
1. Aanvrager (verzekerde)
Voorletter(s) en achternaam
Verzekerdennummer         
Straat en huisnummer        
Postcode en woonplaats
 
2. Categorie patiënten 
Aankruisen, invullen en ondertekenen door behandelend arts

Aanvraagformulier vergoeding ziekenvervoer

Verzekerde moet nierdialyse ondergaan (met uitzondering van thuisdialyse)*
Verzekerde moet oncologische behandelingen met chemotherapie of radiotherapie ondergaan*
Verzekerde kan zich uitsluitend met een rolstoel verplaatsen (permanent rolstoelgebonden)* 
Verzekerde is zeer slechtziend*  gecorrigeerde visus rechts (OD)*:
                                   gecorrigeerde visus links (OS)*:
Verzekerde is langdurig aangewezen op vervoer in verband met de behandeling van een langdurige ziekte of aandoening*

Indicatie plus toelichting arts:

Is voor het vervoer begeleiding van verzekerde medisch noodzakelijk?*    
Zo ja, hieronder toelichten (kinderen tot 16 jaar altijd toegestaan)

Naam arts       
Woonplaats
Zorgverlenernummer

V*

Geboortedatum 

Ja Nee

-

-

-

-

De verzekerde dient voor de aanvraag gebruik te maken van het aanvraagformulier ‘vergoeding ziekenvervoer’. De aanvraag dient
vergezeld te gaan van een toelichting van de behandelend arts. De behandelend arts kan de huisarts zijn maar ook bijvoorbeeld
een specialist. Deze dient op het formulier aan te geven dat de verzekerde behoort tot één van de hierboven genoemde vier
groepen of dat de verzekerde langdurig is aangewezen op vervoer als gevolg van een langdurige ziekte of aandoening.
De verzekerde/aanvrager stuurt het formulier op, waarna de zorgverzekeraar de aanvraag beoordeelt op grond van de gegeven
medische toelichting. De zorgverzekeraar beoordeelt of aanspraak op (vergoeding van de kosten van) ziekenvervoer bestaat en 
op welke vorm van ziekenvervoer. Wanneer bij de aanvraag geen medische toelichting is gegeven wordt de aanvraag niet in 
behandeling genomen.
De verzekerde dient een volledig ingevuld formulier te zenden naar zijn zorgverzekeraar en ontvangt schriftelijk bericht of zijn
aanvraag al dan niet akkoord is bevonden. Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. 
Als u in aanmerking wilt komen voor (vergoeding van de kosten van) ziekenvervoer dan moet de zorgverzekeraar hiervoor  
vooraf toestemming hebben gegeven, anders moet u de kosten van ziekenvervoer zelf betalen.
Voor ziekenvervoer geldt een wettelijke eigen bijdrage per verzekerde per kalenderjaar. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. 
Voor de inning van de eigen bijdrage ontvangt u een acceptgirokaart of Anderzorg verrekend deze met de door u ingediende 
declaraties van ziekenvervoer. Wanneer de eigen bijdrage is voldaan, ontvangt u hierover schriftelijk bericht (vrijwaringsbewijs) 
van Anderzorg.

Toelichting met betrekking tot ziekenvervoer
Verzekerden kunnen aanspraak maken op (vergoeding van de kosten van) ziekenvervoer volgens de polisvoorwaarden, die gebaseerd
zijn op de Zorgverzekeringswet. Deze regeling is beperkt tot vier groepen verzekerden. Dit zijn verzekerden die nierdialyse, een 
behandeling met chemotherapie of radiotherapie ondergaan, permanent gebruik maken van een rolstoel, of door een visuele
handicap zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen. Verzekerden die langdurig aangewezen zijn op vervoer als gevolg van een ziekte
of aandoening kunnen een beroep doen op de hardheidsclausule.

Handtekening artsDatum Stempel arts:

M V*

*  Aankruisen wat van toepassing is.

 

FO
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24
2.

03
06

Postbus 11072 
9700 CB  Groningen



3. Aanvullende vragen (in te vullen en te ondertekenen door verzekerde)

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee
Ja Nee
Ja Nee
Ja Nee
Ja Nee

Reisafstand
(enkele reis)

Kunt u traplopen?* 
Gebruikt u bij het voortbewegen permanent een loophulpmiddel?*
Zo ja, welk loophulpmiddel (bij scootmobiel en rolstoel een kopie van de beschikking WVG meezenden)

Is uw maximale loopafstand minder dan 400 meter?*  
Bent u chronisch afhankelijk van zuurstof?*  
Is er sprake van een verstandelijke handicap of een ernstig psychiatrisch toestandsbeeld?*  
Is sprake van vervoer naar psychiatrische deeltijdbehandeling?*  
Bent u in staat tijdens uw ziekteperiode te reizen met het Openbaar Vervoer (eventueel met begeleiding)?*
Zo nee, vult u hier dan de reden in  
Heeft u de mogelijkheid tijdens uw ziekteperiode met eigen vervoer te reizen (eventueel met begeleiding)?*
Zo nee, vult u hier dan de reden in  
Voor welke periode denkt u vervoer nodig te hebben?     Gedurende             weken.

Bestemming vervoer:

Naam instelling: Plaats: Frequentie
(per week)

Eerste/eerstvolgende
vervoersdatum:

-
-
-

-
-
-
-
-

-

-

Makkelijk Moeizaam Niet mogelijk

4. Ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld:

Naam  verzekerde

Datum 

*  Aankruisen wat van toepassing is.

 

Handtekening verzekerde


