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Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient u vooraf toestemming te vragen aan 
DSW Zorgverzekeraar. 
Onvolledige aanvragen of aanvragen die niet zijn ingevuld door uw arts/specialist 
worden niet in behandeling genomen. 
 

Naam : 
 
Adres : 

Postcode :  Woonplaats : 

Telefoonnummer :

Geboortedatum :  Polisnummer :  BSN-nummer : 

Aanvraag vervoer
Het aanvragen van zittend ziekenvervoer naar een instelling of zorgverlener is alleen van toepassing als er sprake is van een  medische 
behandeling, welke plaatsvindt in een (Nederlands) ziekenhuis of behandelcentrum. 
Vergoeding vindt plaats op grond van de Zorgverzekeringswet. 

Vervoer van huis/naam locatie  : Naar naam locatie  : 
  
Postcode en huisnummer van  :  Postcode en huisnummer locatie  :

Ingangsdatum vervoer  :  Einddatum  :
 
Berekende afstand in kilometers enkele reis volgens snelste route ANWB  :

Aantal keren dat u vervoerd moet worden  
Aantal keer per week  : Aantal keer per maand  : Totaal aantal keer  :

Verblijft u in een Wlz-instelling? Ja Nee Zo ja, naam instelling :

Is voor het vervoer begeleiding van de verzekerde noodzakelijk? Ja Nee

Soort vervoer
 Openbaar vervoer Eigen vervoer Taxi Rolstoeltaxi

Behandeling
 Chemotherapie*  Intensieve Kindzorg
 Radiotherapie*  Hardheidsclausule:
 Nierdialyse*  periode : maanden
 Blindheid**  frequentie : per week
 Slechtziendheid**:  visus                   % *** reisafstand in km : enkele reis (conform snelste route ANWB)
 Volledig rolstoelgebonden   (voorwaarden hardheidsclausule staan in de folder zittend ziekenvervoer)
 Immunotherapie

*  Vervoer in het kader van één van deze categorieën wordt alleen vergoed voor de behandeling zelf, dus niet voor controles, voor en/of na-onderzoeken.
**  Waardoor u niet zonder begeleiding kunt reizen.
*** Visus die niet corrigeerbaar is met lenzen of een bril.

Medische verklaring arts/specialist (verplicht invullen) 
Indien u volledig rolstoelgebonden bent, dient dit duidelijk uit de medische indicatie te blijken om uw aanvraag te kunnen beoordelen.

Handtekening/stempel arts/specialist

Aanvraag voor Ziekenvervoer


