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Schiedam, 05 juli 2022

Onderwerp:
Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne

Beste huisarts,
Hierbij informeren wij u over de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO). DSW
voert momenteel al de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) uit. Vanuit maatschappelijke
verantwoordelijkheid zal DSW ook de RMO ten uitvoer brengen vanaf 1 juli 2022.
De medische zorg aan deze ontheemden wordt vergoed mits de ontheemde een BSN-nummer
heeft en ingeschreven is met verblijfstitelcode 46.
De drukte in de huisartsenpraktijk is ons bekend. Wij waarderen dat ook de huisarts zich wil
inzetten voor deze kwetsbare groep en hebben geprobeerd de regeling zo praktisch mogelijk
vorm te geven.
U kunt voor de declaraties van de geboden zorg gebruik maken van de prestaties voor passanten
en verrichtingen, zoals opgenomen in de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg
van de NZa. Voor deze prestaties worden de maximumtarieven, zoals door de NZa opgenomen
in de prestatie en tariefbeschikking, vergoed.
De RMO maakt het mogelijk om voor een deel van de ontheemden digitaal te declareren vanuit
uw eigen HIS. Dit zorgt voor een administratieve lastenverlichting.
Bij de zorgverlening aan ontheemden uit Oekraïne zijn er tolken beschikbaar. 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.
Het declareren van zorg Oekraïense ontheemden
De zorg die u levert vanaf 1 juli 2022 kan vanaf 1 augustus gedeclareerd worden:
● Ontheemde komt per 1 augustus voor in Controle op Verzekeringsgegevens (COV):
o Geleverde zorg per 1 juli ten laste van RMO;
o Zorgverlener declareert via RMO.
● Ontheemde heeft géén BSN en/of komt per 1 augustus niet voor in COV:
o Geleverde zorg komt ten laste van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan
onverzekerden (SOV);
o Zorgverlener declareert bij het CAK;
o Voor vragen over de SOV verwijzen wij u naar het CAK.

De UZOVI code is 3355 en is gelijk aan de RMA. De RMO is herkenbaar aan productcode 1020
Basis RMO. RMA blijft herkenbaar aan productcode 1010 Basis RMA.
Vragen
Voor meer informatie over de RMO-regeling verwijzen wij u naar de website van het Ministerie
van Volksgezondheid, Sport en Welzijn www.rijksoverheid.nl/zorg-oekraine.
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan verzoeken wij u contact met ons op
te nemen via het e-mailadres overeenkomsten@rmoekraine.nl.
Met vriendelijke groet,
namens DSW Zorgverzekeraar,

Martine van de Water
Manager Zorg
DSW Zorgverzekeraar

