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Ede/ 20 december 2019 
 
 

EEN RESTITUTIEPOLIS BIJ VGZ MAAKT HET ONNODIG OM NAAR 
EEN ANDERE TROMBOSEDIENST TE GAAN 

 
 
Geachte mijnheer / mevrouw; 
 
U ontvangt dit schrijven omdat u volgens onze administratie bij de VGZ of één van de andere VGZ-verzekerin-
gen een zorgverzekering heeft. Als u inmiddels een andere verzekeraar voor 2020 gekozen heeft dan hoeft u 
deze brief niet te lezen.  
 
In een eerdere brief heeft u kunnen lezen wat er speelt tussen onze trombosedienst en VGZ. Inmiddels heeft u waar-
schijnlijk ook een brief van VGZ ontvangen. De brief van VGZ laat u alleen de mogelijkheid van overstappen naar een 
andere trombosedienst zien. Uit veel telefoontjes is gebleken dat bijna niemand deze overstap wil maken en dat nage-
noeg iedereen bij onze trombosedienst onder behandeling wil blijven. Wij zijn erg blij met dat vertrouwen. 
 
De restitutiepolis 

1. Als u bij VGZ of één van de bij VGZ horende verzekeraars bent verzekerd dan kan het zijn dat u een z.g. res-
titutiepolis heeft. In dat geval vergoed VGZ de nota die wij u sturen volledig. U hoeft dan dus niet naar een 
andere trombosedienst te gaan. 

2. Als u nu bij VGZ of één van de bij VGZ horende verzekeraars bent verzekerd dan kan het zijn dat u een z.g. 
in natura polis heeft. In dat geval kunt u tegen een gering meerbedrag per maand overstappen naar een resti-
tutiepolis en dus onze nota’s volledig vergoed krijgen. Let op: u moet de verandering naar een restitutie-
polis voor 31 december 2019 geregeld hebben. 

 
Voor de volledigheid geef ik hierbij de namen van de zorgverzekeraars die volgens onze informatie onder VGZ vallen. 
Het zijn volgens de website van VGZ: 
 
Bewuzt 
IZA en IZZ 
Univé 
ZEKUR 
VGZ 
UMC 
United Consumers VGZ 
Turien en Co 
 
Wij betreuren het dat VGZ zelf u niet op deze mogelijkheid wijst en hebben daar ook klachten van cliënten over ont-
vangen. Wij zullen er bij VGZ een bezwaar over indienen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ron van ’t Land, arts / directeur 

http://www.trombosedienst-ede.nl/

