Het burgerservicenummer
(BSN) in de zorg
Informatie voor zorgaanbieders

BSN in de zorg

Identificatie en opvragen BSN

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek en persoons
gebonden nummer. Iedereen die bij een gemeente staat inge
schreven heeft een BSN. Alle overheidsorganisaties gebruiken
het BSN. Denk hierbij aan de gemeente en de Belastingdienst.
Ook de gezondheidszorg gebruikt het BSN voortaan.

Voor betrouwbare uitwisseling van (medische) gegevens is het essentieel
dat u de juiste persoonsgegevens in uw administratie hebt staan. Het is
daarom belangrijk dat u als zorgaanbieder zorgvuldig de identiteit van de
patiënt1 vaststelt aan de hand van een geldig identiteitsdocument. Voor
patiënten die u al behandelt geldt een vergewisplicht. Dat betekent dat u
er als zorgaanbieder zeker van moet zijn wie de patiënt is. Dat kan door
herkenning van de patiënt of door het stellen van een aantal vragen.
Vraag bij twijfel altijd naar een geldig wettelijk identiteitsdocument.

BSN in de zorg

Als zorgaanbieder bent u verantwoordelijk voor het maken van de juiste
koppeling tussen de patiënt en zijn BSN. Dit doet u door de identiteit van
de patiënt vast te stellen en het BSN op te vragen bij de Sectorale
Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z). De BSN-diensten van de SBV-Z
zijn beschikbaar via www.infoBSNzorg.nl. Horen de patiënt, het BSN en de
gegevens bij elkaar? Neem dan het BSN op in uw eigen administratie en
gebruik het bij het uitwisselen van gegevens met andere zorgaanbieders
en in het declaratieverkeer.

Het BSN maakt de gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders,
indicatieorganen en zorgverzekeraars gemakkelijker en betrouwbaarder.
Het verkleint de kans op fouten bij het uitwisselen van gegevens.
Het BSN helpt persoonsverwisseling en identiteitsfraude te voorkomen
en maakt declareren eenvoudiger. Daarnaast is het BSN een voorwaarde
voor het invoeren van het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD).

Wettelijke basis
Vanaf 1 juni 2008 is de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg
(Wbsn-z) van kracht. Deze wet regelt het gebruik van het BSN in de zorg.
Zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars hebben vanaf
1 juni 2008 één jaar de tijd om het BSN in te voeren. U mag het BSN
gebruiken wanneer u voldoet aan alle regels uit de Wbsn-z. Na één jaar,
vanaf 1 juni 2009, bent u verplicht het BSN op te nemen in uw
administratie en te gebruiken bij gegevensuitwisseling. U vermeldt het
BSN dan ook op bijvoorbeeld een declaratie of een recept.
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Met de term patiënt wordt patiënt of cliënt bedoeld.

U mag het BSN ook overnemen van een andere zorgaanbieder,
indicatieorgaan of zorgverzekeraar die het BSN al gecontroleerd heeft.
Ook dan moet u de identiteit van de patiënt vaststellen voordat u het
BSN gebruikt.

Patiënt en BSN
Een patiënt moet zich bij een bezoek aan een zorgaanbieder kunnen
legitimeren. Dat kan met een geldig paspoort of met een Nederlands
rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument.
Patiënten hebben recht op inzage in het overzicht van zorgaanbieders
die hun BSN hebben opgevraagd. Informatie hierover is te vinden op
www.infoBSNzorg.nl.

Diensten SBV-Z en UZI-register
De SBV-Z is voor de zorgsector de toegangspoort tot persoonsgegevens.
Zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars kunnen hier BSN’s
opvragen. De SBV-Z biedt een aantal diensten voor het invoeren en
gebruiken van het BSN, zoals initiële vulling en het opvragen van BSN’s.
Als u gebruik wilt maken van deze diensten, dan moet u zich als
zorgaanbieder kunnen identificeren bij de SBV-Z. Dat kan door gebruik
te maken van een UZI-servercertificaat en een UZI-pas. UZI staat voor
Unieke Zorgverlener Identificatie. Dit servercertificaat of de pas gebruikt
u voor veilige elektronische communicatie tussen u en de SBV-Z.
Beide middelen worden uitgegeven en geregistreerd door het UZI-register.
U kunt UZI-middelen aanvragen via www.infoBSNzorg.nl. De SBV-Z en
het UZI-register zijn onderdeel van het agentschap CIBG, een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS.

Informatiemateriaal en hulpmiddelen

E-learningmodule BSN

Handboek

De e-learningmodule BSN is speciaal ontwikkeld voor iedereen die in de
dagelijkse praktijk te maken krijgt met het gebruik van BSN in de zorg.
De e-learningmodule behandelt stapsgewijs een aantal veel voorkomende
praktijksituaties. Ook kunt u uw kennis over het gebruik van BSN in
de zorg testen. De e-learningmodule BSN kunt u downloaden vanaf
www.infoBSNzorg.nl of bestellen bij Postbus 51.

Het ‘Handboek invoering en gebruik burgerservicenummer in de zorg’
geeft stap voor stap aan hoe u de invoering van het BSN in uw
organisatie kunt aanpakken. U kunt dit handboek downloaden vanaf
www.infoBSNzorg.nl. Voor zorgaanbieders die ook het landelijk EPD gaan
invoeren, is de informatie over de invoering van BSN opgenomen in het
‘Handboek EPD’. Dit handboek kunt u downloaden vanaf www.infoEPD.nl.
Beide handboeken zijn ook te bestellen bij Postbus 51.

BSN-bureaustandaard
De BSN-bureaustandaard is een geheugensteuntje voor iedereen die het
BSN in de zorg gaat gebruiken. De BSN-bureaustandaard geeft in het kort
informatie over het BSN in de zorg en geeft tips voor het gebruik van het
BSN in de praktijk. De BSN-bureaustandaard kunt u bestellen bij Postbus 51.

Overig materiaal
Bij Postbus 51 kunt u een folder en een wachtkamerposter opvragen om
uw patiënten te informeren over het gebruik van het BSN in de zorg.
U kunt hier ook terecht voor meer exemplaren van deze folder voor
zorgaanbieders en een dvd over de invoering van het BSN in de zorg.

Meer informatie
Voor meer informatie over de invoering en het gebruik van het BSN in de
zorg kunt u terecht bij het Informatiepunt BSN in de zorg en landelijk EPD,
www.infoBSNzorg.nl.
De telefonische servicedesk van het Informatiepunt is op werkdagen
bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0900 – 232 43 42
(€ 0,10 per minuut).
Algemene informatie over het BSN en het gebruik door
overheidsorganisaties vindt u op www.burgerservicenummer.nl

Postbus 51
Voor bestellingen kunt u terecht bij Postbus 51, op werkdagen bereikbaar
van 8.00 tot 20.00 uur, telefoonnummer 0800 - 8051 (gratis).

Het Informatiepunt BSN in de zorg en landelijk EPD
is een initiatief van het ministerie van VWS, Nictiz en CIBG
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