Overzicht contactinformatie voor zorgverleners palliatieve zorg
NAAM VERZEKERAAR
ASR

WEBSITE
https://www.amersfoortse.nl/zorgverzekering/zorgadvies en
https://www.ditzo.nl/zorgverzekering/zorg-coach

CZ

https://www.cz.nl/zorgadvies

RECHTSTREEKS CONTACT
Voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders:
zorgadvies@amersfoortse.nl of zorgadvies@ditzo.nl
Voor Zvw-pgb: pgb@amersfoortse.nl of pgb@ditzo.nl
wijkverpleging@cz.nl
Zorg in de laatste levensfase
Onze zorgadviseurs van het CZ Zorgteam adviseren u graag
over zorg in de laatste levensfase, de keuzemogelijkheden die
u hierin heeft en kunnen uw regeltaken uit handen nemen. U
kunt zich dan richten op wat écht belangrijk is in deze fase.
Neem gerust contact met ze op. Het telefoonnummer is 013
594 91 10. Het CZ Zorgteam is bereikbaar op werkdagen van
08.30 tot 17.30 uur.

DSW

https://web.dsw.nl/Consumenten/Vergoedingen/Wijkverpleging

zorgadvies@dsw.nl of 010 2466466.

DE FRIESLAND

https://www.defriesland.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/wijkver
pleging/contact.aspx

ENO

https://www.eno.nl

iptiQ

https://caresq.nl/

MENZIS

https://www.menzis.nl/zorgadvies/wegwijs-in-wijkverpleging

Heeft u zorginhoudelijke vragen over wijkverpleging (PGB)?
Mail uw vraag naar zimpgb@defriesland.nl.
Of bel tijdens kantooruren 058 291 31 31 / 058 2913666.
Nummer van de receptie, zij kunnen dan doorverbinden.
Dat is 0570-687000.
E secretariaat@eno.nl
Voor de labels National Academic, Besured en Promovendum
(UZOVI 3353):
Afdeling Medisch Advies (Caresco) 033 20 20 580.
medischadvies@caresco.nl
Zorgadvies: 088 222 42 42

ONVZ

https://www.onvz.nl/zorgverlener/vergoedingen/verpleging-enverzorging-thuis

Is sprake van een acute situatie, bijvoorbeeld omdat uw cliënt
zich in de laatste levensfase bevindt, of uit het ziekenhuis
naar huis mag en daar zorg nodig heeft?
U kunt bij vragen contact opnemen met ons Team verpleging
en verzorging. Zij zijn te bereiken op 030 639 64 17.

NAAM VERZEKERAAR

WEBSITE

RECHTSTREEKS CONTACT (SPOED)

VGZ

https://www.vgz.nl/zorg-regelen/thuiszorg

Verpleging en verzorging thuis
Onze zorgadviseurs helpen u graag
Heeft u thuis verpleging en verzorging nodig? Dan regelen wij
dat graag voor u. Onze zorgadviseurs staan klaar om u te
helpen via 088 131 16 11 of maak een terugbelafspraak.
Dit kunnen onze zorgadviseurs voor u doen:
•
•
•
•

Bespreken van uw wensen voor verpleging en verzorging
Bekijken welke thuiszorgorganisaties bij u passen
Uitzoeken of er een wachttijd is of dat u meteen geholpen
kunt worden
Regelen dat de organisatie van uw keuze een eerste
afspraak met u maakt

ZILVEREN KRUIS

https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/wijkverpleging/Pagi
nas/palliatieve-terminale-zorg.aspx

Team Wijkverpleging:
071 364 03 60 (voor pgb)
pgb.zvw@zilverenkruis.nl
071 751 00 52 (voor niet-gecontracteerde wijkverpleging)
lz.wijk.niet-gecontracteerd@zilverenkruis.nl

ZORG EN ZEKERHEID

https://service.zorgenzekerheid.nl/vergoedingenzoeker/palliatie
ve-terminale-zorg

GeZZond Team 071 5 825 828
GeZZondTeam@zorgenzekerheid.nl
Machtigingen.wijkverpleging@zorgenzekerheid.nl

