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Geachte heer/mevrouw, 

 

U krijgt deze brief van de zorgaanbieder van wie u “geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 

(GZSP)” krijgt. Vanwege de privacywet mag uw zorgverzekeraar u niet zelf een brief schrijven.  

 

Voorheen was GSZP bekend als “extramurale behandeling”. Vanaf 1 januari 2021 valt deze zorg onder de 

Zorgverzekeringwet. Ook het vervoer naar de behandeling valt vanaf 1 januari 2021 onder de 

Zorgverzekeringswet. Vanwege deze verandering is het nodig dat u in actie komt.  

 

Vraag zo snel mogelijk toestemming aan voor vervoer 

U moet toestemming aanvragen bij uw zorgverzekeraar voor vervoer. Zo zorgt u dat u ook vanaf 1 januari naar 

uw behandeling vervoerd wordt. In bijlage staat per zorgverzekeraar het telefoonnummer of mailadres, waar u 

deze machtiging aan kunt vragen.  

 

Wilt u alstublieft zo snel mogelijk contact opnemen met u zorgverzekeraar  voor het vragen van toestemming 

voor (een vergoeding van) vervoer? 

 

Bent u niet in staat om een zelf machtiging aan te vragen? Dan mag u iemand anders toestemming geven om 

dit voor u te doen. Bijvoorbeeld een familielid, voogd, mantelzorger of iemand werkzaam bij de GZSP-

zorgaanbieder. 

 

Vergoeding van GZSP en het vervoer 

GZSP en het bijbehorende vervoer worden vergoed vanuit de Zorgverzekeringwet. Daarom is uw eigen risico 

van toepassing. Voor vervoer geldt ook een jaarlijkse wettelijke eigen bijdrage. Meer informatie hierover vindt 

op de website van uw zorgverzekeraar.  

 

  

Aan: 

Patiënten die in 2021 “Geneeskundige zorg voor 

specifieke patiëntgroepen” ontvangen 

 

  

Onderwerp Informatie over vervoer naar uw behandeling 

Datum 4 december 2020  

Uw kenmerk  

Ons kenmerk B-20-5493  

Contact Zie hiervoor de website van uw zorgverzekeraar 
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Vragen?  

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de klantenservice van uw 

zorgverzekeraar. Hun gegevens vind u op hun websites.  

 

We zien uw aanvraag graag zo spoedig mogelijk tegemoet! 

 

Met vriendelijke groet, 

Zorgverzekeraars Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: contactgegevens zorgverzekeraars 
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Aevitae Voor het aanvragen van een machtiging: bel met 088 - 35 35 763 of mail naar 
mg@aevitae.com  
 
Meer informatie op:  
https://www.aevitae.com/zorgverzekeringen/documenten-formulieren/#formulieren-
brochures 

anderzorg Voor het aanvragen van een machtiging: mail naar machtigingen.vervoer@anderzorg.nl  
 
Meer informatie op: 
https://www.anderzorg.nl/vergoedingen/z/zittend-ziekenvervoer  

Aon Voor het aanvragen van een machtiging: bel met 040 - 261 18 07 
 
Meer informatie op: https://iak.nl/zorgverzekering/medische-machtiging 

AZVZ Voor het aanvragen van een machtiging: bel met 071 - 5 825 700 of mail naar 
machtigingen@zorgenzekerheid.nl   
 
Meer informatie op: 
https://service.zorgenzekerheid.nl/vergoedingenzoeker/reiskosten-zittend-ziekenvervoer 

Besured Voor het aanvragen van een machtiging: mail naar medischadviesvgz@caresco.nl 
 
Meer informatie op: www.besured.nl   

Bewuzt Voor het aanvragen van een machtiging: mail naar 
dsteamdeclaratiesaanvragenenvervoer@vgz.nl 
 
Meer informatie op: 
www.bewuzt.nl/Vergoedingen/vervoer/vervoer-naar-een-behandeling  

