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Ongevalsmelding 

 
 

Inleiding 

Bent u betrokken bij een bedrijfs- of 

verkeersongeval? Dan stelt uw 

zorgverzekeraar het zeer op prijs om daarvan 

op de hoogte gesteld te worden. Over de 

aard en de oorzaak van het ongeval wordt 

geen informatie doorgegeven aan uw 

zorgverzekeraar, het gaat alleen om de 

melding ervan. 

 

Het belang voor uw zorgverzekeraar 

Is een ander aansprakelijk voor het ongeval 

kan de schade mogelijk op de tegenpartij 

worden verhaald. Uw medische kosten zijn in 

dat geval een schade voor uw 

zorgverzekeraar, die eventueel door uw 

zorgverzekeraar op de tegenpartij verhaald 

kunnen worden. U kunt zelf geen medische 

kosten op de tegenpartij verhalen. Tenzij het 

kosten betreffen die voor uw eigen rekening 

komen. Denk hierbij aan uw eigen risico of 

medische kosten die niet onder de dekking 

van de polisvoorwaarden vallen.  

 

Uw toestemming  

Volgens de Wet bescherming persoons-

gegevens (Wbp) worden geen persoons-

gegevens aan derden verstrekt zonder 

toestemming van de betrokkene. Daarom is 

belangrijk dat uw kenbaar maakt dat u geen 

bezwaar heeft tegen melding van het 

ongeval aan uw zorgverzekeraar. Alleen met 

uw toestemming geven wij aan uw 

zorgverzekeraar door dat u betrokken bent bij 

een bedrijfs-of een verkeersongeval.  

Het vastleggen in het dossier 

In het dossier van de Spoedeisende Hulp 

wordt alleen de aard van het ongevql 

vastgelegd (bedrijfs-of verkeersongeval) en of  

 

u wel of geen toestemming geeft tot melding 

hiervan aan uw zorgverzekeraar. Over de 

aard en de oorzaak van het ongeval wordt 

geen informatie doorgegeven. Uw 

zorgverzekeraar ontvangt alleen de melding 

‘wel/niet betrokken bij ongeval’ of de 

melding ‘onbekend’. 

 

Meer informatie 

In deze folder hebben wij u uitleg gegeven 

over uw melding van uw bedrijfs- of 

verkeersongeval aan uw zorgverzekeraar. 

Mocht u nog vragen hebben dan adviseren 

wij u contact op te nemen met uw 

zorgverzekeraar.  

 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 

terecht op onze website: www.ghz.nl. U kunt 

ook bellen naar het algemene 

informatienummer: (0182) 50 50 50. 
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