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Welk vervoer krijgt u vergoed?  
Wat moet u regelen?
Wij vergoeden meerdere soorten vervoer vanuit de basisverzekering en 
aanvullende verzekering.
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Wanneer krijgt u zittend 
ziekenvervoer vergoed?
Vanuit uw basisverzekering
Zittend ziekenvervoer 
Autovervoer, taxi- en openbaar vervoer
Wij vergoeden deze kosten als u:
•  nierdialyse ondergaat of ondergaat consulten, onderzoek of 

controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn;
• oncologische behandelingen met radio-, chemo- of 

immuuntherapie of ondergaat consulten, onderzoek of 
controles die bij deze behandelingen noodzakelijk zijn;

• visueel gehandicapt bent en zich zonder begeleiding niet kunt 
verplaatsen; 

• rolstoelafhankelijk bent;
• jonger bent dan 18 jaar en recht heeft op intensieve kindzorg. 

Hardheidsclausule zittend ziekenvervoer
Als geen van bovenstaande situaties op u van toepassing is, kunt 
u misschien aanspraak maken op een vergoeding op basis van de 
hardheidsclausule.
•  U moet langdurig aangewezen zijn op zittend ziekenvervoer, 

omdat u behandeld wordt voor een langdurige ziekte of 
aandoening. 

•  Daarnaast moet er sprake zijn van een dusdanige situatie, 
waarbij het onbillijk is wanneer wij het vervoer niet verstrekken. 

De Vervoerslijn beoordeelt of u op basis van de duur van uw 
behandeling, aantal behandelingen per week en het aantal 
kilometers recht heeft op vergoeding. 

U hebt recht op zittend ziekenvervoer
a. van en naar een zorgverlener of zorgverlenende instelling als  

de zorg die zij leveren geheel of gedeeltelijk vanuit de basis-
verzekering vergoed wordt;

b. naar een instelling waar u op kosten van de Wet langdurige zorg 
(Wlz) gaat verblijven (niet bij zorg voor slechts een dag deel);

c. vanuit een Wlz-instelling naar een zorgverlener of instelling 
waar u geheel of gedeeltelijk op kosten van de Wlz een 
onderzoek of behandeling moet ondergaan;

d. vanuit een Wlz-instelling naar een zorgverlener of instelling die 
een prothese aanmeet en passend maakt. De prothese moet 
geheel of gedeeltelijk op kosten van de Wlz worden verstrekt;

e. van bovenvermelde zorgverleners of instellingen naar uw huis, 
of naar een andere woning als u in uw woning de zorg 
redelijkerwijs niet kunt ontvangen.

Voorwaarden voor het recht op zittend ziekenvervoer
1 Voor zittend ziekenvervoer (met het openbaar vervoer, 

(meerpersoons) taxivervoer of eigen auto) en/of vervoer van 
een begeleider moeten wij u vooraf toestemming hebben 
gegeven via de Vervoerslijn, telefoonnummer (071) 365 41 54.

 Een medewerker van de Vervoerslijn bepaalt of u recht heeft op 
vervoer en op welke vorm. Als er sprake is van een verzekerde 
van 16 jaar en ouder dan bepaalt deze medewerker ook of er 
begeleiding noodzakelijk is. 

2 Het vervoer moet verband houden met zorg waar u vanuit de 
basisverzekering recht op heeft of die vanuit de Wlz wordt 
vergoed. 

3 Is zittend ziekenvervoer per openbaar vervoer, (meerpersoons) 
taxivervoer en eigen auto niet mogelijk? Dan moeten wij u 
vooraf toestemming hebben gegeven voor een ander 
vervoersmiddel. In bijzondere gevallen is begeleiding door 2 
begeleiders mogelijk. Ook in dat geval moeten wij u vooraf 
toestemming hebben gegeven

4 U heeft alleen recht op zittend ziekenvervoer als u voor uw 
zorgverlener niet meer dan 200 kilometer hoeft af te leggen.  
Dit geldt niet als wij anders met u zijn overeengekomen.

U betaalt een eigen bijdrage van € 103,-  
In 2019 geldt er een eigen bijdrage van € 103,-. 

U betaalt eigen risico  
Kosten voor vervoer vallen onder uw eigen risico.  
Het verplicht eigen risico bedraagt € 385,-. Heeft u naast  
het verplicht eigen risico gekozen voor een vrijwillig  
eigen risico? Dan betaalt u ook dit bedrag zelf.

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde vervoerder
Let op! Wilt u zich laten vervoeren door een vervoerder met wie wij geen contract hebben afgesloten? Dan kan de vergoeding lager 
zijn dan bij een vervoerder die wij wél gecontracteerd hebben. Of dit zo is en hoe hoog de vergoeding dan is, is afhankelijk van de 
basisverzekering die u heeft. Meer hierover leest u in artikel 4 van de ‘Algemene voorwaarden basisverzekeringen’.

