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DSW Zorgverzekeraar wijst u de weg

Zittend ziekenvervoer is medisch noodzakelijk vervoer om bijvoorbeeld een 
onderzoek of behandeling te ondergaan in een ziekenhuis of een behandel
centrum. Uitzondering hierop betreft vervoer van en naar de huisarts,  
fysiotherapeut of tandarts. Dit wordt niet vergoed. 

Op basis van de Zorgverzekeringswet komen drie soorten zittend zieken
vervoer voor vergoeding in aanmerking. 
1.  vervoer met de eigen auto;
2.  openbaar vervoer;
3.  (rolstoel)taxivervoer.

Voor (rolstoel)taxivervoer koopt DSW zorg in. Daarbij maken wij afspraken 
over de kwaliteit van dienstverlening en het tarief. DSW maakt bij dit in
koopbeleid onderscheid tussen vervoer binnen de DSWregio en vervoer 
buiten de DSWregio. 

Binnen DSW-regio
Binnen de DSWregio (Delft, Schiedam en het Westland) wonen de meeste 
verzekerden van DSW. In deze regio maken wij afspraken met een aantal 
kleinere en grotere vervoerders. Wij vinden het belangrijk dat per postcode
range er voor u voldoende vervoer is gecontracteerd. 

Buiten DSW-regio
Buiten de DSWregio hebben wij Zorgvervoerscentrale Nederland gecon
tracteerd. Zij werken met een groot aantal regionale vervoerders die het 
vervoer verzorgen in verschillende regio’s. 

DSW Zorgverzekeraar vindt het belangrijk dat u zonder extra zorgen ge
bruik kunt maken van zittend ziekenvervoer. Daarom beantwoorden wij 
in deze folder de meest gestelde vragen over de vergoeding van zittend 
ziekenvervoer:
• Wat komt voor vergoeding in aanmerking en wat niet?
• Hoe krijgt u vergoeding?
• Hoe is de vergoeding per soort vervoer geregeld?
• Hoe zit het met de eigen bijdrage en het eigen risico?
• Wanneer vergoedt DSW de kosten van bezoek aan een verzekerd kind?
• Welke vervoerders zijn door DSW gecontracteerd
• Welke vervoerders zijn gecontracteerd?
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Wat komt in aanmerking voor vergoeding en wat niet?

Als verzekerde heeft u recht op zorg waarop u naar inhoud en omvang redelijkerwijs bent aangewezen. Dit 
wordt mede bepaald op basis van doelmatigheid en doeltreffendheid en is geregeld in de Zorgverzekeringswet 
en regelgeving die daarop is gebaseerd. Zittend ziekenvervoer is geregeld in de Regeling zorgverzekering. 

Vergoeding is alleen mogelijk onder medische voorwaarden. Kosten van vervoer worden niet vergoed indien het 
vervoer betrekking heeft op behandeling(en) die vergoed worden vanuit de aanvullende verzekering(en).

Zittend ziekenvervoer dient altijd vooraf bij DSW te worden aangevraagd. Op deze manier kunnen onze medisch 
adviseurs beoordelen of u in aanmerking komt voor vergoeding van zittend ziekenvervoer. Op deze manier zor
gen wij ervoor dat vervoer  niet onnodig kostbaar en/of gecompliceerd is.

Voor zittend ziekenvervoer geldt een eigen bijdrage. Daarnaast is op zittend ziekenvervoer het eigen risico van 
toepassing. 

Vergoeding zittend ziekenvervoer 
De overheid heeft bepaald wanneer u in aanmerking komt voor vergoeding. U komt voor vergoeding in aanmer
king wanneer u in een van de volgende vijf categorieën valt:
1.  nierdialyse;
2. chemotherapie of radiotherapie;
3. blindheid of slechtziendheid waardoor u niet zonder begeleiding kunt reizen;
4. volledige rolstoelgebondenheid (u kunt zich uitsluitend met een rolstoel verplaatsen);
5.  intensieve kindzorg.