  

mailto:mg@aevitae.com
https://www.aevitae.com/zorgverzekeringen/documenten-formulieren/#formulieren-brochures
https://www.aevitae.com/zorgverzekeringen/documenten-formulieren/#formulieren-brochures
mailto:machtigingen.vervoer@anderzorg.nl
https://www.anderzorg.nl/vergoedingen/z/zittend-ziekenvervoer
https://iak.nl/zorgverzekering/medische-machtiging
mailto:machtigingen@zorgenzekerheid.nl
https://service.zorgenzekerheid.nl/vergoedingenzoeker/reiskosten-zittend-ziekenvervoer
mailto:medischadviesvgz@caresco.nl
http://www.besured.nl/
mailto:dsteamdeclaratiesaanvragenenvervoer@vgz.nl
http://www.bewuzt.nl/Vergoedingen/vervoer/vervoer-naar-een-behandeling
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CZ Voor het aanvragen van een machtiging: mail naar mbz.vervoer@cz.nl 
 
Meer informatie op: https://www.cz.nl/vergoedingen/vervoer 

CZ Direct Voor het aanvragen van een machtiging: mail naar mbz.vervoer@cz.nl 
 
Meer informatie op: https://www.cz.nl/vergoedingen/vervoer  

De Amersfoortse Voor het aanvragen van een machtiging: bel met 0900 - 33 33 33 
 
Meer informatie op: https://www.amersfoortse.nl/zorgverzekering/zittend-ziekenvervoer  

De Friesland Voor het aanvragen van een machtiging: bel met 058 - 291 31 31 
 
Meer informatie op: https://www.defriesland.nl  

Ditzo Voor het aanvragen van een machtiging: bel met 0900 - 33 33 33 
 
Meer informatie op: https://www.ditzo.nl/zorgverzekering/zittend-ziekenvervoer  

DSW Voor het aanvragen van een machtiging: bel met 010 - 2466 466 of mail naar info@dsw.nl  
 
Meer informatie op: 
https://www.dsw.nl/Consumenten/Vergoedingen/Zittend%20ziekenvervoer 

FBTO Voor het aanvragen van een machtiging: bel met 071 - 365 41 54 
 
Meer informatie op: www.fbto.nl/zorgverzekering/vergoeding/zittend-ziekenvervoer 

Hema Voor het aanvragen van een machtiging: mail naar machtigingen.vervoer@hema.nl 
 
Meer informatie op: https://zorgverzekeringhema.nl/vergoeding/zittend-ziekenvervoer  

  

mailto:mbz.vervoer@cz.nl
https://www.cz.nl/vergoedingen/vervoer
mailto:mbz.vervoer@cz.nl
https://www.cz.nl/vergoedingen/vervoer
https://www.amersfoortse.nl/zorgverzekering/zittend-ziekenvervoer
https://www.defriesland.nl/
https://www.ditzo.nl/zorgverzekering/zittend-ziekenvervoer
mailto:info@dsw.nl
https://www.dsw.nl/Consumenten/Vergoedingen/Zittend%20ziekenvervoer
http://www.fbto.nl/zorgverzekering/vergoeding/zittend-ziekenvervoer
mailto:machtigingen.vervoer@hema.nl
https://zorgverzekeringhema.nl/vergoeding/zittend-ziekenvervoer
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HollandZorg Voor het aanvragen van een machtiging: bel met 0570 – 687470 of mail naar 
toestemming@eno.nl 
 
Meer informatie op: 
https://www.hollandzorg.com/nl/particulier/vergoeding/ziekenvervoer    

Interpolis Voor het aanvragen van een machtiging: bel met 071 - 365 41 54 
 
Meer informatie op: www.interpolis.nl/service/zorg/vergoedingen/zittend-ziekenvervoer 

inTwente Voor het aanvragen van een machtiging: bel met 053 - 5748 348 of  
mail naar info@intwente.nl  
 
Meer informatie op: 
https://www.intwente.nl/Consumenten/Vergoedingen/Zittend%20ziekenvervoer 

IZA Voor het aanvragen van een machtiging: mail naar 
dsteamdeclaratiesaanvragenenvervoer@vgz.nl  
 
Meer informatie op:  
https://www.iza.nl/vergoedingen/vervoer/vervoer-naar-een-behandeling 

