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Zorgverzekering; meld uw baby direct aan bij 

uw zorgverzekeraar 

 
Bij de geboorte van uw baby moet u veel regelen, ook de zorgverzekering. 
Voor baby’s is de basisverzekering gratis, maar zij zijn na de geboorte niet 
automatisch meeverzekerd. U moet zelf uw baby aanmelden bij uw zorgverzekeraar.
 
Hoe gaat u te werk? U geeft uw baby eerst 
aan bij het gemeentehuis. Daarna meldt u uw 
baby meteen aan bij uw zorgverzekeraar. 
Hiermee heeft u de zorgverzekering voor uw 
baby geregeld. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij uw zorgverzekeraar. 
Na aanmelding bij uw zorgverzekeraar geeft 
deze de verzekeringsgegevens van uw baby 
automatisch door aan het ziekenhuis. U hoeft 
daar zelf niets voor te doen.  
 
Als er bijzonderheden zijn met uw  
zorgverzekering, bijvoorbeeld: 
 U bent niet verzekerd  
 U heeft een buitenlandse zorgverzekeraar 

 
Wilt u dan zelf contact met ons opnemen, 
zodat wij de gegevens direct goed in onze 
administratie kunnen verwerken?  
Belt u daarvoor het telefoonnummer 
088 708 51 21 of 088 708 42 88 (bereikbaar 
maandag t/m donderdag). Wij beantwoorden 
graag uw vragen hierover. 
 
De kosten voor de behandeling in het 
ziekenhuis kunnen flink oplopen en wij 
declareren deze kosten kort na bevalling en 
ontslag. Als uw zorgverzekeraar bij ons 
bekend is, wikkelen we de declaraties 
rechtstreeks met uw zorgverzekeraar af. 
Zijn uw verzekeringsgegevens bij ons niet 
bekend, dan moeten wij de rekening naar uw 
huisadres sturen en moet u de rekening dus 
zelf betalen.  
 
 
 
 

Check het dossier van uw kind op 

MijnZGT  
MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van het medisch dossier van uw 
kind inzien, persoonlijke gegevens checken, 
of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
hebben klaargezet. Zie voor meer informatie 
de folder ‘MijnZGT machtiging voor ouders’. 
 
 

https://www.zgt.nl/media/20045/40082905-folder-inloggen-mijnzgt-machtiging-18-06-2019.pdf