Nierdialyse, chemotherapie of radiotherapie
Onder de aanspraak zittend ziekenvervoer valt alleen het vervoer van en naar de behandelingen zelf. Het vervoer 
van en naar controles en voor en naonderzoeken die samenhangen met de behandelingen wordt niet vergoed.

Blindheid, slechtziendheid of volledige rolstoelgebondenheid
Het ministerie van VWS is van plan om de aanspraak zittend ziekenvervoer voor  blinden, slechtzienden en rol
stoelgebruikers vanaf 2017 over te hevelen naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Omdat hier 
nog geen akkoord over is bereikt, wijzigt er voorlopig voor u nog niets.  

Intensieve kindzorg
Van intensieve kindzorg is sprake als de verzekerde die jonger is dan achttien jaar en is aangewezen op perma
nent toezicht of permanent beschikbare verzorging vanwege complexe somatische problematiek of vanwege 
een lichamelijke handicap.

Vanaf 1 januari 2016 is de aanspraak zittend ziekenvervoer in geval van intensieve kindzorg overgeheveld naar 
de Zorgverzekeringswet. Tot 1 januari 2016 werd dit vervoer geregeld door het verpleegkundig kinderdagverblijf. 
Door deze overheveling kan het zijn dat het vervoer van uw kind mogelijk anders wordt geregeld. DSW streeft 
ernaar dezelfde vervoerders te contracteren als het verpleegkundig kinderdagverblijf. Wij raden u aan, indien uw 
vervoerder nog geen contract heeft met DSW, hen contact te laten opnemen met DSW. 
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Uitzondering via toepassing hardheidsclausule
Als u niet in een van de vijf categorieën valt, kan zittend ziekenvervoer via toepassing van de hardheidsclausule 
soms toch voor vergoeding in aanmerking komen. Zorgverzekeraars mogen namelijk een uitzondering maken 
voor verzekerden die vanwege een medische behandeling langdurig op vervoer zijn aangewezen. Daarvoor 
moeten zij zich beroepen op de hardheidsclausule. Om te bepalen of de hardheidsclausule van toepassing is, 
wordt gekeken naar drie criteria:
1. duur: de behandeling vindt plaats in een aansluitende periode van minimaal vijf maanden;
2. frequentie: de behandeling vindt minimaal tweemaal per week plaats; en
3. reisafstand: de enkele reisafstand bedraagt ten minste 25 kilometer.
Wanneer in uw situatie aan alle criteria van de hardheidsclausule is voldaan, komt u alsnog in aanmerking voor 
vergoeding van zittend ziekenvervoer.

Vergoeding zittend vervoer bij weekend- of vakantieverlof
Zittend ziekenvervoer dat verband houdt met uw weekend of vakantieverlof wordt vergoed volgens dezelfde 
regels als die gelden voor gewoon zittend ziekenvervoer. Zittend ziekenvervoer bij weekend of vakantieverlof 
wordt dus vergoed indien u in een van de vijf categorieën valt of de hardheidsclausule op uw situatie van toe
passing is. Als extra vereiste geldt dat u voor vervoer bij weekend of vakantieverlof vooraf een afzonderlijke 
schriftelijke machtiging moet hebben aangevraagd en dat DSW die machtiging moet hebben afgegeven.  

Hoe krijgt u vergoeding?

U heeft altijd vooraf toestemming van ons nodig voor het gebruik van zittend ziekenvervoer. U vraagt ons om 
toestemming vragen door een aanvraagformulier in te dienen. Het aanvraagformulier treft u aan op onze web
site www.dsw.nl.

Bij de aanvraag moet u een ondertekende medische verklaring van uw behandelend arts of specialist bijvoegen. 
In die medische verklaring moet staan:
• dat er sprake is van één van de vijf categorieën voor zittend ziekenvervoer;
• wat uw medische indicatie is;
• wat uw vertrekadres is;
• wat de vervoersbestemming is; 
• hoe vaak u behandeld wordt;
• wat de behandeldata zijn; 
• wat de afstand tussen de behandellocatie en uw huis of verblijfadres is.

