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Instructies voor de huisartsen om de voorlopige verzekeringspas in te vullen 
 

De verzekerde krijgt de voorlopige pas via de school of een andere instantie van de 

overheid. De verzekerde gaat met de voorlopige pas naar de huisarts waar hij/zij reeds 

staat ingeschreven of ingeschreven wenst te worden.  

Als het om een nieuwe verzekerde gaat die nooit een huisarts had, dan wordt die direkt 

ingeschreven bij die huisarts. Vanaf dat moment geldt het abonnementstarief per 

verzekerde voor de huisarts en niet een consult tarief. (met of zonder contract van N.V. 

Self Reliance – het abonnement zal met terugwerkende kracht intreden) 
 

De stukken welke overgelegd moeten worden bij aanmelding zijn: 
1. ID kaart betrokkene / en/of ouder of verzorger / en echtgeno(o)t(e) 

2. Familieboekje  

3. On- en minvermogenkaart / verzekeringspas (geen BZSR pas) 
 

A. De verzekerde krijgt strook A (zie bijlage) terug in het daarvoor bestemde zakje. 

Aan de achterkant van strook A komt de stempel van de arts en paraaf. 

 

B. Stroken B en C blijven aan elkaar vast en worden door de huisarts ingevuld. 

Namelijk op strook B de naam van de Huisarts en op strook C de cellulair nummers 

van de betrokkene of ouder/ verzorger. Deze stroken worden ook voorzien van een 

stempel en paraaf van de arts op beide stroken, als bevestiging dat de arts de 

verzekerde heeft geregistreerd. Aan de hand hiervan ontvangt de arts betaling n.l. 

het abonnementstarief van Self Reliance. 

 

C. Stroken B en C worden vast aan elkaar gestuurd naar het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken (Biza) voor de verdere administratieve afhandeling. 

(Strook B wordt door Ministerie Biza gestuurd naar de zorgverzekeraar om de 

betaling en de definitieve pas in orde te maken. Strook C blijft bij het Ministerie 

van BiZa).  

 

D. Strook D blijft als bevestigingsstrook bij de arts voor diens eigen administratie. 

 

E. Waarop bij elke registratie gelet moet worden is de Surinaamse nationaliteit en of 

de vader of moeder, echtgenoot of echtgenote ambtenaar is of is geweest. De 

verplicht verzekerde moet de SZF kaart ook overleggen. In dit geval wordt de pas 

in zijn geheel teruggestuurd naar het Ministerie van BiZa. Op strook D maakt de 

huisarts een aantekening wie van de betrokkene ambtenaar is, de naam, ID nummer 

en een SZF verzekering heeft. Op strook C wordt het cellulair nummer van 

betrokkene of ouder/verzorger ingevuld. Stempel en paraaf van de arts komen aan 

de achterkant van de kaart. 
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F. In gevallen waarbij de vrijwillig verzekerde van welke zorgverzekeraar dan ook 

respectievelijk rechthebbende uit hoofde van een overeenkomst of regeling 

mochten aangeven geen prijs te stellen op de BZSR verzekering wordt de pas ook 

in zijn geheel teruggestuurd naar het ministerie van BiZa, met de aantekening erop 

dat betrokkene geen prijs stelt op deze verzekering en welke verzekering 

betrokkene bezit. Naam van de ouder/ verzorger, ID nummer, die deze verklaring 

heeft afgelegd en cellulair nummer worden ook ingevuld. Stempel en paraaf van de 

arts komen aan de achterkant van de kaart. 
 

De Regering zorgt voor de publiciteit via de media. Verder zullen folders worden 

vervaardigd door Self Reliance over de inhoud van de zorgpakketten. 
 

Alle correspondentie m.b.t. de voorlopige verzekeringspas dient gericht te worden aan: 

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

Directoraat Algemene Zaken 

T.a.v. dhr. L. Van Geenen 

Onder vermelding van: BZSR 

Keizerstraat no. 20 - Paramaribo 

 

 

Uitleg layout van de verzekeringspas in volgorde van boven naar beneden: 

1. De verzekeringspas is verdeeld in 4 stroken nl. A,B,C,D met de kaart van 

Suriname als achtergrond. De randen zijn bruin. 

2. Strook A: Familienaam 

3. Voornamen 

4. Geboortedatum, geslacht, code distrikt, code ressort 

5. Adres  

6. Verzekeringsnummer 

7. Barcode 

8. Strook B: Huisarts: naam van de huisarts in te vullen 

9. De punten 3,4,5,6,7 

10. Strook C: Cellulair / Huis tel / cell 2: door de huisarts in te vullen 

11. De punten 3,4,5,6,7 

12. Strook D: De punten 3,4,5,6,7 

13. Blanco veld voor opmerkingen 

14. Achterkant: Op de stroken A, B, C dienen de stempels en parafen van de 

huisarts te worden geplaatst 

  
De app waarmee de barcode op de pas geswiped kan worden heet i-nigma. Dit is 

bestemd om naderhand de patientenregistratie bij te houden. 

 

 

Bijlage: voorbeeld voorlopige verzekeringspas 
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