
De volledige omschrijving van het recht (of aanspraak) op deze zorg vindt u in uw verzekeringsvoorwaarden. Op het te vergoeden bedrag worden eventueel verschuldigde 
eigen bijdragen en daarna verplicht en vrijwillig eigen risico in mindering gebracht. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer en  
typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen vergoeding claimen van Menzis. Bij vragen kunt u bellen met onze klantenservice op 088 222 40 40.
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Zorgprestatie code Zorgprestatie Omschrijving Menzis Basis vrij 

1000 Zorg geleverd door een specialist ouderengeneeskunde (SO) 5 minuten € 13,66

1001 Zorg geleverd door een Arts verstandelijk gehandicapten (AVG) 5 minuten € 13,66

1002 Reistoeslag
per bezoek per 
patiënt

€ 30,84

1003 Zorg geleverd door een gedragswetenschapper 5 minuten € 10,95

1004 Zorg in een groep aan kwetsbare patiënten Dagdeel (4 uur) € 68,27

1005
Zorg in een groep aan lichamelijk gehandicapten / mensen met niet-
aangeboren hersenletsel

Dagdeel (4 uur) € 100,55

1006 Zorg in een groep aan patiënten met de ziekte van Huntington Dagdeel (4 uur) € 85,98

1007
Zorg aan patiënten met sterk gestoord gedrag en een lichte 
verstandelijke beperking (sglvg)

5 minuten € 25,18

1010 Onderzoek voor toegang tot geriatrische revalidatiezorg vanuit huis 5 minuten € 13,66

1011
Onderzoek voor toegang tot geriatrische revalidatiezorg vanuit de 
ELV

5 minuten € 13,66

Genoemde vergoedingen zijn de vergoedingen voor zorg uit de basisverzekering verleend door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. 
De volledige omschrijving van het recht (of aanspraak) op deze zorg vindt u in uw verzekeringsvoorwaarden. Specifiek voor prijzen geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- 
en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen vergoeding claimen van Menzis.
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Zorgprestatie code Zorgprestatie Omschrijving Duur Menzis Basis vrij 100% 

Maximale vergoedingen Geneeskundige Zorg aan  
Specifieke Patiënten (GSZP) 2022
Bij de Basisverzekering Menzis Basis Vrij voor niet-gecontracteerde aanbieders

Zoekt u een maximaal tarief?
Stap 1: zoek het tabblad met de juist zorgsoort.
Stap 2: zoek in de kolom de juiste zorg
U ziet het bedrag dat u maximaal vergoed krijgt bij Menzis Basis Vrij (100%).
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