Als u om medische redenen geen gebruik kunt maken van uw eigen auto of het openbaar vervoer, dient u dit 
apart op de aanvraag te vermelden. Verder dient u, indien van toepassing, aan te geven dat u vanuit een zieken
huis of Wlzinstelling naar een ander ziekenhuis of Wlzinstelling gaat voor onderzoek of  behandeling. 

Op basis van uw aanvraag stelt DSW Zorgverzekeraar vast wat voor soort vervoer  (vervoer met eigen auto, 
openbaar vervoer, of (rolstoel)taxi) u nodig heeft. 
Na goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u van ons een schriftelijke machtiging. Op de machtiging vermelden 
wij welke vervoerder die het dichtstbij uw huis of verblijfadres zit. Het staat u uiteraard vrij om voor een andere 
vervoerder te kiezen. Komt het zittend ziekenvervoer in uw geval niet voor vergoeding in aanmerking, dan geven 
wij dit per brief aan onder vermelding vande afwijsreden.



5

Hoe is de vergoeding per soort vervoer geregeld?

Vervoer met eigen auto
Zodra u van ons een machtiging heeft ontvangen voor zittend ziekenvervoer met uw eigen auto, kunt u de ge
reden kilometers declareren. U doet dit door uw afsprakenkaart (of een kopie daarvan) bij ons in te dienen. De 
afstand wordt bepaald op basis van de snelste route via het programma www.anwb.nl. De vergoeding bedraagt 
€ 0,30 per kilometer. Dit is inclusief parkeerkosten.

Openbaar vervoer
Zodra u van ons een machtiging heeft ontvangen voor zittend ziekenvervoer per openbaar vervoer, kunt u de ge
maakte reiskosten declareren. U doet dit door uw afsprakenkaart (of een kopie daarvan) en de vervoersbewijzen 
(uitdraai ovchipkaart overzicht, treinkaart) bij ons in te dienen. De vergoeding vindt altijd plaats op basis van 
de prijzen die gelden voor het vervoer met de tweede klas. De kosten van openbaar vervoer worden berekend 
via het programma www.9292ov.nl.

(Rolstoel)Taxi
Zodra u van ons een machtiging heeft ontvangen voor zittend ziekenvervoer met een (rolstoel)taxi, kunt u con
tact opnemen met de vervoerder. Wanneer u gebruik maakt van de een (rolstoel)taxivervoerder is het onder
scheid tussen gecontracteerde en nietgecontracteerde vervoederen van belang.  

Gecontracteerde vervoerder
Als u gebruik maakt van een gecontracteerde vervoerder, kunt u aan de vervoerder een kopie van de machtiging 
afgeven of het machtigingsnummer doorgeven. Deze gecontracteerde vervoerders declareren vervolgens recht
streeks bij ons, dus dat is gemakkelijk voor u. Welke vervoerders wij hebben gecontracteerd, staan vermeld op 
pagina 8 van deze folder.

Let op: wanneer u zonder voorafgaande machtiging gebruik maakt van zittend ziekenvervoer bij een gecontrac
teerde vervoerder, vergoeden wij 100% van het marktconforme tarief. Dit kan betekenen dat de kosten van het 
zittend ziekenvervoer niet volledig worden vergoed.  
U treft de marktconforme vergoedingen aan op onze website: www.dsw.nl/consumenten/zorgverzekering/ver
goedingenenzorg/vervoer. 

Niet-gecontracteerde vervoerder 
Mocht u gebruik maken van een nietgecontracteerde vervoerder, dient u zelf de nota te betalen aan de niet
gecontracteerde vervoerder en kunt deze bij DSW indienen. Met deze nota (taxibon) dient u ook een kopie van 
uw afsprakenkaart toe te sturen.

