
LIBELLE SAMEN MET VGZ

OOK VRAGEN OVER ZORGADVIES? STEL ZE AAN ZORGADVIES 
EN BEMIDDELING OP WWW.VGZ.NL/ADVIES

Enorme wachtlijst
“Een verkeerde beweging met schakelen. 
Dat was het. Niets bijzonders, maar de 
pees van mijn rechterduim knapte. Het 
deed vreselijk veel pijn, dus reed ik direct 
naar de huisarts. Ik moest zes weken 
met een spalk, dan zou het vanzelf helen. 
Maar dat gebeurde niet: ik hield maar 
pijn, kon mijn duim niet bewegen en hij 
stond krom. Ik moest worden geopereerd. 
Prima, maar toen ik het ziekenhuis belde, 
bleek er een wachtlijst van minimaal tien 
weken te zijn.”

Goed nieuws
“Twee maanden later liep ik nog steeds 
met een pijnlijke duim. Ik kon niet eens de 
was opvouwen of mijn zoontje fatsoenlijk 
aankleden. Gelukkig zag ik informatie over 
de wachtlijstbemiddeling van VGZ. Zij 
bleken me te kunnen helpen om sneller 
terecht te kunnen bij een zorgverlener, 
zonder in te leveren op de kwaliteit. Ik 
belde en de volgende dag kreeg ik al 
goed nieuws: ik kon terecht in een kliniek 
gespecialiseerd in hand- en polschirurgie.”

Warm bad
“Binnen acht dagen werd ik geopereerd. 
De dag na de operatie belde de kliniek  
om te vragen hoe ik me voelde. Geweldig! 
Nu, bijna twee maanden later, kan ik dus 
weer alles met mijn duim. VGZ, bedankt! 
Zonder jullie bemiddeling liep ik nu 
waarschijnlijk nog steeds rond met een 
pijnlijke, kromme duim.”

“ WAT KUNNEN WE  
VOOR U DOEN? ”
Dat is de vraag die VGZ  
centraal stelt in het contact  
met klanten. VGZ wil u graag 
helpen: met informatie waar 
u naar op zoek bent en service 
en vergoedingen op maat. 
Al uw zorgverzekeringszaken 
goed en snel geregeld, daar 
kunt u op vertrouwen. 
Kijk op www.vgz.nl/advies

“IK KON NIET EENS MIJN
ZOONTJE  AANKLEDEN”

Toen Diane Raymakers (43) haar duimpees scheurde, kon ze niet vermoeden 

dat dit zo veel problemen op zou leveren. De wachtlijst voor een operatie bleek lang, 

maar na bemiddeling van VGZ kon ze snel weer aan de slag.

gevallen  wordt 
sneller geholpen 
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