
   
   

Air- Ambulance Aruba en Curaçao:

Om met Air Ambulance vanuit het vliegveld te 
vertrekken, dient degene die mee reist, luchthaven 
belasting te betalen. 

Degene die mee reist, moet het bedrag aan de 
piloot betalen wanneer hij op het vliegveld 
aankomt. 

Dit geldt alleen voor degene die mee reist en niet 
voor de patiënt.

Opmerking:

De patiënt en degene die mee reist dienen met een 
handbagage van maximaal 11 kilo per persoon te 
reizen. 

Hier volgt enkele zeer belangrijke telefoonnummers:

Zorgverzekeringskantoor-ZVK
Telefoon 715-8899

Fundashon Mariadal-Medisch Secretariaat
Telefoon 715-8900 ekst. 1620,  1622 òf 1624
Werktijden 07:30 – 16:30

Poliklinische uitzendingen 
(voor als een patiënt met een commerciële vlucht 
vervoerd wordt)

Fundashon Mariadal - Specialisten poli
Telefoon 715-8900 ekst. 1660, 1661 òf 1662 
Tijdens werktijden  07:00 – 15:00

Raadpleeg de website voor meer informatie

www.fundashonmariadal.comwww.fundashonmariadal.com
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Informatie

Wanneer een patiënt ziek ligt in het San Fran-
sisco ziekenhuis, Fundashon Mariadal, kan 
gebeuren dat het patiënt ingevlogen moet 
worden naar een ander eiland, onder anderen 
Colombia, Curaçao of Aruba voor betere behan-
deling.

Op het moment dat het patiënt weg moet, 
stellen wij voor om altijd met iemand mee te 
gaan. Dit is nodig op het moment dat er beslis-
singen genomen moeten worden en ook om 
het een en ander voor de patiënt te regelen. 

Vanaf het moment dat het bekend wordt dat de 
patiënt vervoerd moet worden, vragen wij voor 
een geldig paspoort zowel van de patiënt zelf 
als van degene die mee gaat reizen, hiernaast 
vragen wij ook naar alle bankgegevens en 
telefoonnummers zodat het ziekenhuis en ZVK 
contact kan opnemen met familieleden voor 
wat betreft informatie die nog nodig is.

Ook kan dan namen van de hotels waar men 
kan verblijven op Curaçao of Aruba doorgege-
ven worden (hotels die contact hebben met 
ZVK). Houd deze informatie altijd bij de hand 
zodat wij zo snel mogelijk verder kunnen met 
het proces. 

Zo kunnen wij bijvoorbeeld een patiënt die naar 
Curaçao of Aruba werd gebracht die toch door 
moet naar Colombia zonder veel moeite 
vervoeren aangezien de patiënt en het familie-
lid, geldige paspoorten hebben.

Hier op Bonaire kunnen wij de vlucht naar 
Curaçao of Aruba met Air Ambulance volledig 
regelen voor de patiënt en degene die mee 
reist. Samen met ZVK zullen wij het hotel rege-
len voor degene die mee gaat. ZVK regelt dit 
onder werktijden

Na werktijden 16:00 en in het weekend, kunnen 
wij van het Medisch Secretariaat dit regelen. 
Houd rekening met het feit dat als een patiënt 
in het weekend vervoerd wordt, kan het zieken-
huis, het hotel regelen maar het uitbetalen van 
daggeldvergoeding zal pas geschieden wan-
neer ZVK weer open is, aldus op de eerstvol-
gende werkdag.

Op het moment dat de patiënt op het (ei)land 
is, moet er contact opgenomen worden via fax 
of telefoon om aan het Medisch secretariaat 
door te geven hoelang de patiënt daar nog 
geïnterneerd zal blijven. 

Men dient dan een zwart op wit bewijs op te 
sturen van de specialist die de patiënt behandelt. 
Voor het betalen van de daggeldvergoeding op 
Curaçao of Aruba, dien men contact op te nemen 
met ZVK. Ze zijn verantwoordelijk voor de 
vergoeding en het hotel, voor eventuele 
problemen met hotel of vergoeding kan direct 
contact opgenomen worden met ZVK op het 
nummer 715-8899.

Air- Ambulance naar Colombia:

Op het moment dat de patiënt en degene die 
mee reist naar Colombia gaan, wordt alles 
geregeld tussen ZVK en Coomeva. Degene die 
meereist, krijgt in Colombia een begeleider die 
alles uit gaat leggen en die met alle informatie 
die nodig is in Colombia, bijvoorbeeld hotel, 
transport en geld, zal helpen. 

Bij het terug komen zal Coomeva en ZVK zelf 
alles regelen zodat de patiënt en degene die mee 
reist terug naar Bonaire kunnen. We willen 
benadrukken dat in het geval een patiënt naar 
Colombia moet met Air Ambulance, het verplicht 
is dat er iemand mee reist. 
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