Vervoer
Peritoneale dialyse en hemodialyse thuis
Deze behandelingen voert u zelf thuis uit. U komt alleen naar
het ziekenhuis voor afspraken op de polikliniek. Daarom komt u
niet in aanmerking voor een vergoeding van de vervoerskosten
ten behoeve van de behandeling. De parkeerkosten zijn ook
voor uw eigen rekening. U kunt de kosten wel meenemen in de
post specifieke zorgkosten bij uw belastingaangifte. Zie info 5.2
Financiële tegemoetkoming bij ziekte/zorgkosten’.
Hemodialyse
Als u gaat starten met hemodialyse moet u enkele keren per
week naar het ziekenhuis. Om medische redenen adviseren wij
u om gebruik te maken van taxivervoer en niet met eigen
vervoer naar het ziekenhuis te komen.
U moet zelf dit taxivervoer regelen. Om voor vergoeding in
aanmerking te komen heeft u toestemming van uw
zorgverzekeraar nodig.
De procedure is als volgt:
 Neem contact op met uw zorgverzekeraar. Geef door dat u
gaat starten met hemodialyse en taxivervoer nodig heeft
voor het brengen en halen naar het ziekenhuis
(dialysecentrum). Hierbij kunt u aangeven of dit eventueel
een rolstoeltaxi moet zijn.
 De zorgverzekeraar geeft aan u door welk taxibedrijf voor u
mag rijden.
 U krijgt van uw zorgverzekeraar een machtigingsnummer.
Vraag hier om als u geen nummer heeft ontvangen.
 Elk jaar moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte van
dit bedrag wordt elk jaar door uw zorgverzekeraar
vastgesteld. Dit bedrag komt boven op uw wettelijke eigen
bijdrage (ook el verplicht eigen risico genoemd) voor de
basisverzekering zoals door de overheid jaarlijks wordt
vastgesteld.
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U krijgt de eerste week dat u dialyseert van de
afdelingssecretaresse van de dialyse een
machtigingsformulier ‘zittend vervoer’. Dit formulier
moet door u worden ingevuld waarna u het weer
moet inleveren bij de afdelingssecretaresse. Als de
dokter het formulier heeft ondertekend wordt het
formulier naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Het
secretariaat van de dialyse bewaart een kopie.
Als het ophaaladres wijzigt, moet u dit zelf vooraf aan
uw zorgverzekeraar doorgeven.
Let op
Deze taxivergoeding geldt alleen voor de ritten
gekoppeld aan uw hemodialysebehandeling.
Een extra bezoek aan het ziekenhuis voor
bijvoorbeeld een onderzoek valt niet onder deze
taxiregeling.

Als u tijdens uw vakantie in een ander centrum dialyseert
en van een ander taxibedrijf gebruik moet maken, neem
dan opnieuw vooraf contact op met uw zorgverzekeraar.
Zij kunnen u in dat geval de naam van een ander
gecontracteerd taxibedrijf geven. U krijgt dan geen
problemen met uw declaraties.
Eigen vervoer
Om medische redenen adviseren wij u om gebruik te
maken van taxivervoer. Ook kunt u zich door iemand
laten brengen en ophalen. We raden u dringend af om
zelfstandig met eigen vervoer naar het ziekenhuis te
komen. Doet u dit wel, dan is dit op eigen risico. Als u
een ongeluk veroorzaakt kan uw
verzekeringsmaatschappij gebruik maken van de
uitsluitingsclausule.
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Regelt u zelf uw eigen vervoer, en maakt u dus geen gebruik
van taxivervoer? Dan is het mogelijk om een
reiskostenvergoeding aan te vragen bij uw zorgverzekering. In
deze vergoeding zijn ook parkeerkosten opgenomen. U
ontvangt van Ziekenhuis Gelderse Vallei geen aparte
vergoeding voor het parkeren.
Vragen
Bij vragen kunt u contact op nemen met de verpleegkundigen
van de polikliniek nierzorg of dialyse en/of het secretariaat van
de dialyseafdeling.
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