Zittend ziekenvervoer
Vergoedingen 2019

Wilt u gebruik maken van zittend ziekenvervoer? Dan moet u
rekening houden met een aantal voorwaarden.
In deze folder leest u voor wie zittend ziekenvervoer bedoeld is,
wanneer u recht heeft op vergoeding en welke stappen u hiervoor
moet ondernemen. Wij raden u aan altijd contact op te nemen met
uw eigen ziektekostenverzekeraar om te vragen welke regeling
voor u van toepassing is.
Vergoeding vervoerskosten vanuit de basisverzekering
Zittend ziekenvervoer kan vervoer met de eigen auto, vervoer met
de taxi of openbaar vervoer zijn. In een aantal gevallen krijgt u
van uw ziektekostenverzekeraar de reiskosten die u maakt voor
een medische behandeling, vergoed vanuit uw basisverzekering.
De overheid heeft hier een aantal regels voor opgesteld.
U kunt als revalidant van Libra Revalidatie & Audiologie voor
vergoeding van vervoer uit de basisverzekering in aanmerking
komen als
u zich uitsluitend in een rolstoel kunt verplaatsen en zelf geen
aangepast vervoer heeft;
u voor behandeling van een ziekte of aandoening voor een
lange tijd vervoer nodig heeft.
Uw ziektekostenverzekeraar beoordeelt per kalenderjaar of u in
aanmerking komt voor vergoeding.
U kunt per kilometer vergoeding krijgen. Dit wordt verrekend met
de eigen bijdrage en het eigen risico. Parkeerkosten tellen niet
mee.
Wij adviseren u bij uw ziektekostenverzekeraar te informeren
naar de hoogte van de eigen bijdrage;
met welke taxivervoerders een contract is afgesloten.
Heeft u nog andere (medische) redenen? Laat die ook weten aan
uw ziektekostenverzekeraar. Deze kan hiermee rekening houden
bij de beoordeling.
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Komt u in aanmerking?
Als u denkt dat u recht heeft op vergoeding van vervoer, kunt u
via een aanvraagformulier een machtiging aanvragen bij uw
ziektekostenverzekeraar. Nadat u het aanvraagformulier
ontvangen heeft, vult u dit zelf in. Daarna laat u dit formulier
ondertekenen door uw behandelend revalidatiearts.
Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u terug naar uw
ziektekostenverzekeraar. Deze beoordeelt dan of u in aanmerking
komt voor een machtiging.
Meer informatie
Deze folder gaat in op de belangrijkste onderwerpen rondom
vergoedingen van zittend ziekenvervoer. Het is onmogelijk om alle
informatie die voor u van belang is hierin op te nemen. Heeft u na
het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op met
uw ziektekostenverzekeraar.
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