Zorgverzekering

Heb ik wel de juiste zorgverzekering?
Stel uw vragen aan SUCSEZ en krijg korting op uw
zorgpremie via de Whiplash Stichting
De Whiplash Stichting is onlangs een samenwerking aangegaan
met SUCSEZ. Deze onafhankelijke tussenpersoon biedt u als lid
van WSN een collectiviteitskorting op diverse zorgverzekeringen en een uitgebreide dienstverlening. Nils Karssens en Lieke
Smits van SUCSEZ geven antwoord op uiteenlopende vragen over
zorgverzekeringen en vertellen hoe SUCSEZ u kan ondersteunen.
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delen verlagen .
Als iemand een allergie heeft of een
zeer ernstige bijwerking krijgt van het
meegekregen medicijn, kan hij van
zijn huisarts of behandelend specialist een verklaring van medische
noodzaak krijgen. Deze verklaring
stelt dat de verzekerde dusdanig
ernstige gevolgen ondervindt van
het gebruik van het preferente medicijn, dat er een niet-preferent medicijn dient te worden afgenomen. Met
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deze verklaring gaan verzekeraars
vaak alsnog over tot vergoeding.
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Zie voor een actuele, door de overheid bijgehouden chronische lijst: http://wetten.overheid.nl
en zoek op ‘chronische lijst’.

2

Zie www.apotheek.nl voor meer informatie.

31

Zorgverzekering
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kunt u ook bij SUCSEZ terecht.

32