Wilt u weten met welke vervoerders wij een contract hebben? Neem dan contact op met onze Vervoerslijn, telefoonnummer  
071 – 365 41 54. Een lijst met de (indicatieve) hoogte van de vergoedingen bij niet-gecontracteerde vervoerders vindt u op onze 
website of kunt u bij ons opvragen.
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Als u gaat reizen voor zorg, heeft u toestemming 
nodig van de Vervoerslijn
De toestemming vraagt u via de Vervoerslijn. Aan de hand van uw 
situatie wordt bekeken of u recht heeft op een vergoeding voor 
vervoerskosten en van welk soort vervoer u gebruik kunt maken. 
Wij bepalen op basis van de postcode van uw vertrekadres en uw 
bestemming het te vergoeden aantal kilometers. Wij doen dit op 
basis van de snelste route.

Online toestemming vragen:
Of vraag meteen online toestemming aan via zk.nl/vervoer.
Klik op de link “Toestemming vervoer aanvragen”.  
U krijgt de volgende werkdag antwoord op uw aanvraag.
Op deze pagina vindt u ook alle informatie uit deze brochure.

Telefonisch toestemming vragen:
De Vervoerslijn is van maandag tot en met vrijdag van 08:00
tot 20:00 uur, en op zaterdag van 09:00 tot 13:00 uur bereikbaar 
op telefoonnummer (071) 365 41 54.
Houdt u uw polis bij de hand? De medewerker vraagt namelijk
naar uw gegevens. 

Vervoer naar dagverblijf t.b.v. Intensieve Kindzorg
Wordt uw kind verzorgd op een dagverblijf voor Intensieve 
Kindzorg? Dan regelt u het vervoer met de medewerkers van  
het dagverblijf. U belt de Vervoerslijn dan niet.

http://www.zk.nl/vervoer
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Welke soorten vervoer zijn er?
Openbaar vervoer
Wij vergoeden vanuit de basisverzekering openbaar vervoer  
naar uw arts alleen als u reist in de 2de klas.  
Wij vergoeden:
•  Trein
•  Bus
•  Tram 
•  Metro
•  Veerboot

Met de auto
Wij vergoeden € 0,30 per kilometer als u met de auto naar uw 
afspraak gaat.

Met de taxi
Kiest u voor een niet-gecontracteerd taxibedrijf?
Dan betaalt u de taxi eerst zelf. U stuurt de rekening daarna  
naar ons toe. Wij betalen u dan een deel van de rekening terug.  
U betaalt wel een wettelijke eigen bijdrage en eigen risico. 

Kiest u voor een gecontracteerd taxibedrijf?
U kunt gebruikmaken van een taxibedrijf waar wij wel een contract 
mee hebben. Dan betaalt u de taxi niet, deze taxibedrijven hebben 
een afspraak met ons. U betaalt wel een wettelijke eigen bijdrage 
en eigen risico.

Heeft u gekozen voor een gecontracteerd taxibedrijf? 
Hieronder leest u stap voor stap wat u moet doen als u naar uw 
behandelaar wilt. 

Stap 1:  Als het goed is hebt u toestemming ontvangen van de 
Vervoerslijn 

Heeft u nog geen toestemming? Zie pagina 4, kopje: “Als u gaat 
reizen voor zorg, heeft u toestemming nodig van de Vervoerslijn”. 

Stap 2:  De taxi haalt u van uw vertrekadres op
De chauffeur haalt u bij uw voordeur op, meestal met een taxibus. 
Deze is geschikt voor een rolstoel. Woont u in een flat? Dan haalt 
hij u op bij de portiekdeur. Dus niet bij uw eigen voordeur. Wordt u 
opgehaald bij een zorginstelling? Dan wordt u altijd opgehaald in 
de centrale hal. 

De chauffeur haalt u uiterlijk een kwartier voor of na de 
afgesproken tijd op. Staat u niet klaar? Dan is de chauffeur 
genoodzaakt zijn weg voort te zetten zonder u mee te nemen. 

Stap 3:  U bent onderweg
Het kan zijn dat u met meer mensen in de taxi zit. De rit duurt dan 
langer, maar nooit langer dan een half uur extra. De chauffeur 
zorgt ervoor dat u op tijd bent voor uw afspraak. U mag niet roken 
in de taxi.

