Aangifte geboorte en
ziektekostenverzekering
Moeder en Kind Centrum

Beter voor elkaar

Zodra uw baby geboren is, is een aantal zaken belangrijk om te regelen.
Twee daarvan zijn de geboorteaangifte bij de gemeente en het aanmelden
bij de zorgverzekering.

1. Aangifte bij de gemeente
Als u een kind heeft gekregen, moet u binnen 3 dagen geboorteaangifte
doen. U doet de aangifte in de gemeente waar het kind geboren is. In de
gemeente Rotterdam kan dat digitaal óf bij een Stadswinkel in Rotterdam.
Aangifte bij een Stadswinkel
Voor geboorteaangifte aan de balie van een Stadswinkel maakt u een online
een afspraak via www.rotterdam.nl/loket/geboorteaangifte. Of u belt 14
010.
Wat heeft u nodig als u aangifte gaat doen bij een Stadswinkel?
• Een geldig legitimatiebewijs of verblijfsvergunning, van uzelf en van de
moeder.
• Een print van de geboorteverklaring vanuit het ziekenhuis. Deze kunt u
vinden in uw patiëntenportaal op mijnikazia.nl. Print deze uit of laat deze
aan de baliemedewerker van gemeente Rotterdam zien.
• Indien van toepassing: akte van erkenning.
• Indien van toepassing: akte van naamkeuze.
• Indien van toepassing: trouwboekje. Uw kind kan alleen worden
bijgeschreven in een Nederlands trouwboekje.

Geboorteaangifte online
U kunt de aangifte van uw baby bij de gemeente Rotterdam ook online
doen, op elk moment van de dag.
Aanvullende informatie is te vinden op www.rotterdam.nl/loket/
geboorteaangifte of in de folder van Gemeente Rotterdam, die u van het
ziekenhuis krijgt.
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Wanneer uiterlijk aangifte doen?
•
•
•
•
•
•
•

Is uw baby op maandag geboren: uiterlijk op donderdag
Is uw baby op dinsdag geboren: uiterlijk op vrijdag
Is uw baby op woensdag geboren: uiterlijk op vrijdag
Is uw baby op donderdag geboren: uiterlijk op maandag
Is uw baby op vrijdag geboren: uiterlijk op dinsdag
Is uw baby op zaterdag geboren: uiterlijk op dinsdag
Is uw baby op zondag geboren: uiterlijk op woensdag

2. Zorgverzekering voor uw baby
U moet zelf, binnen 6 weken na de geboorte, uw baby aanmelden bij uw
zorgverzekeraar. Als het verzekeringsnummer van uw baby bekend is,
geeft u dit door aan het ziekenhuis.
Tijdens de opname kunt u dit doorgeven aan de afdeling Opname: 010 297
55 00. Als u weer thuis bent, geeft u het verzekeringsnummer van uw
baby door aan de afdeling Patiëntenadministratie: 010 297 5000.
Let op! De aanmelding bij de zorgverzekeraar is niet hetzelfde als de
aangifte bij de gemeente.
Als u uw baby niet aanmeldt bij de zorgverzekeraar, moeten wij helaas de
ziekenhuisrekening naar uw huisadres sturen.
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Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie
voor u vertaalt of uitlegt.
Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together
with someone who can explain the information or translate it for you.
Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle
okuyun.
Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

 ھﻞ ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ؟ اﻗﺮأ إذن. ھﻨﺎك ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻚ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻨﺸــﻮر:اﻧﺘﺒﮫ
.ھﺬا اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻣﻊ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﺘﺮﺟﻢ أو ﯾﺸﺮح ﻟﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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