Wondverbandmiddelen voor langdurige gebruik en katheters voor chronisch
gebruik bestellen
Stappenplan hulpmiddelen bestellen

1. Kijk bij welke zorgverzekeraar de patiënt verzekerd is.
2. Via de zorgzoeker van die zorgverzekeraar kunt u de hulpmiddelenleveranciers vinden die met deze
zorgverzekeraar een contract hebben afgesloten.
a. Neem contact op met deze hulpmiddelenleveranciers.
3. Wanneer u na contact met een hulpmiddelleveranciers het hulpmiddel niet hebt kunnen bestellen, of u ervaart
een probleem, neem dan contact op met de afdeling zorgbemiddeling van de zorgverzekeraar. Deze afdeling
kan u verder helpen.

Op de volgende pagina staan deze stappen in een schema met daarin hyperlinks naar de zorgzoekers en
afdelingen zorgbemiddeling van de zorgverzekeraars.

1. Kijk bij welke verzekeraar de
patiënt verzekerd is.

Verzekeraar

2. Klik in onderstaande kolom op de
link naar de zorgzoeker van die
zorgverzekeraar.
Zoek in de zorgzoeker op, met welke
hulpmiddelenleveranciers deze
zorgverzekeraar een contract heeft
afgesloten.
Neem contact op met deze
hulpmiddelenleveranciers.
Zorgzoeker

De Amersfoortse
Ditzo
Menzis
Anderzorg
VGZ
IZA zorgverzekeraar
IZZ zorgverzekeraar
Univé
Zorgverzekeraar UMC
CZ

zorgzoeker.amersfoortse.nl
zorgzoeker.ditzo.nl
www.menzis.nl/zorgvinder
www.anderzorg.nl/zorgvinder
www.vgz.nl/zorgadvies/vergelijk-en-kies
www.iza.nl/zorgadvies/vergelijk-en-kies
www.vgzvoordezorg.nl/vergoedingen/vergelijk-en-kies
www.unive.vergelijkenkies.nl/vergelijk-en-kies
www.umczorgverzekering.nl/zorgadvies/vergelijk-en-kies
zorgvinder.cz.nl

Delta Lloyd
Ohra zorgverzekeringen
DSW
Stad Holland Zorgverzekeraar

zorgvinder.dlzv.nl/
www.ohra.nl/zorgverzekering/zorgvergelijker
web.dsw.nl/Consumenten/Vergoedingen/Vind-uw-zorgverlener
web.stadholland.nl/Consumenten/Vergoedingen/Vind-uwzorgverlener
zorgzoeker.z-advies.nl/apps/zorgzoeker/Salland
zorgzoeker.z-advies.nl/apps/zorgzoeker/SallandZorgdirect
zorgzoeker.z-advies.nl/apps/zorgzoeker/HollandZorg
zorgzoeker.promovendum.nl
zorgzoeker.nationalacademic.nl
zorgzoeker.besured.nl
zorgzoeker.onvz.nl
zorgzoeker.pnozorg.nl
zorgzoeker.vvaa.nl
zorgzoeker.zilverenkruis.nl
www.defriesland.nl/consumenten/zorgwijzer
zorgzoeker.fbto.nl

Salland zorgverzekeringen
Zorgdirect
Hollandzorg
Promovendum
National Academic
Besured
ONVZ
PNOzorg
VvAA zorgverzekering
Zilveren Kruis Achmea
De Friesland Zorgverzekeraar
FBTO zorgverzekeringen
Interpolis Zorgverzekeringen
Zorgverzekeraar OZF
Zorg en Zekerheid
OWM AZVZ

zorgzoeker.interpolis.nl
zorgzoeker.achmea.nl
service.zorgenzekerheid.nl/zorgzoeker

3. Wanneer u na het bellen van een
aantal hulpmiddelleveranciers het
hulpmiddel niet hebt kunnen
bestellen, of u ervaart een probleem,
neem dan contact op met de afdeling
zorgbemiddeling van de
zorgverzekeraar.
Een link naar de contactgegevens
van deze afdeling vindt u in
onderstaande kolom.
Contactgegevens
www.amersfoortse.nl/contact
www.ditzo.nl/over-ditzo/bereikbaarheid
www.menzis.nl/zorgaanbieders/contact
www.anderzorg.nl/zorgvinder
www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/hulpmiddelen/contact
www.iza.nl/zorgadvies/zorg-en-wachtlijstbemiddeling
www.vgzvoordezorg.nl/Klantenservice/contact
www.unive.nl/zorgbemiddeling
www.umczorgverzekering.nl/zorgadvies/zorgadvies-en-bemiddeling
www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgaanbieders/hulpmiddelen/contactverbruikshulpmiddelen
www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgaanbieders/hulpmiddelen/contactduurzame-hulpmiddelen
www.deltalloyd.nl/prive/klantenservice/index.jsp
www.ohra.nl/zorgverzekering
web.dsw.nl/Zorgverleners/contactgegevens
www.stadholland.nl/Zorgverleners/contact
www.eno.nl/zorgaanbieders/contactgegevens
www.eno.nl/zorgaanbieders/contactgegevens
www.eno.nl/zorgaanbieders/contactgegevens
zorgzoeker.promovendum.nl
zorgzoeker.nationalacademic.nl
zorgzoeker.besured.nl
zorgzoeker.onvz.nl
zorgzoeker.pnozorg.nl
zorgzoeker.vvaa.nl
www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/contact
www.defriesland.nl/zorgaanbieders/contact
www.fbto.nl/zorgverzekering/zorgverleners/Paginas/informatie-voorzorgverleners
www.interpolis.nl/service/contact/zorg
www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/contact
www.zorgenzekerheid.nl/zorgadvies/advies-en-begeleiding
www.scheepvaartnet.nl

