
Zittend Ziekenvervoer
Informatie over uw vervoer naar het ziekenhuis,
onze revaliatieafdeling of specialist



U verblijft op de afdeling geriatrische revalidatiezorg of u
revalideert vanuit huis. U zit (tijdelijk) in een rolstoel of bent
beperkt in uw mobiliteit en u heeft vervoer nodig voor een
bezoek aan het ziekenhuis, naar onze revalidatieafdeling of
een specialist elders. Wat nu?
 

Zittend ziekenvervoer
U bent zelf verantwoordelijk voor het organiseren van het zittend

ziekenvervoer. De kosten van het zittend ziekenvervoer worden in veel

gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vraagt

hiervoor een eigen bijdrage per kalenderjaar. We adviseren u om, tijdig vóór

uw afspraak bij de specialist, contact op te nemen met uw verzekeraar voor

meer informatie over bijvoorbeeld de eigen bijdrage en de criteria om in

aanmerking te komen voor een vergoeding. Meer informatie hierover vindt u

ook op de website van de zorgverzekeraar.

 

We hebben de belangrijkste voor u op een rij gezet:

VGZ - https://www.vgz.nl/vergoedingen/vervoer/vervoer-van-en-naar-een-

behandeling

CZ - https://www.cz.nl/vergoedingen/vervoer

Zilveren Kruis -

https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/vergoedingen/reiskosten

In een aantal gevallen kunt u ook bij de gemeente terecht voor een

vervoersbudget. Om te kijken of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u

contact opnemen met de wijkconsulent van uw gemeente.

 

Gezondheidsverklaring
Wanneer u - volgens de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering - in

aanmerking komt voor een vergoeding van het zittend ziekenvervoer, dan

heeft u een gezondheidsverklaring nodig. Deze gezondheidsverklaring wordt

ingevuld door ons medisch secretariaat en wordt voorzien van een

handtekening van uw revalidatiearts. De verklaring dient u tevens zelf te

ondertekenen.

 

 

 

 

 

 



Hoe komt u aan een gezondheidsverklaring?
De gezondheidsverklaring kunt u aanvragen bij het medisch secretariaat van

Woonzorggroep Samen. Het medisch secretariaat is bereikbaar van

maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur.

E-mail: medischsecretariaat@wzgsamen.nl

Telefoonnummer: 088 – 619 4525

 

De gezondheidsverklaring ingevuld, en dan?
De gezondheidsverklaring stuurt u op naar uw zorgverzekeraar. Op de

verklaring is aangegeven op welke wijze u dit kunt doen. De zorgverzekeraar

heeft enige tijd nodig om een besluit te nemen over uw aanvraag. Daarom is

het van belang om tijdig, binnen de eerste week na de dag van opname, uw

aanvraag in te dienen. De zorgverzekeraar zal vervolgens de aanvraag voor

vergoeding in behandeling nemen en zal u verder informeren of de aanvraag

is goedgekeurd.

 

Bij verblijf op onze revalidatieafdeling
Wilt u aan de zorgmedewerkers doorgeven hoe laat de vervoerder u zal

komen ophalen? Dan houden wij hier rekening mee in onze dagplanning en

zorgen we ervoor dat u gereed bent voor vertrek.

 

Wij verzoeken u om op de dag van uw bezoek aan het ziekenhuis/specialist

minimaal 15 minuten voor tijd van aankomst van de taxi beneden in de

centrale hal aanwezig te zijn.

 

Geen zittend ziekenvervoer geregeld op de dag van de afspraak?
Wij willen u er op wijzen dat het niet tijdig regelen van het zittend

ziekenvervoer tot gevolg kan hebben dat u de kosten hiervan zelf moet

vergoeden. Ook kan het tot gevolg hebben dat uw bezoek aan het

ziekenhuis, bij onze revalidatieafdeling of specialist elders verzet moet

worden naar een andere dag en/of tijdstip. U bent zelf verantwoordelijk voor

het regelen van een nieuwe afspraak.



samen 

meer 

kunnen

Organiseren van zittend ziekenvervoer

Zorgverzekeraars hebben een contract afgesloten

met organisaties voor taxivervoer. Welke

taxivervoerders dit zijn, staat veelal op de

machtiging die u van de zorgverzekeraar ontvangt

na goedkeuring van de aanvraag. Voor specifieke

informatie verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.

Reist u met een niet-gecontracteerde vervoerder?

Dan krijgt u wellicht niet alle kosten vergoed. U

maakt zelf een afspraak met de (gecontracteerde)

taxivervoerder. U zal onder andere gevraagd

worden naar het vertrekadres en het

aankomstadres. Het is van belang deze gegevens

bij de hand te hebben.

Uw vertrekadres is:

Woonzorggroep Samen, locatie Magnushof

Jacob Ruysdaellaan 30

1741 KW Schagen

Heeft u vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij het medisch

secretariaat van Woonzorggroep Samen. Tevens

kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
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