Stap 4:  U gaat weer terug
Na uw behandeling zorgt u ervoor dat u op de afgesproken tijd in 
de centrale hal staat. Anders gaat de chauffeur zonder u weg. 
Weet u nu nog niet hoe laat uw behandeling is afgelopen? 
Dan maakt u vanuit de zorginstelling een nieuwe afspraak met het 
taxibedrijf. U wordt binnen een half uur na de afgesproken tijd 
opgehaald. 
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Heeft u klachten? Bel dan uw taxibedrijf
Het taxibedrijf lost uw klacht zo snel mogelijk op. Gebeurt dit niet? 
Dan belt u ons op telefoonnummer (071) 751 00 70. 
Wij praten dan verder met het taxibedrijf. 

Hoe regelt u het vervoer van uw kind?
Heeft uw kind vervoer nodig? Dan regelt u de rit van uw kind 
volgens het eerder genoemde stappenplan. Uw kind mag zonder 
begeleiding reizen. Maar alleen als uw kind goed opgevangen 
wordt op het vertrekadres en bestemmingsadres. U blijft als ouder 
verantwoordelijk. Soms moet u uw kind begeleiden, de 
Vervoerslijn vertelt u dit tijdens het aanvragen van de 
toestemming.

Wanneer u toestemming heeft van de  
Vervoerslijn, kunt u uw reiskosten declareren 
via het declaratieformulier. 
Deze formulieren zijn te vinden op zk.nl/vervoer. Via het 
kopje “Declaratie indienen”, kunt u vervolgens klikken op 
“Vervoerskosten declareren”.

Hier kunt u het juist formulier downloaden; 
•  Declaratieformulier reiskosten eigen vervoer
•  Declaratieformulier openbaar vervoer
•  Declaratieformulier niet-gecontracteerd taxivervoer

Deze declaratieformulieren kunt u op 3 manieren bij ons 
indienen.
•  Via de app op uw smartphone of tablet
•  Via ‘Mijn Zilveren Kruis’
•  Per post

Het adres is:
Zilveren Kruis
Afdeling Declaratieservice Vervoer
Postcode 70001
3000 KB Rotterdam

U leest op zilverenkruis.nl/vergoedingen of u aanspraak kunt maken op deze vergoeding en wat 
de maximale vergoeding is. 
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Overige vergoedingen vervoer
Vanuit uw aanvullende verzekering
Overnachting in een gasthuis en vervoer bezoek bij 
ziekenhuisverblijf
Verblijft u in een ziekenhuis of GGZ-instelling in Nederland, België of 
Duitsland? Dan vergoeden wij voor uw bezoek de kosten van:
a overnachting in een Ronald McDonaldhuis of een ander 

gasthuis dat in de nabijheid van het ziekenhuis of de GGZ-
instelling ligt;

b het vervoer per eigen auto of taxi vanaf het woonadres naar en 
van het ziekenhuis of de GGZ-instelling of het gasthuis. En de 
kosten van vervoer tussen het gasthuis en het ziekenhuis of de 
GGZ-instelling. Wij vergoeden € 0,30 per kilometer;

c openbaar vervoer (laagste klasse) vanaf het woonadres naar en 
van het ziekenhuis of de GGZ-instelling of het gasthuis. En de 
kosten van openbaar vervoer tussen het gasthuis en het 
ziekenhuis of de GGZ-instelling.

Wij bepalen op basis van de postcode van uw vertrekadres en uw 
bestemming het te vergoeden aantal kilometers. Wij doen dit op 
basis van de snelste route.

Voorwaarden voor vergoeding
1 Wij vergoeden de kosten voor overnachting in een gasthuis 

alleen als u verblijft in een ziekenhuis of GGZ-instelling dat 
verder dan 50 kilometer van uw huis ligt.

2 Verblijft u in een ziekenhuis of GGZ-instelling in België of 
Duitsland? Dan vergoeden wij de kosten alleen als er geen 
sprake is van zorgbemiddeling zoals bedoeld in artikel 9.4 van 
de ‘Vergoedingen aanvullende verzekeringen’.

3 U gebruikt het declaratieformulier om uw verzoek tot 
vergoeding van de gemaakte kosten bij ons in te dienen. U vindt 
dit declaratieformulier op onze website.

4 Op ons verzoek moet u kunnen aantonen dat uw bezoek de 
vervoers- en/of overnachtingskosten heeft gemaakt.

Eigen betaling voor vervoer
Voor vervoer (met het openbaar vervoer, taxivervoer of eigen auto) 
geldt een eigen betaling van € 100,- per kalenderjaar.

Vervoerskosten na zorgbemiddeling naar 
België of Duitsland
Wij vergoeden de kosten van vervoer vanuit Nederland bij 
ziekenhuisverblijf via onze afdeling Zorgbemiddeling in een 
zorginstelling in België of Duitsland en van hieruit terug naar 
Nederland. Wij vergoeden de kosten van gecontracteerd 
taxivervoer, van vervoer per eigen auto en van openbaar vervoer.

