Ik revalideer, wat zijn mijn
vervoersmogelijkheden?

Als u revalideert dan dient u uw vervoer van en naar Revalidatie Friesland zelf te regelen.
U hebt daarbij de volgende opties:
Eigen vervoer, eventueel met hulp van familie of vrienden
Openbaar vervoer
Regionaal openbaar vervoer (zie website van uw gemeente)
Vervoer vergoed door de WMO, aan te vragen via het gebiedsteam van uw gemeente
Ook als u met weekendverlof gaat zijn bovenstaande vervoersopties van toepassing.

Kan ik vervoer vergoed krijgen uit mijn zorgverzekering?
Als u geen mogelijkheden hebt om uw vervoer te regelen volgens bovenstaande opties,
dan hebt u mogelijk recht op vervoer via uw zorgverzekering.
Er zijn vijf patiëntgroepen die in aanmerking komen voor vervoer via de
zorgverzekering:
Patiënten die nierdialyse nodig hebben
Patiënten die een oncologische behandeling ondergaan (chemotherapie,
bestraling)
Patiënten die volledig rolstoelgebonden zijn
Blinde of zeer slechtziende patiënten
Patiënten die intensieve kindzorg nodig hebben

Staat uw patiëntgroep hier niet tussen, dan kunt u met uw zorgverzekeraar overleggen of er voor u
een uitzondering kan worden gemaakt. Voorwaarde voor vergoeding is dat u in een medisch
behandeltraject zit en u een minimaal aantal kilometers voor uw behandeling moet reizen
(zogenaamde hardheidsclausule).
Als u wilt weten of uw zorgverzekering uw vervoer van en naar Revalidatie Friesland vergoedt, dan
kunt u telefonisch contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Als u in aanmerking komt, dan kunt
dan direct vragen hoe u een aanvraag voor vervoer kunt indienen.
Houd er rekening mee dat er altijd een eigen bijdrage voor het vervoer wordt gevraagd.
Vergoed vervoer uit uw zorgverzekering wordt verrekend met uw eigen risico.

Ik heb alleen zittend vervoer nodig voor weekendverlof
Als u alleen vervoer nodig heeft voor weekendverlof, dan dient een maatschappelijk werker of arts
deze aanvraag voor u te doen. U kunt dit niet zelf aanvragen. Informeer bij een van hen naar de
mogelijkheden.

Meer informatie over vervoer
Wilt u meer weten over vervoer van en naar Revalidatie Friesland? Neem dan contact op met uw
maatschappelijk werker.
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