
Vervoer voor asielzoekers onder behandeling bij verloskundige 
 

Asielzoekers kunnen onder strikte voorwaarden gebruikmaken van zittend ziekenvervoer. Hiervoor 

dient tijdig een machtiging te worden aangevraagd. In bijlage 6 van de RZA wordt aangegeven op 

basis van welke indicatie het zittend ziekenvervoer wordt toegewezen. 

Voor geboortezorg zijn er –door ook spoedzorg er bij te betrekken- ruime indicaties:   

 dreigende abortus/abortus in gang 

 opname voor een bevalling in ziekenhuis/kraaminstelling 

 ontslag na een bevalling in ziekenhuis/kraaminstelling alsmede bij een zwangerschapsduur 

van meer dan 36 weken  

 vervoer in de eerste twee weken na bevalling.  

 daarnaast in spoedgevallen op medische gronden ter beoordeling van de verloskundige   

Daarbij maken we onderscheid tussen electieve ritten en spoedvervoer. 

Electieve ritten 

Het vervoer wordt geboekt door een medewerker van het vervoerteam (onderdeel van de GCA 

Praktijklijn.  Voor het zittend ziekenvervoer heeft MCA afspraken met vervoerder DVG gemaakt.  

Het aanvraagformulier  moet door de asielzoeker samen met een huisarts, praktijkverpleegkundige, 

verloskundige of medisch specialist worden ingevuld. Een volledig ingevuld aanvraagformulier kan 

worden gefaxt naar het Vervoerteam (onderdeel van de praktijklijn GCA) via faxnummer 088 - 11 22 

110.  

De beoordeling van de aanvragen (met uitzondering van GGZ-vervoer)  wordt door het vervoerteam 

van GC A gedaan. Een aanvraag kan positief of negatief beoordeeld worden. Als een aanvraag 

positief wordt beoordeeld, wordt er een machtiging voor het zittend ziekenvervoer afgegeven Deze 

machtiging wordt voor bepaalde periode afgegeven. De periode kan variëren van 1 dag tot enkele 

maanden. Vanwege de machtigingsprocedure (de beoordeling kan 5 werkdagen duren) is het van 

belang op tijd een machtiging voor een zorgtaxi aan te vragen. Wacht niet tot één of enkele dagen 

voordat de afspraak met de zorgverlener plaatsvindt! 

Spoedritten 

Asielzoekers hebben in bijzondere situaties ook de mogelijkheid om gebruik te maken van zittend 

ziekenvervoer tijdens avonden, nachten, weekenden (ANW) en feestdagen. Bijvoorbeeld wanneer 

iemand naar de eerste hulp moet van het ziekenhuis. Met de vervoerder is overeengekomen dat er 

buiten kantooruren binnen 1 uur na melding een zorgtaxi ter plaatse is, mits aan de indicatiecriteria 

wordt voldaan. Noch voor vervoer tijdens de ANW, noch voor spoedvervoer overdag,  is een 

aanvraag voor een machtiging nodig, ook niet achteraf. 

  


