
Wat je nodig zult hebben: 

Je hebt je Teudat Zehut en Teudat Oleh

nodig.

Elke Israelische staatsburger moet geregistreerd zijn bij een van de 4
zorgverzekeraars (HMO’s): Clalit, Maccabi, Meuhedet of Leumit. De HMO’s

verlenen de zorg en functioneren tevens als de zorgverzekeraar. In feite dekt elke
HMO de reguliere medische zorg en medicatie (uit de “Health Basket”). Je kan
alle artsen en specialisten kiezen die werkzaam zijn, of aangesloten zijn, bij de
door jou gekozen HMO. Elke HMO heeft zijn eigen praktijken. Ziekenhuizen en

andere publieke medische faciliteiten accepteren alle HMO’s. De grote apo-
thekers (ketens) hebben zijn aangesloten bij alle HMO’s, de kleinere niet altijd. 
Bij je aankomst op de luchthaven in Israël kies je een van de 4 HMO's. Je kan je
registratie direct afronden met stap 2. Mocht je om een of andere reden je HMO

niet kunnen kiezen op de luchthaven, volg dan alle onderstaande stappen.
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Ga naar een willekeurig postkantoor, vertel

bij welke HMO jij je wilt aansluiten en

betaal het inschrijfgeld. Bewaar de kopie

van het inschrijfformulier dat je op het

postkantoor ontvangt.

Postkantoor

Het proces stap voor stap:

Ga naar een vestiging van de door jou

gekozen HMO en voltooi je inschrijving op

vertoon van je identiteitsbewijs en de

kopie van het inschrijvingsformulier. Je

ontvangt een persoonlijke magnetische

kaart voor elk lid van het huishouden. Je

hebt deze kaart nodig voor elk medische

consult of bezoek aan een apotheek.

Registratie bij HMO

Ministerie van 
 Integratie & Aliyah 

Klita - Eerste Stappen

Bankrekening
openen

Ziektekosten
-verzekering

Ulpan School

Je bent hier



Alle 4 HMO's dekken de Sal HaBriut ('mand

van gezondheidsdiensten') die alle

essentiële medische diensten/medicatie

omvat. Als je specifieke behoeften hebt, is

het raadzaam om de HMO's nader te

controleren. Je kunt je keuze altijd met ons

bespreken. 

Klik op het logo om hun website te

bekijken:

             Clalit                                       Leumit        

          Maccabi                                Meuhedet

Belangrijke kanttekeningen:

HMO wijzigen

Als je op de luchthaven geen HMO hebt
gekozen, moet de registratie op het
postkantoor plaatsvinden binnen 90
dagen vanaf de datum van Aliyah. Daarna
kan de inschrijving worden verwerkt bij het
Nationaal Verzekeringsinstituut (Bituach
Leumi).

Deadline

Een HMO kiezen

Indien je spijt hebt van je keuze voor

zorgverzekering, kan je van verzekering

veranderen. Er zijn 6 datums per jaar

waarop verzekeringsveranderingen

officieel ingaan. Het duurt tussen 45-105

dagen vanaf de dag dat je je opgeeft,

totdat de verandering officieel is

doorgevoerd. Je kunt twee keer binnen

een periode van 12 maanden veranderen.

Kijk hier voor meer details:

https://www.maccabi4u.co.il/1781-he/Maccabi.aspx
https://www.meuhedet.co.il/en/
https://www.clalit.co.il/he/info/entitlements/Pages/englishrights.aspx
https://www.leumit.co.il/eng/home/
https://www.kolzchut.org.il/en/Switching_Health_Plans


Heb je hulp nodig? Neem contact op:

www.shivat-zion.com/problemen-oplossen/?lang=nl

Het is aan te raden om de app van de door
jou gekozen HMO te downloaden. In de
app kun je al je medische informatie,
recepten, uitslagen, afspraken etc. vinden. 

Applicatie (App)

http://www.shivat-zion.com/problemen-oplossen/?lang=nl

