
  

 

  

Deze brief is alleen van belang voor mensen verzekerd 
bij: VGZ, IZA, Bewuzt, Univé, UMC, Zekur, IZZ en 
Zorgzaam 
  
Geachte mevrouw Jaggoe,  

Enkele zorgverzekeraars hebben laten weten dat de leverancier voor infuustherapie 
immunoglobulinen per 1 januari 2018 gaat wijzigen. Als u verzekerd bent bij of wilt 
overstappen naar VGZ, IZA, Bewuzt, Univé, UMC, Zekur, IZZ en Zorgzaam én als u 
immunoglobulinen thuis per infuus krijgt toegediend dan kan dat voor u gevolgen 
hebben. 
 
Waarschijnlijk heeft u hierover vorige week een brief ontvangen van uw verzekeraar. 
De verzekeraars vragen u voor 31 december 2017 contact op te nemen met de 
poliklinische apotheek van uw eigen ziekenhuis. Het is belangrijk om dit ook te doen. 
Als alles goed gaat zorgt deze apotheek ervoor dat de levering en toediening van 
immunoglobulinen in 2018 wordt geregeld. 
 
Spierziekten Nederland weet dat het belangrijk voor u is dat het verstrekken en 
toedienen van immunoglobulinen gewoon blijft doorgaan. Omdat alles op zo’n korte 
termijn geregeld moet worden maken wij ons zorgen over de continuïteit en kwaliteit 
van levering en thuiszorg. Mocht u in het nieuwe jaar problemen ervaren, wilt u dit 
dan aan ons melden? Wij hebben contact met de verzekeraars en zullen proberen 
om een oplossing voor uw problemen te vinden. Gebruik hiervoor dit meldformulier.  
 
Deze verandering van leverancier van immunoglobulinen betreft alleen de 
verzekeraars die aangesloten zijn bij de coöperatie van VGZ (zoals VGZ, IZA, 
Bewuzt, Univé, UMC, Zekur, IZZ en Zorgzaam). Alle andere verzekeraars blijven 
immunoglobulinen vergoeden op de manier die u tot nu toe gewend bent. Weliswaar 
geeft VGZ aan dat patiënten geen last zullen ondervinden van deze overstap naar 
een andere leverancier maar garantie hierop is er niet. Als u dit risico niet wilt lopen 
dan kan het overstappen naar een andere verzekeraar een optie zijn. Neemt u dan 
wel voor de zekerheid contact op met deze verzekeraar om te vragen hoe 
vergoeding van infuustherapie immunoglobulinen in 2018 is geregeld. U moet dan 
wel uw huidige verzekering uiterlijk 31 december opzeggen. 
 
Wij hopen uiteraard dat deze verandering van leverancier soepel gaat verlopen voor 
u. Mochten er echter problemen ontstaan dan staan wij u graag ter zijde. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
Marcel Timmen 
Directeur Spierziekten Nederland 

 
Bijlage: brief van VGZ coöperatie aan hun klanten die infuustherapie gebruiken 

 

  
 

 

https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/thuisinfuus
https://www.spierziekten.nl/fileadmin/user_upload/VSN/documenten/Algemeen/VGZ_natura_brief_immunoglobuline_-_Bijlage.pdf

