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Corona en mijn zorgverzekering!
Ik ben ziek en bang dat ik besmet ben. Wat moet ik doen?
De symptomen van het coronavirus lijken vaak op die van de griep. Je kunt last hebben van verkoudheid,
last van je keel, benauwdheid, hoofdpijn en koorts (boven de 38 graden). Heb je één of meer van deze
klachten? Blijf dan in ieder geval thuis totdat de klachten over zijn. Je hoeft de huisarts niet direct te bellen.
Neem wel telefonisch contact op met je huisarts als één of meer van onderstaande punten kloppen:
je wordt in een paar dagen steeds zieker
je ademt steeds moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen)
je hebt meer dan 3 dagen koorts
je raakt steeds meer in de war
je bent ouder dan 70, hebt een chronische ziekte of minder weerstand en krijgt koorts.
Zijn één of meer van bovenstaande punten op jou van toepassing? Neem dan telefonisch contact op
met de huisarts om te bespreken wat je kunt doen. Ga niet naar de huisarts toe. Hou de website van het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in de gaten voor alle nieuwste informatie.
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Ik wil niet naar het ziekenhuis voormijn geplande behandeling. Kan ik de afspraak verzetten?
Je mag een afspraak in het ziekenhuis altijd verzetten. Neem hiervoor wel contact op met het ziekenhuis om
te overleggen.
Ik heb een afspraak in het ziekenhuis. Gaat die nog door?
Ziekenhuizen hebben maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Heb je
een afspraak in het ziekenhuis? Houd de website van het ziekenhuis dan in de gaten. Hier vind je actuele
informatie en maatregelen voor bezoekers en patiënten. Heb je klachten die op corona kunnen wijzen en
ben je in een risicogebied geweest of ben je in contact geweest met iemand die besmet is met het virus? Blijf
dan thuis en neem telefonisch contact op met het ziekenhuis en met je huisarts
Ik wil graag naar een ander ziekenhuis voor mijn behandeling. Kan ik overstappen tijdens mijn
behandeling?
Als je al onder behandeling bent, is het verstandig om dit te overleggen met je arts. Het is namelijk belangrijk
dat er een goede overdracht plaatsvindt. Heb je een naturapolis of naturapolis (budget)? Let er dan ook op of
het ziekenhuis waar je naartoe gaat gecontracteerd is bij je zorgverzekeraar
Wat moet ik doen als mijn ziekenhuis dicht is? Of als ik mijn ziekenhuis gedeeltelijk dicht is?
Het ziekenhuis neemt contact op met patiënten die niet meer terecht kunnen. Het ziekenhuis waar je onder
behandeling bent, verwijst je in dit geval door naar een ziekenhuis in de buurt. Als het mogelijk is voor de
behandeling, kan je gemaakte afspraken in overleg met het ziekenhuis ook verzetten.
Ik heb een naturapolis, maar het gecontracteerde ziekenhuis in de buurt is vol. Wat moet ik doen?
Met een natura polis of een naturapolis (budget) vergoedt de zorgverzekeraar normaal gesproken alleen
de volledige zorgkosten als je naar een gecontracteerde zorgverlener gaat. Door het coronavirus dreigen
verschillende ziekenhuizen vol te raken. Het kan hierdoor voorkomen dat jouw gecontracteerde ziekenhuis
je doorverwijst naar een ander ziekenhuis, waarmee jouw zorgverzekeraar geen contract heeft. Bij een
doorverwijzing van een gecontracteerd ziekenhuis naar een niet gecontracteerd ziekenhuis blijf je 100%
verzekerd en hoef je dus niet zelf bij te betalen.

Kijk op onze site voor meer informatie. Klik hier: www.summumadvies.nl

Ik wil me preventief laten testen op het coronavirus. Krijg ik dan vergoed via mijn zorgverzekering?
Het heeft geen zin om je preventief te laten testen als je geen klachten hebt. Een preventieve coronatest
wordt dan ook niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Heb je gezondheidsklachten en vermoed je dat je
besmet bent met het virus? Neem in dit geval contact op met je huisarts. Als je huisarts besluit dat een
coronatest nodig is, wordt het bloedonderzoek gewoon vergoed vanuit de basisverzekering. Je betaalt
hiervoor wel het eigen risico.
Als ik getest moet worden op het coronavirus, krijg ik dan een vergoeding?
De testen van het coronavirus worden onderzocht in een laboratorium. Laboratoriumtesten vallen onder de
basisverzekering en krijg je dus vergoed. Wel betaal je hier een eigen risico voor. Tenzij je je eigen risico van
dit jaar al hebt opgebruikt.
Wordt mijn bezoek aan de huisarts vergoed?
Huisartsenzorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor een huisartsenconsult betaal je geen eigen
risico. Vindt de huisarts het nodig om een bloedonderzoek uit te voeren? Voor laboratoriumtests wordt het
eigen risico wél aangesproken. Laboratoriumtests die aantonen of je besmet bent met het coronavirus,
vallen dus wel onder het eigen risico.
Let op: heb je klachten die kunnen duiden op het coronavirus? Zoals koorts, hoesten of kortademigheid?
Neem dan telefonisch contact op met de huisarts en ga niet zomaar langs. De huisarts overlegt met de GGD
of onderzoek nodig is
Wordt ziekenhuiszorg bij het coronavirus vergoed?
Als je in het ziekenhuis ligt met het coronavirus, dan krijg je de zorg in het ziekenhuis vanuit de
basisverzekering vergoed. Ziekenhuiszorg valt wel onder het eigen risico. Dat betaal je dus wel zelf. Heb je
je eigen risico van dit jaar al opgemaakt? Dan betaal je niks voor de zorg die je in het ziekenhuis krijgt.
Krijg ik mondkapjes en desinfecterende handgel vergoed?
Zelfzorghulpmiddelen zoals mondkapjes en desinfecterende handgel krijg je niet vergoed van je
zorgverzekeraar. Je kunt ze zelf kopen bij de apotheek of drogist. Ook paracetemol wordt sinds 2019 niet
meer vergoed door de basisverzekering. Let wel op: het RIVM adviseert mondkapjes alleen voor medisch
personeel. Mondkapjes helpen namelijk alleen als ze op de juiste manier worden gebruikt.
Worden medicijnen tegen klachten van het coronavirus vergoed?
Er zijn op dit moment nog geen medicijnen tegen het coronavirus en ook vaccinaties tegen het virus bestaan
nog niet. Wel kunnen de symptomen behandeld worden, bijvoorbeeld met koortsverlagende middelen
(pijnstillers). Patiënten die erg benauwd zijn kunnen in het ziekenhuis behandeld worden met extra zuurstof.
Medicijnen die zijn opgenomen in het GVS (geneesmiddelenvergoedingssysteem) worden vergoed vanuit de
basisverzekering. De meeste medicijnen die de huisarts of specialist voorschrijft zijn opgenomen in het GVS.
Voor sommige medicijnen betaal je wel een eigen bijdrage.

Kijk op onze site voor meer informatie. Klik hier: www.summumadvies.nl

