverzekering had. In dat geval declareert u bij de zorgverzekeraar. Dit kunt u zien in de COV.  

Als de verzekerde geen Burgerservicenummer heeft, of niet wordt gevonden via de COV, dan kunt 

u uw declaratie zonder meldcode bij het CAK indienen.  

 
Moeten ontheemden uit Oekraïne die werken in Nederland een zorgverzekering 

afsluiten? 

Nee, ontheemden uit Oekraïne die werken in Nederland hoeven vanaf 1 augustus 2022 tot 1 maart 

2023 geen zorgverzekering af te sluiten. Zorgverzekeraars beëindigen per 1 augustus 2022 de al 

afgesloten zorgverzekeringen van de betreffende ontheemden. Alle ontheemden met BSN vallen 

dan onder de RMO. Ontheemden ontvangen van hun zorgverzekering een brief met daarin een 

toelichting. Ook krijgen de ontheemden de optie op aan te geven dat zij hun zorgverzekering 

willen behouden. Als een ontheemde hiervoor kiest dan wordt dit verwerkt in de 

verzekeringsgegevens. U declareert in dat geval bij de zorgverzekering die u vindt als u de COV 

uitvoert.  

 

http://www.hetcak.nl/sov
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Worden de administratieve lasten van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg 

aan onverzekerden verlaagd? 

Ja. De administratieve lasten zijn verlaagd door de meldplicht op te schorten. U hoeft geen 

melding meer te doen bij het meldpunt onverzekerden.  

De subsidieregeling wordt zo spoedig mogelijk gedigitaliseerd en indien mogelijk aangesloten op 

het declaratiesysteem van zorgaanbieders.  

Geldt de regeling ook voor arbeidsmigranten die niet meer terug kunnen naar Oekraïne? 

De regeling geldt voor iedereen met een Burgerservicenummer met code 46. Code 46 geeft aan 

dat de ingeschrevene een beroep gedaan heeft op de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. 

Ontheemden met code 46 zijn voor zorgverleners zichtbaar in de verzekeringsgegevens.   

 

Welke zorg en hulpmiddelen worden vergoed voor ontheemden uit Oekraïne? 

Ontheemden hebben altijd recht op zorg uit het basispakket.   

De inhoud van dit basispakket is door de overheid vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). 

Het Zorginstituut legt uit wat verzekerd is en onder welke voorwaarden. Op deze pagina vindt u 

een overzicht van alle informatie over het basispakket Zvw. 

Daarnaast wordt vanaf 1 juli 2022 via de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) 

bepaalde zorg buiten het basispakket vergoed. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de vergoeding van 

mondzorg bij acute pijnklachten (tot € 250), anticonceptie, abortuszorg, bril en gehoorapparaat 

(met toestemming), en bepaalde geneesmiddelen. Het zorgpakket is gelijk zijn aan de Regeling 

Medische zorg Asielzoekers.  

De zorg buiten het basispakket die is geleverd vóór 1 juli wordt niet vergoed.  

 

Welke mondzorg aan ontheemden uit Oekraïne wordt vergoed? 

De kosten voor de tandarts en andere mondzorg voor volwassenen worden beperkt vergoed. Het 

gaat dan om de kaakchirurg of vergoeding van een kunstgebit.  

Meer informatie: Tandarts en mondzorg (Zvw) | Verzekerde zorg | Zorginstituut Nederland  

 

Vanaf 1 juli 2022 komt medische zorg uit het basispakket ten laste van de Regeling Medische zorg 

Ontheemden (RMO). In deze regeling zit voor volwassenen ook een vergoeding van mondzorg bij 

acute pijnklachten tot € 250,-.  

Voor verzekerden onder de 18 jaar worden de meeste tandartskosten volledig vergoed. De 

orthodontist (beugeltandarts) wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. 

 

 

 

 

 

 

https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/b/basispakket-zorgverzekeringswet-zvw
https://www.rmasielzoekers.nl/home/vergoeding
https://www.rmasielzoekers.nl/home/vergoeding
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/tandarts-en-mondzorg-zvw
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Wordt anticonceptie aan ontheemden uit Oekraïne vergoed? 

Anticonceptiemiddelen worden vanaf 1 juli 2022 via de RMO vergoed, met uitzondering van 

condooms. Ook het plaatsen van een spiraal door de huisarts, verloskundige of gynaecoloog wordt 

vergoed. Dit geldt voor alle leeftijden dus ook na het bereiken van de leeftijd van 21 jaar.  

Anticonceptiemiddelen die zijn verstrekt voor 1 juli 2022 worden niet vergoed.  

De vergoeding van anticonceptie is niet mogelijk via de Subsidieregeling medisch noodzakelijke 

zorg aan onverzekerden (CAK).  

