Informatie voor werknemers van Paswerk
Wordt u tijdens uw vakantie ziek, dan is het belangrijk dat u zich zo snel mogelijk onder
behandeling stelt van een arts. Daarnaast dient u zich op de eerste ziektedag ziek te melden
bij uw leidinggevende of, als u gedetacheerd bent, bij uw detacheringsconsulent.
Als u ziek wordt in het buitenland
Bent u in een land uit de lijst hieronder en wordt u ziek? Dan moet u zich binnen 24 uur
melden bij de hieronder aangegeven instantie in dat land. Een arts van die instantie zal een
diagnose opstellen over uw ziekte. Deze informatie dient te worden ingevuld op het
faxformulier.
Klik hier voor het faxformulier. Het ingevulde faxformulier dient de arts z.s.m. te faxen
naar UW, faxnummer: + 31 23 5434737. U kunt het ingevulde formulier ook scannen en als
pdf mailen naar arbo@paswerk.nl.
Binnen twee werkdagen krijgt de arts van de instantie antwoord van de arts van Paswerk. De
arts van Paswerk zal in dat antwoord aangeven of u wel of niet arbeidsongeschikt bent en of
u in staat bent naar Nederland af te reizen.
Bent u in een land dat niet in het overzicht staat? Dan moet u zelf door een arts in dat land
een diagnose van uw ziekte laten opstellen en het ingevulde faxformulier laten faxen. U kunt
het ingevulde formulier ook scannen en als pdf mailen naar arbo@paswerk.nl.
Deze lijst is opgesteld door UWV en wordt ook gebruikt door Paswerk. De lijst met
telefoonnummers is door HR samengesteld, onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
Klik hier voor een pdf-versie van de lijst met instanties.
Land

Instelling

Telefoonnummer

België

RIZIV - Rijksinstituut voor ziekte en
invaliditeitsverzekering - Mutualiteit

027397111

Bulgarije

Regionale diensten van het Nationaal Instituut voor de
sociale zekerheid

00359029261010

Cyprus

The social insurance services

22401600

Denemarken Dagpengeudvalget (commissie voor ziekengeld)

+ (45) 33411200

Duitsland

AOK - Allgemeine Ortskrankenkasse

040-202300

Engeland

Departement of Social Security

028-30868589

Estland

Eesti Haigekassa

3726033600

Finland

KELA - Kansaneläkelaitos

020-63411

Frankrijk

CNAMTS - Caisse nationale d l’assurance maladie des
travailleurs salaries

+ 33 (0) 145
263341

Griekenland IKA - Idryma Koinonikon Asphaliseon

5200555-64 of 184

Hongarije

ONYF - Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

+ 36 1371 9300

Ierland

Department of Social, Community and Family Affairs

1890662244

IJsland

Tryggingastofnun risikins (nationaal instituut voor sociale 354 5604400
zekerheid)

Israël

National Insurance Institute

03-97 33333

Italië

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(nationaal instituut voor sociale voorzieningen)

803-164

Kaapverdië

INPS - Instituto Nacional da Previdência Social (nationaal 00238-2609100
instituut voor sociale voorzieningen)

Kroatië

HZMO - Hrvatski Zavod Za Mirovinsko Osiguranje
Sredisnja Sluzba

01/4595-500

Letland

Labkläjïbas ministrija (ministerie van welzijn)

Onbekend

Litouwen

SODRA - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

00.37.052.136.626

Luxemburg

Association Luxembourgoise des organismes de sécurité (+ 352) 4786311
Sociale

Malta

Dipartimenttas Sigurtà Socjali (ministerie van sociale
zekerheid)

(+ 356) 25903100

Marokko

CNSS - Caisse Nationale de la Securité Sociale

037-726468

Noorwegen

Folketrygdkontoret for utenlandersaker (nationaal sociaal 23311300
verzekeringsinstituut)

Oostenrijk

Gebietskrankenkasse

+ 43- (0) 1-60122-0

Polen

ZUS - Zakład Ubezpieczen Społecznuych

(0-85) 748-69-00

Portugal

Administraçoes Regional de Saude - Centros de Saude

00351-218424800

Roemenië

Casa de asigurari de sanatate (Ziekteverzekeringsfonds) Onbekend

Slovenië

ZZZS - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(ziekteverzekeringsinstituut van Slovenië)

(01) 30 77300

Slowakije

Sociálna Poistovña (sociaal verzekeringsinstituut)

00 4212/592 48
111

Spanje

INSS - Instituto Nacional de la Seguridad Social
(nationaal sociaal verzekeringsinstituut)

900 1665 65

Tsjechië

CSSA - Ceská správa sociálního zabezpecení
(Tsjechisch sociaal zekerheidsinstituut)

257062 860-8

Tunesië

CNSS - Caisse Nationale de la Sécurité Sociale

(71) 849833

Turkije

SSK - Sosyal Sigortalar Kurumu

0312 4440775

Zweden

Forsakringskassa

0248-70.00.00

