Vergoeding
taxivervoer
–
en het aanvragen van een machtiging
U gaat vanuit het ziekenhuis naar huis of naar een zorginstelling
Vaak hoort u kort van tevoren of u naar huis kunt, of dat er een plek voor u is in een
zorginstelling. Er is dan snel een (rolstoel-)taxi nodig en kan er geen machtiging meer
geregeld worden. De secretaresse van de verpleegafdeling bestelt dan een (rolstoel-)taxi bij:
Atax de Vries (023) 529 00 00, of bij de regiotaxi 0900 20 22 368.
Deze taxi moet u zelf betalen.
Heeft u al een machtiging voor een taxi vergoeding?
Heeft u al een taxi vergoeding? Dan heeft u een pasje van het taxivervoer bedrijf die u kunt
bellen als u een taxi nodig heeft. Vertel dit dan aan de verpleegkundige. Er kan dan via dit
taxivervoerbedrijf een taxi geregeld worden. U betaalt dan alleen de gebruikelijke vergoeding.
Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis Achmea
Bent u bij een van deze 2 zorgverzekeringen verzekerd? En moet u altijd vervoerd worden
met een rolstoel? Dan kan de secretaresse voor u een machtiging voor een taxi aanvragen.
Andere zorgverzekeringen
Bij de andere zorgverzekeringen kan het aanvragen van een machtiging alleen schriftelijk. U
moet dan zelf de machtiging aanvragen.

Rolstoel zelf regelen
Om met een rolstoel taxi vervoerd te kunnen worden heeft u een rolstoel nodig. U of uw
familie moeten deze rolstoel zelf regelen. Een rolstoel kunt u huren bij een thuiszorgwinkel bij
u in de buurt.
Vervoer per ambulance wordt alleen vergoed als het medisch noodzakelijk is.

Waar zijn we te vinden?
Spaarne Gasthuis
Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem
(023) 224 0000

Spaarne Gasthuis
Hoofddorp
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

Spaarne Gasthuis
Haarlem Noord
Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

www.spaarnegasthuis.nl

Spaarne Gasthuis
Heemstede
Händellaan 2A
2102 CW Heemstede
info@spaarnegasthuis.nl
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