 
Wordt abortuszorg aan ontheemden uit Oekraïne vergoed? 

Ja, vanuit de RMO (vanaf 1 juli) wordt abortuszorg voor ontheemden uit Oekraïne vergoed. 

Abortuszorg die is geleverd van 1 maart tot 1 juli 2022 kan met terugwerkende kracht worden 

gedeclareerd via de RMO. Over de wijze van declareren van de zorg die is geleverd vóór 1 juli 

wordt moment afspraken gemaakt.  

 
Q Hoe regel ik zorg als de ontheemde uit Oekraïne die ik begeleid zwanger is? 

Neem contact op met de dichtstbijzijnde verloskundigenpraktijk. Zie 

https://deverloskundige.nl/zoek-een-verloskundige.  

Voor spoedeisende hulp belt u het alarmnummer 112.  

 

 
De Oekraïense vluchteling die ik begeleid is zwanger. Moet zij betalen voor zorg en 

onderzoeken tijdens zwangerschap, bevalling en kraamtijd? 

Alle zorg uit het basispakket wordt vergoed. Voor de NIPT-test geldt voor iedereen in Nederland 

een eigen bijdrage van €175,-. Het kraampakket wordt niet vergoed, de zwangere kan hierover 

overleggen met een zorgverlener.  

 

Waarom wordt de Regeling Medische zorg Asielzoekers niet ingezet? 

Oekraïense ontheemden verblijven niet bij COA en worden niet centraal geadministreerd zoals 

asielzoekers. Veel ontheemden verblijven bij particulieren of op centrale opvanglocaties van 

gemeenten. Gevolg is dat bestaande systemen voor medische dossiers en administratieve 

afhandeling niet een-op-een te gebruiken zijn voor Oekraïense ontheemden. De manieren waarop 

opgevangen wordt is zeer verschillend, van kortdurende opvang tot privé opvang in allerlei 

varianten.  

 

Hoe kan ik zorg declareren voor een ontheemde uit Oekraïne zonder BSN? 

Als de ontheemde uit Oekraïne (nog) geen BSN heeft, kunnen de zorgkosten worden gedeclareerd 

bij het CAK. De zorgkosten komen ten laste van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg 

aan onverzekerden. Meer informatie vindt u op www.hetcak.nl/sov.  

 

https://deverloskundige.nl/zoek-een-verloskundige
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Langdurige zorg (Wlz) 

Kan een ontheemde Oekraïner langdurige zorg krijgen in een instelling? 

De vergoeding van Wlz-zorg met verblijf verloopt niet via de RMO, maar via de regeling voor 

asielzoekers.   

 

De Regeling voor Medische Zorg aan asielzoekers (RMA) is opengesteld voor wat betreft de 

aanspraak op Wlz-zorg wanneer sprake is van een langdurige zorgbehoefte die niet vanuit de 

subsidieregeling (Zvw) of Wmo ondersteuning door gemeenten geboden kan worden en waarbij 

verblijf in een instelling nodig is. Via de RMA kan een indicatie gesteld worden voor Wlz-

verblijfszorg (door organisatie Bender).  

 

Een huisarts of zorgverlener kan de indicatie bij Bender aanvragen. Zodra de plaatsing in een 

instelling heeft plaatsgevonden wordt de betrokkene geregistreerd bij het COA en kunnen de 

kosten via de RMA worden betaald. Er geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico.  

 

Maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en publieke gezondheid 

Hoe worden taken op Wmo, Jeugdhulp en Publieke Gezondheid gefinancierd voor 

Oekraïense ontheemden in gemeenten? Krijgen gemeenten de kosten die ze maken voor 

zorg voor Oekraïense ontheemden die in hun gemeente wonen en aanspraak op deze 

zorg maken, vergoed?  

Wmo, Jeugdhulp, het basispakket jeugdgezondheidszorg en het Rijksvaccinatieprogramma uit de 

WPG zijn gemeenten verantwoordelijk om dit op reguliere wijze in te zetten met gecontracteerde 

aanbieders. Er wordt gewerkt aan een regeling om gemeenten te compenseren voor meerkosten 

die hiermee gepaard gaan. 

 

Komen Oekraïners in aanmerking voor maatwerkvoorzieningen uit de Wmo? 

Ja, de Wmo valt onder de bepalingen van de EU beschermingsrichtlijn hoewel dit in de Wmo (en 

andere zorgwetten) niet expliciet is vastgelegd. Dat betekent dat ontheemden ook in aanmerking 

kunnen komen voor een Wmo maatwerkvoorziening als dat naar het oordeel van het college een 

passende vorm van ondersteuning is. Een ontheemde moet in beginsel aan dezelfde voorwaarden 

voldoen voor een maatwerkvoorziening als elke andere persoon die aanspraak maakt op de Wmo.  

