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Welkom bij ZCN!

Informatie voor zorginstellingen

Wij zijn Zorgvervoercentrale Nederland (ZCN).  
Voor u wellicht een nieuwe naam. In de vervoers- 
wereld staan wij bekend als een betrouwbare  
dienstverlener. Vanaf 1 januari 2020 verzorgen  
wij het zittend ziekenvervoer voor Zilveren Kruis, 
Interpolis, FBTO, Pro Life en De Friesland. Dit  
betekent dat wij vanaf dat moment verantwoordelijk 
zijn voor het taxivervoer van 23.000 verzekerden.

Handig informatiedocument 
Onze accountmanagers brengen de meeste zorginstellingen een bezoek of leggen 
telefonischcontactomdesamenwerkingmetuvoorverzekerdenzogoedmogelijkaf 
testemmen.HetisbelangrijkvoorualszorginstellingomtewetenhoeZCNwerkt. 
Inditdocumentvindtudebelangrijksteinformatie.

Wij kijken uit naar een prettige samenwerking!
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Zittend ziekenvervoer: voor wie?

Een retourrit boeken

VerzekerdenbijZilverenKruis,Interpolis,FBTO,ProLifeenDeFrieslandkunnenmogelijk 
gebruikmakenvanzittendziekenvervoer.Hiervoorhebbenzijeenmachtigingnodig. 
Datbetekentdatdezorgverzekeraartoestemminggeeftvoorvergoedingvanhetzittend 
ziekenvervoer.
 
Alsweinonderstaandetekstvanpatiëntenspreken,danbedoelenwijdaarmeede 
verzekerdenvanZilverenKruis,Interpolis,FBTO,ProLifeenDeFriesland.

Heeft uw patiënt nog geen machtiging?
IsuwpatiëntverzekerdbijZilverenKruis,Interpolis,FBTOofProLife?Verzoektudepatiënt
daneerstcontactoptenemenmetdeVervoerslijnoptelefoonnummer071 - 365 41 54 of 
digitaaltoestemmingaantevragenopdewebsite. 

IsuwpatiëntverzekerdbijDeFriesland?Verzoektudepatiëntdantebellennaar 
telefoonnummer 058 - 291 38 19.

Indemeestegevallenzaluwpatiëntdatzélfkunnen,maarsomskandezorginstelling 
datvoordepatiëntdoen.

Heeft uw patiënt al een machtiging? 
DankuntubijZCNvanaf9december2019eenritboeken.Datkanop2manieren. 
Hieronder leest u hoe dat kan.

Optie 1. Via de website
Ga naar de website www.vervoerzcn.nl en log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.  
U ontvangt van ons de benodigde inloggegevens als u een e-mail stuurt naar  
adm-achmea@zcnvervoer.nl.Westellenalsregelomééngebruikersaccountaantemaken
perafdelinginuwzorginstelling.Heeftuhulpnodigbijhetinloggen?Bekijkdanhier een  
korte instructievideo. Een instructievideo voor het boeken van retourritten vindt u hier.

Optie 2. Telefonisch
U kunt ons uiteraard ook bellen. Ons telefoonnummer is 088 - 579 88 88 (lokaal tarief).

https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/vergoedingen/Paginas/toestemming-vervoer-vragen.aspx
https://www.zcnvervoer.nl/files/Inloggen-voor-zorginstellingen.mp4
https://www.zcnvervoer.nl/files/Retourrit-boeken-voor-zorginstellingen.mp4
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Een rittenreeks laten boeken

Ukuntvooruwpatiënteenrittenreeksboeken.Ditismogelijkalsdepatiëntaleenritgeboekt
heeft.Hiervoorkuntumetonsbellenoptelefoonnummer088 - 579 88 88 of ons een e-mail 
sturenopkcc-achmea@zcnvervoer.nl.

Inelkgevalhebbenwevanuvooreenrittenreeksaltijdminimaaldevolgendegegevensnodig:

•  patiëntnaam,verzekerdenummerengeboortedatum;
•  startdatum(“m.i.v.”)rittenreeks;
•  einddatum(“t/m”)rittenreeks;
•   vastedagenentijdenvanderittenendetijdstippenwaaropdepatiëntbijuwordt 
verwacht;

•   ophaal-enafleverlocatie,uwzorginstelling(dedaadwerkelijkeadressenvullenwij 
automatischaanopbasisvandemachtigingdiewijontvingenvandeAchmeazorg- 
verzekeraar);

•   eventueelbenodigdehulpmiddelenenvoorzieningen,aanvullendeinformatieen 
omstandigheden.

BELANGRIJK: Bestaande rittenreeksen vanaf 1 januari 2020

Wijvragenuomallevasterittenvanaf1januari2020vooruwpatiënten 
opnieuwdoortegevenoftebevestigen.Ditomerzekervantezijndatalle 
rittenvanaf1januari2020inonssysteemstaan.Ditgeldtdusookvoor 
rittenreeksendienormaalgesprokenvan2019op2020zoudendoorlopen.

Omhetumakkelijktemaken,nodigenwijugraaguitomonsoverzichtentesturenmet 
daarindegegevensvoormeerderepatiënten.Daarvoormakenwedaneerstgraagafspraken
metuoverbeveiligdeverzending.Wijnemenhiervoorproactiefcontactmetuop. 
U kunt ook ons ook bellen via telefoonnummer 088 - 579 88 88ofpere-mail: 
kcc-achmea@zcnvervoer.nl.
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Contact

Wilt u ons iets vragen, heeft u opmerkingen of een suggestie? 

Neemdangerustcontactmetonsop.Ubereiktonsoptelefoonnummer 
088 - 579 88 88. Of stuur een mail naar kcc-achmea@zcnvervoer.nl. 

Ooknodigenwijuvanharteuitomeventueelgebruiktemakenvanhetklant- 
reactieformulieroponzewebsite.Onzemedewerkershelpenugraagverder.

 
Website: Voormeerinformatieoverhetproductzittendziekenvervoervoordeze
groepverzekerdepatiëntenbezoektuonzewebsitewww.zcnvervoer.nl/zzv.

Openingstijden
ZCNisiederedagtelefonischbereikbaartussen06.00uur’smorgensen 
24.00uur’snachts.Ookinhetweekend.

Bezoekadres ZCN hoofdkantoor  
Bahialaan400//3065WCRotterdam

http://www.zcnvervoer.nl/zzv

