Gaat u binnenkort op vakantie naar het buitenland? Denk dan aan de volgende
punten en ga goed voorbereid op vakantie!

Vaccinaties:
Hebt u voor het land waar u naar toe op vakantie gaat vaccinaties nodig?
Deze informatie vindt u op de site van de GGD. De kosten van een vaccinatie
worden vergoed uit het preventiebudget van de VGZ Werkt aanvullende
verzekering.

Medicijnen meenemen op vakantie:
Gebruikt u medicijnen? Dan is het goed om te controleren of u deze mee
mag nemen op reis. Medicijnen die onder de Opiumwet vallen mag u niet
zomaar meenemen naar het buitenland. Ook al zijn deze voorgeschreven
door uw arts. Mogelijk heeft u een verklaring nodig die u kunt meenemen en
laten zien. Overleg indien nodig met uw huisarts en/of apotheker.

Lees meer

Spoedeisende hulp:
Het kan zijn dat u naar een land gaat met hogere zorgkosten dan in
Nederland. Heeft u een VGZ Werkt aanvullende zorgverzekering dan wordt
spoedeisende hulp in het buitenland door VGZ volledig vergoed.

Heeft u geen VGZ Werkt aanvullende zorgverzekering dan wordt
spoedeisende hulp tijdens vakantie in het buitenland vergoed op basis van
Nederlandse tarieven. Dit kan tot gevolg hebben dat u zelf een deel van de
kosten moet betalen!

Reisverzekering:
De SPD biedt binnen het SPD-collectief de Allianz reisverzekering aan. Deze
biedt u een ruime dekking en keuzevrijheid. Afhankelijk van uw keuze kunt u
de extra kosten verbonden aan spoedeisende zorg, die níét vergoed worden
door uw zorgverzekering, declareren op deze reisverzekering. Onze tip:
controleer voor vertrek de voorwaarden van uw reisverzekering of neem
contact op met uw verzekeraar of adviseur. Voor meer informatie en het
afsluiten van de SPD reisverzekering bezoekt u onze site.

Meer info SPD reisverzekering

VGZ-alarmcentrale:
Op de voorkant van uw VGZ-zorgpas staan uw persoonlijke gegevens en het
telefoonnummer van de VGZ Alarmcentrale +31 40 297 55 50. Bel dit
nummer altijd als u in het buitenland medische zorg nodig hebt. Ook bij een
sterfgeval in het buitenland zorgen de VGZ medewerkers ervoor dat u hulp
krijgt.

Niet spoedeisende hulp:
Niet spoedeisende hulp tijdens vakantie in het buitenland wordt vergoed op
basis van de Nederlandse tarieven. Het kan zijn dat u naar een land gaat dat
hogere kosten rekent in Nederland en u de kosten niet volledig vergoed
krijgt. Twijfelt u of heeft u vragen? Neem dan voor vertrek (tijdens
kantooruren) contact op met VGZ 0900 8490.

EHIC pas:
Gaat u op vakantie, maar blijft u binnen de Europese Economische
Gemeenschap (EEG)? Dan is het goed de EHIC pas (European Health
Insurance Card) bij u te hebben. Handig voor het geval u in het buitenland
medische zorg nodig hebt. Omdat de buitenlandse zorgverlener (bv. de arts
of het ziekenhuis) de rekening dan rechtstreeks naar VGZ stuurt, hoeft u ter
plekke meestal niets te betalen. De EHIC staat op de achterkant van uw
VGZ-zorgpas. Op de site van EHIC vindt u de landen waar de pas geldig is.

Meer informatie EHIC

“VGZ Vakantiedokter”:
Wordt u ziek in het buitenland? Dan kunt u voor medische vragen terecht bij
de "VGZ Vakantiedokter". U krijgt een ervaren verpleegkundige aan de
telefoon, die u advies in het Nederlands geeft. Zo nodig overlegt deze
verpleegkundige met een arts. Als u medisch moet worden onderzocht, krijgt
u van de Vakantiedokter het adres of telefoonnummer van een arts of
ziekenhuis dichtbij uw vakantieverblijf. De Vakantiedokter is dag en nacht
bereikbaar via +31 24 343 72 50 (aan dit telefoonnummer zijn kosten
verbonden).

Meer informatie VGZ

Militairen op vakantie:
Bent u militair of heeft u gezinsleden die militair zijn? Voor militairen gelden
andere regels. Militairen vallen niet onder de Zorgwet en hebben geen
‘normale’ zorgverzekering. Militairen in werkelijke dienst hebben via de SZVK
recht op de vergoeding van zorgkosten. Onder voorwaarden ook wanneer ze
op vakantie zijn.

Meer informatie SZVK

De SPD wenst u een fijne en onbezorgde vakantie!