 

Is ondersteuning vanuit de jeugdgezondheidzorg er ook voor kinderen uit Oekraïne?  

Ja. Oekraïense ontheemden kunnen terecht bij de jeugdgezondheidszorg voor een bezoek aan het 

consultatiebureau, voor vaccinaties en voor vragen over gezondheid en opvoeden van kinderen tot 

18 jaar. De jeugdgezondheidszorg en de vaccinaties zijn gratis. 

 

 

 

https://www.jeugdengezinutrecht.nl/pagina/openingstijden/626945
https://www.jeugdengezinutrecht.nl/
https://www.jeugdengezinutrecht.nl/
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De ontheemde uit Oekraïne is niet gevaccineerd tegen COVID-19. Kan de ontheemde een 

vaccinatie krijgen, wanneer hij/zij dat wil? 

 

Ja. Voor de basisvaccinatie of booster vaccinatie tegen COVID-19 kunnen mensen uit Oekraïne 

naar prikkenzonderafspraak.nl of een afspraak plannen via de GGD (Gemeentelijke 

Gezondheidsdienst). De vaccinaties zijn gratis. 

 

Zie ook: Opvang vluchtelingen Oekraïne en infectieziekten | RIVM en Zorg en ondersteuning voor 

vluchtelingen uit Oekraïne | Opvang vluchtelingen uit Oekraïne | Rijksoverheid.nl 

De ontheemde uit Oekraïne is niet gevaccineerd. Kan de ontheemde worden 

gevaccineerd wanneer hij/zij dat wil? 

 

Ja. Alle kinderen tot 18 jaar krijgen de vaccinaties aangeboden tegen de infectieziekten waartegen 

we vaccineren binnen het RVP (Rijksvaccinatie programma) zoals polio, mazelen en rodehond. 

Vanwege het risico op mazelen, krijgen kinderen vanaf 9 maanden ook een vervroegde BMR (bof, 

mazelen, rodehond BMR0) aangeboden. 

 

Kinderen onder de 12 jaar die nog geen vaccinatie tegen tuberculose hebben gehad, kunnen 

worden doorverwezen naar de tuberculoseafdeling van de GGD voor een BCG (Bacille Calmette 

Guérin)vaccinatie. 

 

Overige 

Zijn er Oekraïense tolken beschikbaar voor de zorg? 

 

De ondersteuning bestaat uit Oekraïense en/of Russische tolken en/of bij schaarste taalhulpen. 

Huisartsen kunnen gebruikmaken van Globaltalks op telefoonnummer 088 25 55 222 

 

Voor de overige zorg is de tolkendienstverlening van Livewords beschikbaar via: 

 Ad hoc via het klantportaal of de app van Livewords, zonder tussenkomst van het callcenter, 

rechtstreeks en binnen 3 minuten. Of telefonisch op nummer 020-380 81 84 

 Gereserveerde telefonische tolkdienst, kan worden aangevraagd via het klantportaal of de app. 

 Gereserveerde videotolkdienst, kan worden aangevraagd via het klantportaal of de app. 

 

Worden ontheemden met een zorgachtergrond ingezet? 

 

Op 1 april 2022 is met terugwerkende kracht vanaf 4 maart 2022 een vrijstelling van de 

tewerkstellingsvergunningsplicht in werking getreden. Ontheemden uit Oekraïne die onder de 

richtlijn tijdelijke bescherming vallen kunnen op basis hiervan arbeid in loondienst verrichten.  

 

https://prikkenzonderafspraak.rijksoverheid.nl/nl
https://www.rivm.nl/asielzoekers-vluchtelingen-infectieziekten/opvang-vluchtelingen-oekraine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/ondersteuning-in-nederland/zorg-en-gezondheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opvang-vluchtelingen-uit-oekraine/ondersteuning-in-nederland/zorg-en-gezondheid
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Voor Oekraïense zorgmedewerkers die in een niet-geregistreerd gezondheidszorgberoep aan het 

werk willen, is het aan de werkgevers om te zorgen dat zij bekwaam zijn en voldoende kunnen 

communiceren met collega’s en patiënten.  

 

Oekraïense ontheemden die een geregistreerd gezondheidszorgberoep in Nederland willen 

uitoefenen zullen dan ook de erkenningsprocedure voor Buitenslands Gediplomeerden dienen te 

doorlopen, conform de Wet op de Beroepen in de Individuele gezondheidszorg (BIG). Ook bestaat 

de mogelijkheid dat zorgorganisaties gebruik kunnen maken van werken onder supervisie, waarbij 

een niet-BIG geregistreerde zorgmedewerker voorbehouden handelingen mag verrichten onder 

toezicht van een zelfstandig bevoegde BIG-geregistreerde. 

 

 

_______________ 

 