Voorwaarden voor vergoeding
1 Een gecontracteerde taxivervoerder stuurt de nota’s van de 

gemaakte kosten naar ons. Reist u met het openbaar vervoer of 
met eigen vervoer? Gebruik dan het declaratieformulier om uw 
verzoek tot vergoeding van de gemaakte kosten bij ons in te 
dienen. U vindt dit declaratieformulier op onze website.

2 Er moet sprake zijn van wachttijdverkorting.

3 U moet van ons vooraf toestemming hebben gekregen via de 
Vervoerslijn. De Vervoerslijn bepaalt of u recht heeft op de 
vergoeding van de kosten van vervoer en op welke vorm van 
vervoer u recht heeft. Het telefoonnummer van de Vervoerslijn 
is 071 - 365 41 54.

4 U moet gebruikmaken van gecontracteerd taxivervoer.

Overnachtings- en vervoerskosten gezinsleden na 
zorgbemiddeling naar België of Duitsland
Wordt u vanuit Nederland voor zorg opgenomen in een 
buitenlandse zorginstelling op grond van artikel 9.3 van de 
‘Vergoedingen aanvullende verzekeringen’?

Dan vergoeden wij voor uw gezinsleden:
a De overnachtingskosten in een gasthuis dat in de nabijheid van 

het ziekenhuis ligt;
b Het vervoer per eigen auto, openbaar vervoer of taxivervoer van 

en naar het ziekenhuis. Wij vergoeden € 0,30 per kilometer.

Voorwaarden voor vergoeding
1  Een gecontracteerde taxivervoerder stuurt de nota’s van de 

gemaakte kosten naar ons. Reist u met een niet-
gecontracteerde taxivervoerder, het openbaar vervoer of met 
eigen vervoer? Gebruik dan het declaratieformulier om uw 
verzoek tot vergoeding van de gemaakte kosten bij ons in te 
dienen. U vindt dit declaratieformulier op onze website.

2  Op ons verzoek moet u kunnen aantonen dat u de vervoers- en/
of overnachtingskosten heeft gemaakt.

Om uw vervoerskosten en/of overnachtings- 
kosten te declareren heeft u het juiste  
declaratieformulier nodig.
Via zilverenkruis.nl gaat u naar het kopje Declaratie indienen. 
Daar klikt u op Vervoerskosten declareren.

Hier kunt u het juist formulier downloaden; 
•   Declaratieformulier bezoek- en verblijfskosten voor 

gezinsleden

Deze declaratieformulieren kunt u op 3 manieren bij ons 
indienen.
•  Via de app op uw smartphone of tablet
•  Via ‘Mijn Zilveren Kruis’
•  Per post

Het adres is:
Zilveren Kruis
Afdeling Declaratieservice Vervoer
Postcode 70001
3000 KB Rotterdam

Op ons verzoek moet u kunnen aantonen dat u de  
vervoers en/of overnachtingskosten heeft gemaakt.



Kijk op
zilverenkruis.nl
zilverenkruis.nl/zorgzoeker
zilverenkruis.nl/vergoedingen

Bel naar
Vervoerslijn (071) 365 41 54. 
Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 20:00 
uur en op zaterdag van 09:00 tot 13:00 uur.

Declareer uw vervoerskosten
Stuur uw declaratieformulier op naar:
Zilveren Kruis
afdeling Declaratieservice (vervoer)
Postbus 70001
3000 KB Rotterdam

Schrijf naar
Zilveren Kruis
Postbus 444
2300 AK Leiden
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Heeft u vragen? 

Wij staan u graag bij met raad en daad

Kijk op zk.nl voor een overzicht van gecontracteerde zorgverleners, de hoogte van de vergoeding bij de niet-gecontracteerde zorgverleners, het  
Reglement Hulpmiddelen, het Reglement Farmaceutische zorg, het Reglement Zvw-pgb, de Beroepsverenigingen van alternatief genezers die  
voldoen aan de criteria van Zilveren Kruis, de polisvoorwaarden, brochures, formulieren en overige informatie over onze verzekeringen.  
U kunt de informatie ook bij ons opvragen.

Voor de zorgverzekeringen van Zilveren Kruis is Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Utrecht (KvK 06088185, AFM 12000646) 
de verzekeraar. Voor de aanvullende verzekeringen van Zilveren Kruis is Achmea Zorgverzekeringen N.V. statutair gevestigd te Zeist (KvK 28080300,  
AFM 12000647) de zorgverzekeraar. 

Wij doen ons uiterste best om u goede en duidelijke informatie te geven. Klopt er iets niet in onze communicatie? Geef het dan aan ons door zodat  
wij het kunnen herstellen. Staan er onjuistheden in? Dan is Zilveren Kruis hiervoor niet aansprakelijk. Aan de inhoud van dit product of deze dienst  
kunt u geen rechten ontlenen.


