Vervoer
Indien u gebruik maakt van autovervoer met een vrijwilliger dient een vergoeding betaald
te worden. Wij hanteren een vergoeding van € 0,20 per kilometer.
Deze vergoeding wordt door de hulpvrager rechtstreeks aan de vrijwilliger betaald. Wij
vragen u voldoende contant geld bij u te hebben. Ook dient u rekening te houden met
bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld betaald parkeren of een kopje koffie.
Richtbedragen zijn:
Ommelander Ziekenhuis Scheemda
Ommelander Ziekenhuis Servicepunt Delfzijl
UMCG
Martini Ziekenhuis Groningen
Verpleeghuis Vliethoven Delfzijl
Verpleeghuis Twaalf Hoven Winsum
Beatrixoord Haren
Gemeentehuis Loppersum
Werkplein Fivelingo Delfzijl (sociale dienst)

97 km
44 km
42 km
51 km
44 km
21 km
54 km
16 km
44 km

€ 19,40
€ 8,80
€ 8,40
€ 10,20
€ 8,80
€ 4,20
€ 10,80
€ 3,20
€ 8,80

Vooralsnog gaan we uit van vervoer naar zorginstanties en gemeentelijke instellingen.
Staat uw bestemming niet in bovengenoemde tabel, dan wordt aan de hand van de
ANWB-routeplanner de afstand berekend.

Aanvulling:
Soms is het verstandig om een andere manier van vervoer te regelen, bijvoorbeeld
wanneer u veelvuldig vanwege ziekte/handicap moet reizen. Er zijn hiervoor twee opties:
- Zittend ziekenhuisvervoer (taxi, (particuliere) auto of openbaar vervoer). Dit wordt
vergoed uit de basisverzekering en wordt geregeld door uw zorgverzekeraar.
- Regiotaxi op basis van een WMO-indicatie van de gemeente.
Zorgverzekeraar; zittend ziekenhuisvervoer
Recht op vergoeding bij:
• nierdialyse
• oncologische behandelingen (chemo, bestraling etc.)
• consulten, onderzoeken, controles die onderdeel uit maken van bovenstaande
behandelingen
• langdurige ziekte of aandoening die onredelijke hoge vervoerkosten met zich
meebrengt
• permanent gebonden zijn aan een rolstoel
• permanent beperkt gezichtsvermogen waardoor er altijd begeleiding mee moet.
• begeleiding intensieve kindzorg
De eigen bijdrage bedraagt in 2019 € 103,00 per kalenderjaar + het eigen risico.
De zorgverzekering vergoedt per kilometer € 0,30.

Voor zittend ziekenhuisvervoer dient altijd een aanvraag gedaan te worden bij de
zorgverzekeraar. Deze dient toestemming te geven.
WMO Loppersum / regiotaxi
Hiervoor dient contact opgenomen te worden met de WMO-consulent van de gemeente
Loppersum. In een gesprek wordt gekeken wat voor u de beste oplossing is, zoals
bijvoorbeeld regiotaxi. De gemeente bepaalt hoeveel kilometers er per jaar gereisd mag
worden (max. 2500 km).
Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 17,50 per 4 weken. Deze eigen bijdrage
wordt geïnd door het CAK.
Per rit mag maximaal 25 kilometer gereisd worden tegen een vastgestelde kilometerprijs
(zgn. WMO-bijdrage). Voor de extra kilometers betaalt men het gewone taxitarief.
Daarnaast zijn er speciale bestemmingen (puntbestemmingen) waar ook naar toe gereisd
kan worden ook al is de afstand verder dan 25 kilometer. U betaalt (naast het
instaptarief) per gereden kilometer dan ook de WMO-bijdrage. Deze bestemmingen zijn:
alle locaties in de stad Groningen en revalidatiecentrum Beatrixoord en Visio in Haren.
Kosten regiotaxi (niveau 2018):
Ritten tot 25 km: € 0,157 per kilometer en een instaptarief van € 0,90.
Medereizigers betalen € 0,39 per kilometer en geen instaptarief. Kinderen tot 5 jaar
reizen gratis mee.
Heeft u een indicatie “inclusief medisch begeleider” dan mag u niet alleen reizen. De
begeleider reist dan gratis.

