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Behandeld door
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<volgt>
Betreft
Nieuwe leverancier
immunoglobulinen

Kenmerk
Infuustherapie

Klantnummer
<klantnummer>

Beste <aanhef> <achternaam>,
In deze brief vindt u extra informatie over de wijziging van leverancier voor infuustherapie
immunoglobulinen in 2018. Hieronder leest u wat te doen om extra kosten te voorkomen.
Volledige vergoeding bij poliklinische apotheek
Met uw huidige leverancier van infuustherapie immunoglobulinen is in 2018 geen contract
gesloten. In plaats daarvan hebben we in 2018 met de poliklinische apotheek van uw ziekenhuis
een contract. Hier krijgt u dezelfde medicatie en worden de kosten voor infuustherapie
immunoglobulinen volledig vergoed en hebt u alles op één plek geregeld. Het gaat dan om de
levering van immunoglobulinen, verpleegkundige toediening en levering van de infuuspomp en
bijbehorende materialen.
Contact met de poliklinische apotheek
Neem voor 31 december 2017 contact op met de poliklinische apotheek. U vindt de
contactgegevens op www.vgz.nl/wijzigingen2018 onder de wijziging infuustherapie. De
poliklinische apotheek geeft met uw toestemming de wijziging door aan uw huidige
leverancier. Én zorgt ervoor dat de levering en toediening van immunoglobulinen wordt
voortgezet zoals u gewend bent.
Infuustherapie bij uw poliklinische apotheek
 U krijgt 100% vergoed, wel betaalt u eigen risico.
 De apotheek stuurt de nota direct naar ons. U hoeft zelf niets te doen.
Infuustherapie bij uw huidige leverancier
 U krijgt 80% vergoed van het gemiddeld gecontracteerd tarief, de rest betaalt u zelf.
Dit kan oplopen tot enkele honderden euro’s per maand. Ook betaalt u eigen risico.
 U ontvangt de nota en betaalt deze aan de leverancier. U kunt daarna de nota bij ons
indienen. U krijgt een deel van de nota vergoed.
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Waarom een andere leverancier?
Ieder jaar maken wij afspraken met zorgaanbieders. Zo houden wij de zorg voor iedereen
betaalbaar en toegankelijk. In 2018 hebben we alleen met de poliklinische apotheek van het
ziekenhuis een contract. Zo hebt u alles op één plek geregeld.
Hebt u vragen?
Voor vragen over deze wijziging kunt u contact met ons opnemen. Kijk voor meer informatie op
www.vgz.nl/wijzigingen2018 of bel ons op het telefoonnummer bovenaan deze brief.
Wij helpen u graag.

Met vriendelijke groet,
VGZ

<naam ondertekenaar>
<functie ondertekenaar>
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