Aanvraagformulier S2-formulier
Als een medische behandeling in Nederland niet erkend is, kan ONVZ geen S2-formulier
afgeven en komen de kosten niet voor vergoeding in aanmerking. Controleer daarom
eerst of de medische behandeling die u wilt ondergaan in Nederland erkend is. Neem
hiervoor contact op met onze ZorgConsulenten via 0800 022 14 50.
Voorletters en achternaam

Relatienummer

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Toevoeging

Plaats

Geboortedatum

Telefoonnummer

Bent u in het verleden of wordt u op dit moment voor uw klachten in Nederland behandeld door een specialist?
Nee. Voeg dan een kopie van de verwijzing van uw huisarts toe aan dit aanvraagformulier.
Ja. Voeg dan een kopie van de verwijzing en het behandelvoorstel van uw specialist in Nederland toe aan dit aanvraagformulier.

In laten vullen door de behandelend arts in het buitenland
Dit aanvraagformulier is voor:

de 1e behandeling

een vervolgbehandeling

Voor welke behandeling wordt het S2-formulier aangevraagd? Graag een uitgebreide toelichting:

Waar vindt de behandeling plaats?
Naam instelling:					

Adres instelling:

Land instelling:					

Telefoonnummer:

Geplande opnamedatum *:				

Geplande ontslagdatum *:

		

* Wij kunnen de aanvraag pas in behandeling nemen als de opname- en ontslagdatum bekend zijn.

Welke verzekeringsmaatschappij is van toepassing in het land waar u patiënten behandelt?
Naam:					

Adres:

Zijn er verwachte kosten die niet door deze plaatselijke verzekeringsinstelling worden vergoed? Denk hierbij aan niet-vergoedbare supplementen en/of operatietechnieken.

Ja

Nee

Zo ja, welke?

Gegevens behandelend arts
Naam:					

Specialisme:

Datum:					

Handtekening:

Stuur de gevraagde informatie naar ONVZ, T.a.v. medisch adviseur, Postbus 392, 3990 GD Houten (NL)
NB: Wij kunnen alleen een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier met bijlagen in behandeling nemen. Na ontvangst
nemen wij na minimaal 5 werkdagen schriftelijk contact met u op. Verstuurt u het ingevulde aanvraagformulier, inclusief bijlagen, via
e-mail (s2formulier@onvz.nl) naar ONVZ? Dan gaat u ermee akkoord dat ONVZ mededelingen rondom de aanvraag ook via e-mail naar
u verstuurt. Deze route is alleen beveiligd als uw eigen e-mailaccount daarop is ingesteld. U kunt dat controleren in de instellingen van
uw account.

