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Onderwerp 

Declaratieovereenkomst Mondzorg 2017 ten behoeve van asielzoekers 

 
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 
Graag bieden we u voor 2017 een declaratieovereenkomst mondzorg aan met Menzis COA Administratie 
(MCA) ten behoeve van de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). Sinds 1 januari 2009 organiseert en koopt 
MCA zorg in voor asielzoekers in opdracht van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).  
 
Contracteerbeleid 2017 

Vanaf 1 januari 2017 is het nodig een declaratieovereenkomst met MCA af te sluiten voor het declareren van 
geleverde zorg.  Een declaratieovereenkomst geeft geen verplichting om mondzorg aan asielzoekers te 
leveren, maar is wel nodig voor het declareren bij MCA. MCA gaat een beperkt aantal overeenkomsten aan. 
De declaratieovereenkomst is voor de tandarts vrij opzegbaar.  

 
MCA ondervindt toenemende problemen in het vinden van voldoende tandartsen die de mondzorg willen 
leveren aan asielzoekers. MCA is in 2016 gestart met het onderzoeken van  de mogelijkheden om eigen 
tandartsen in te zetten op de COA opvanglocaties. De eerste pilots zijn hiervoor al gestart en bieden 
positieve resultaten. Uitbreiding van deze pilot in 2017 kan effect hebben op de zorgvraag van asielzoekers 
aan uw praktijk.  
 

Voorwaarden voor het leveren van zorg aan asielzoekers 
Asielzoekers onder de 18 jaar hebben recht op hetzelfde pakket aan zorg als Nederlandse jeugdigen, met 
uitzondering van orthodontie en kroon- en brugwerk. 
 
Voor de zorg aan asielzoekers boven de 18 jaar blijven in 2017 de volgende voorwaarden van kracht: 

- Er is sprake van pijn- en kauwklachten. 
- De verrichtingen die de pijn- en kauwklachten moeten verhelpen staan vermeld op de noodhulplijst 

2017. 

- Elke asielzoeker die zorg nodig heeft op basis van pijn- en kauwklachten kan tot 250,- euro per jaar 
machtigingsvrij geholpen worden. Indien de afspraak via de praktijklijn gemaakt wordt ontvangt u per 
1 januari 2017 direct het op dat moment openstaande bedrag. 
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- Voor behandelingen boven de 250 euro die nodig zijn om de pijn- en kauwklachten te verhelpen kan 
een machtigingsaanvraag worden ingediend.  

- No show mag in rekening worden gebracht op basis van de gereserveerde tijd in uw praktijk. 

Voor meer informatie over de noodhulplijst en de machtigingsprocedure kunt u terecht op: 
https://www.rzasielzoekers.nl/zorgsoorten/mondzorg.html 
 
Algemene inkoopvoorwaarden en bijlagen 
De declaratieovereenkomst mondzorg bestaat uit: 

 de declaratieovereenkomst;  

 bijlage 1: Noodhulp Tandheelkunde 2017; 

 de Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg Menzis COA Administratie B.V. 2017. 
 
Uitvoeren van verrichtingen die niet vallen onder de RZA 
MCA wil u graag wederom informeren omtrent het uitvoeren van verrichtingen die niet onder de aanspraken 
van de RZA vallen. Deze verrichtingen worden niet vergoed en dient u zelf bij de asielzoeker in rekening te 
brengen. Onze ervaring is echter dat deze verrichtingen achteraf moeilijk bij de doelgroep asielzoekers te 
verhalen zijn. Asielzoekers zijn zich vaak niet bewust dat een verrichting niet onder de RZA valt en deze zelf 
moet betalen. Zij hebben meestal de middelen niet om de kosten zelf te betalen. We raden u aan 
om verrichtingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen vooraf voor te leggen aan de asielzoeker. 
Indien de asielzoeker deze verrichting wenst, raden we u aan de asielzoeker vooraf te laten betalen om 
langdurige incassotrajecten te voorkomen.  
 
Controle op verzekeringsrecht niet mogelijk met BSN 
Het is voor asielzoekers die ingeschreven zijn in de RZA alleen mogelijk om het verzekeringsrecht in Vecozo 
te controleren met behulp van het zorgpasnummer in combinatie met de geboortedatum. Het is niet mogelijk 
om het verzekeringsrecht te controleren met behulp van het BSN.  Meer informatie over de controle op recht 
op vergoeding vindt u in artikel 6 van de Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg Menzis COA Administratie B.V. 
2017. 
 
Tolkdienst 
Ook in 2017 worden de tolk- en vertaaldiensten voor de zorg aan asielzoekers vergoed. We verzoeken u 
vooral niet te schromen om een tolk in te schakelen. Meer informatie over het aanvragen van een tolk kunt u 
vinden op www.rzasielzoekers.nl. Kies op de homepage voor ‘Tolk nodig?’ 
 
Ondertekening van de declaratieovereenkomst             
Wilt u de declaratieovereenkomst met MCA aangaan? Dan verzoeken we u binnen vier weken na 
dagtekening in te loggen en de declaratieovereenkomst digitaal te ondertekenen.  
  
Indien u geen declaratieovereenkomst wenst te sluiten met MCA, kunnen we u niet als gecontracteerde 
zorgaanbieder registreren en vergoeden we de zorg aan asielzoekers niet.  
 
Heeft u nog vragen? 
Een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden over de digitale contractering kunt u vinden op 
de website www.rza-contractering.nl/contact. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij, dan kunt u hier het 
vragenformulier invullen. U ontvangt binnen vijf werkdagen een reactie op uw vraag.  
 
Heeft u vragen over de inhoud van deze brief met bijlagen of over de uitvoering van de RZA, dan kunt u 
contact opnemen met het zorginkoopteam via e-mailadres rzainformatie@rzasielzoekers.nl. Ook kunt u voor 
meer informatie en verdere contactgegevens terecht op de website www.rzasielzoekers.nl. Kijkt u voor 
informatie over  mondzorg op onze website:  https://www.rzasielzoekers.nl/zorgsoorten/mondzorg.html 
 
 
 
 

http://www.rzasielzoekers.nl/
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Meer informatie 

Meer algemene informatie over mondzorg aan asielzoekers is te vinden op 
www.rzasielzoekers.nl/zorgsoorten/mondzorg.html. Hier vindt u onder meer mondzorg informatiebrochures 
voor asielzoekers in de meest voorkomende talen.  
 

We zien uit naar een prettige samenwerking in 2017. 
 
Met vriendelijke groet,                                                                                                                                                     
 

 

 
Bep Snelder 
manager Menzis COA Administratie 
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