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• IZA Basis Keuze
• IZZ Basisverzekering Basis
• UC Basis Keuze
• VGZ Basis Keuze

• Bewuzt Basis
• IZZ Basisverzekering Bewuzt
• Univé Zorg Select polis

• Gewoon ZEKUR Zorg
• IZA Ruime Keuze
• IZZ Basisverzekering Natura
• UC Ruime Keuze
• UMC Ruime Keuze
• Univé Zorg Geregeld polis
• VGZ Ruime Keuze
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Geneeskundige zorg  
voor specifieke patiëntgroepen
In onderstaande overzicht vindt u de maximale vergoedingen 2021 voor Generalistische 
basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ (en het eventueel medisch noodzakelijk verblijf).
Hiervoor geldt een percentage van de gemiddeld gecontracteerde tarieven, zoals over-
eengekomen met de betreffende zorgaanbieders.

Code Omschrijving Per Maximale vergoeding Maximale vergoeding Maximale vergoeding

AG/1000 Zorg geleverd door een specialist ouderengeneeskunde (SO) 5 minuten € 8,74 € 9,41 € 10,76 

AG/1001 Zorg geleverd door een Arts verstandelijk gehandicapten (AVG) 5 minuten € 8,74 € 9,41 € 10,76 

AG/1002 Reistoeslag Per behandeling € 19,74 € 21,26 € 24,29 

AG/1003 Zorg geleverd door een gedragswetenschapper 5 minuten € 7,01 € 7,55 € 8,62 

AG/1004 Zorg in een groep aan kwetsbare patiënten Per behandeling € 48,75 € 52,51 € 60,01 

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

Per behandeling € 60,01 € 64,62 € 73,85 

AG/1006 Zorg in een groep aan patiënten met de ziekte van Huntington Per behandeling € 62,16 € 66,94 € 76,50 

AG/1007 Zorg aan patiënten met sterk gestoord gedrag en een lichte verstande-
lijke beperking (sglvg)

5 minuten € 7,10 € 7,65 € 8,75 
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