Let op: wanneer u gebruik maakt van een nietgecontracteerde vervoerder dan vergoeden wij 100% van het 
marktconforme tarief. Dit kan betekenen dat de kosten van het zittend ziekenvervoer niet volledig worden ver
goed.  U treft de marktconforme vergoedingen aan op onze website: www.dsw.nl/consumenten/zorgverzeke
ring/vergoedingenenzorg/vervoer.
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Hoe zit het met de eigen bijdrage en het eigen risico?

Eigen bijdrage
Voor zittend ziekenvervoer geldt een wettelijke eigen bijdrage. De overheid heeft de eigen bijdrage voor 2016 
vastgesteld op € 98 per verzekerde per kalenderjaar. 
De manier waarop wij uw eigen bijdrage in rekening brengen, verschilt per soort vervoer. 

Eigen auto, openbaar vervoer of niet-gecontracteerde (rolstoel)taxi
Reist u met de eigen auto, het openbaar vervoer of maakt u gebruik van een nietgecontracteerde (rolstoel)
taxivervoerder, dan moet u de kosten eerst zelf betalen en de nota bij ons declareren. Uw eigen bijdrage wordt 
ingehouden op de vergoeding die u ontvangt.  

Gecontracteerde (rolstoel)taxi
Maakt u gebruik van een gecontracteerde (rolstoel)taxivervoerder, dan dient de vervoerderde nota’s, op vertoon 
van uw machtiging, rechtstreeks bij ons in. Wij houden de hoogte van de eigen bijdrage voor u bij. U ontvangt 
een acceptgiro van de verschuldigde eigen bijdrage.

In twee situaties bent u geen eigen bijdrage verschuldigd:
1. wanneer u bent opgenomen in een ziekenhuis of Wlzinstelling en naar een ander ziekenhuis of Wlzinstel

ling gaat en daar wordt opgenomen om een onderzoek of behandeling te ondergaan; of
2. wanneer u bent opgenomen in een ziekenhuis of Wlzinstelling, naar een ander ziekenhuis of Wlzinstelling 

gaat om daar een onderzoek of behandeling te ondergaan en vervolgens weer teruggaat naar het zieken
huis of de Wlzinstelling waar u bent opgenomen. 

Wij vragen u duidelijk op het aanvraagformulier aan te geven of sprake is van een van deze twee situaties.  

Eigen risico
De overheid heeft bepaald dat, nadat u de wettelijke eigen bijdrage van € 98, heeft betaald, het zittend zie
kenvervoer ten laste komt van het verplichte eigen risico van € 385,. Vervolgens wordt het vervoer ten laste 
gebracht van het eventueel door u gekozen vrijwillig eigen risico. Daarna vindt er vergoeding plaats zoals in uw 
verzekeringspolis staat.
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Wanneer vergoedt DSW Zorgverzekeraar de kosten voor bezoek aan 
een verzekerd kind?

Heeft u bij DSW een aanvullende verzekering afgesloten, dan vergoeden wij onder bepaalde voorwaarden de 
reiskosten voor een ziekenhuisbezoek aan een kind, woonachtig op hetzelfde adres. 

De aanvullende verzekeringen AVStandaard en AVTop kennen een regeling de vergoeding van reiskosten die 
samenhangen met bezoek aan een bij DSW verzekerd kind ( jonger dan 18 jaar) dat in het ziekenhuis ligt. DSW 
vergoedt de kosten van vervoer indien:
• het verzekerde kind langer dan 14 dagen is opgenomen; en 
• het ziekenhuis in Nederland gevestigd is, geen Wlzinstelling is en meer dan 30 kilometer van de eigen 

woonplaats ligt. 

Als aan deze criteria is voldaan, vergoedt DSW vanaf de eerste opnamedag het aantal kilometers dat boven de 
30 uitkomt voor maximaal één bezoek (retour) per dag per gezin. De vergoeding bedraagt € 0,18 per kilometer. 
Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding, moet u bij ons het bewijs van opname en ontslag indienen. 
U kunt dit bewijs opvragen bij het ziekenhuis.
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Door DSW Zorgverzekeraar gecontracteerde vervoerders

Naam

Rooney Taxibedrijf 
Vlaardingse Taxicentrale
De Roo Taxi
Delftse Taxi Centrale Deltax BV
Vlasblom Vof Taxibedrijf
JLM Taxi BV
Connexxion Taxi Services B.V.
Taxi Wateringen
Vreugde Tax V.O.F.
Taxicentrale Waterweg BV

Taxivervoerders buiten de DSW regio
Zorgvervoerscentrale Nederland (ZCN)
Connexxion 
Taxi De Zwart BV
Vervoersbedrijf Juijn B.V.
Taxi Nijmeijer
Van Meteren Taxivervoer
Connexxion Taxi Services B.V.
Geers Taxicentrale
Werotax Taxibedrijf
ProTaxi 

Taxivervoer voor kinderen
Connexxion 

Taxivervoer voor intensieve kindzorg
VC Bolnes
Amsterdams Vervoer Collectief B.V.
Atax de Vries
Stadstaxi Rotterdam Mobiliteit

Adres

3150 AB HOEK VAN HOLLAND
3133 EP VLAARDINGEN
2670 AK NAALDWIJK
2600 AB DELFT
3161 XB RHOON
2685 LX POELDIJK
3125 BK SCHIEDAM
2291 VR WATERINGEN
3146 CC MAASSLUIS
3146 CP MAASSLUIS

Geheel Nederland
Geheel Nederland
4511 AT BRESKENS
5328 AT ROSSUM GLD
9531 AX BORGER
2295 RV KWINTSHEUL
2544 DW DEN HAAG
4614 RR BERGEN OP ZOOM
5694 NB SON EN BREUGEL
3333 BX ZWIJNDRECHT

Geheel Nederland

2987 BN RIDDERKERK
1815 BB ALKMAAR
2180 AE HILLEGOM
3003 KD ROTTERDAM

Telefoonnummer

(0174) 388888
(010) 4354344
(0174) 624441
(015) 2191919
(010) 5016444
(0174) 246968
(088) 6000945
(0174) 294071
(010) 5901130
(010) 59 25026

(0900) 221 22 23
(088) 6000945
(0117) 381551
(0418) 661283
(0599) 637 633
0610881420
(088) 6000945
(0164) 250 950
(0499) 471 471
(078) 6103723

(038) 3394984

0651050455 / 0630394956
(088) 1164300
(0252) 519000
(010) 8182823

Indien uw kind valt onder de categorie intensieve kindzorg en de huidige vervoerder van het verpleegkundig 
dagverblijf heeft nog geen contract met DSW, dan raden wij u aan hen contact op te laten nemen met DSW. 

Wanneer u vervoerd moet worden van of naar een Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie (MCHZ)

VOF Gri.6 3047 AN ROTTERDAM (010) 8701700
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DSW Zorgverzekeraar wijst u de weg

‘sGravelandseweg 555
Postbus 173
3100 AD Schiedam
Telefoon: (010) 2 466 466
Telefax: (010) 2 733 786
Internet: www.dsw.nl/consumenten/zorgverzekering/vergoedingenenzorg/vervoer

Voor meer informatie over zittend ziekenvervoer kunt u contact met ons opnemen. 
Wij zijn maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.30 uur telefonisch bereikbaar op (010) 2 466 466.
Meer informatie kunt u vinden op onze website www.dsw.nl.
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@DSW_Zorg

DSW Zorgverzekeraar

Altijd op de hoogte blijven? Volg ons!

Vragen?
Heeft u nog vragen? Ga naar www.dsw.nl of neem contact op met een 
van onze medewerkers van de afdeling Klantenservice via telefoon
nummer (010) 2 466 466. Zij staan u graag te woord.

DSW Zorgverzekeraar   •   Postbus 173   •   3100 AD Schiedam 