IZZ Voor het aanvragen van een machtiging: mail naar 
dsteamdeclaratiesaanvragenenvervoer@vgz.nl 
 
Meer informatie op:  
https://www.vgzvoordezorg.nl/vergoedingen/vervoer-naar-een-behandeling 

jaah. Voor het aanvragen van een machtiging: mail naar vervoer@onvz.nl 
 
Meer informatie op: https://www.jaaah.nl/snel-regelen/toestemming-vragen 

Just Voor het aanvragen van een machtiging: mail naar mbz.vervoer@cz.nl 
 
Meer informatie op: https://www.just.nl/vergoedingen/vervoer 

  

mailto:toestemming@eno.nl
https://www.hollandzorg.com/nl/particulier/vergoeding/ziekenvervoer
http://www.interpolis.nl/service/zorg/vergoedingen/zittend-ziekenvervoer
mailto:info@intwente.nl
https://www.intwente.nl/Consumenten/Vergoedingen/Zittend%20ziekenvervoer
mailto:dsteamdeclaratiesaanvragenenvervoer@vgz.nl
https://www.iza.nl/vergoedingen/vervoer/vervoer-naar-een-behandeling
mailto:dsteamdeclaratiesaanvragenenvervoer@vgz.nl
https://www.vgzvoordezorg.nl/vergoedingen/vervoer-naar-een-behandeling
mailto:vervoer@onvz.nl
https://www.jaaah.nl/snel-regelen/toestemming-vragen
mailto:mbz.vervoer@cz.nl
https://www.just.nl/vergoedingen/vervoer
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Menzis Voor het aanvragen van een machtiging: mail naar machtigingen.vervoer@menzis.nl  
 
Meer informatie op: 
https://www.menzis.nl/klantenservice/formulieren-en-documenten/aanvragen-zittend-
ziekenvervoer 

National Academic Voor het aanvragen van een machtiging: mail naar medischadviesvgz@caresco.nl 
 
Meer informatie op: https://www.nationalacademic.nl/ 

Nationale 
Nederlanden 

Voor het aanvragen van een machtiging: mail naar mbz.vervoer@nn-zorg.nl 
 
Meer informatie op: 
https://www.nn.nl/Particulier/Zorgverzekering/Vergoedingen/Vergoeding-details/zittend-
ziekenvervoer.htm 

OHRA Voor het aanvragen van een machtiging: mail naar mbz.vervoer@ohra-zorg.nl 
 
Meer informatie op: https://www.ohra.nl/zorgverzekering/vergoeding/zittend-
ziekenvervoer 

ONVZ Voor het aanvragen van een machtiging: mail naar vervoer@onvz.nl 
 
Meer informatie op:  
https://www.onvz.nl/zelf-regelen/toestemming-vragen/toestemming-vragen-voor-
zittend-ziekenvervoer  

PNOzorg Voor het aanvragen van een machtiging: mail naar vervoer@onvz.nl 
 
Meer informatie op:  
https://www.pnozorg.nl/vergoedingen/toestemming-vragen/zittend-ziekenvervoer/ 

Pro Life Voor het aanvragen van een machtiging: bel met 071 - 365 41 54 
 
Meer informatie op: https://www.prolife.nl/vergoedingen-en-zorg/zittend-ziekenvervoer 

  

mailto:machtigingen.vervoer@menzis.nl
https://www.menzis.nl/klantenservice/formulieren-en-documenten/aanvragen-zittend-ziekenvervoer
https://www.menzis.nl/klantenservice/formulieren-en-documenten/aanvragen-zittend-ziekenvervoer
mailto:medischadviesvgz@caresco.nl
https://www.nationalacademic.nl/
mailto:mbz.vervoer@nn-zorg.nl
https://www.nn.nl/Particulier/Zorgverzekering/Vergoedingen/Vergoeding-details/zittend-ziekenvervoer.htm
https://www.nn.nl/Particulier/Zorgverzekering/Vergoedingen/Vergoeding-details/zittend-ziekenvervoer.htm
mailto:mbz.vervoer@ohra-zorg.nl
https://www.ohra.nl/zorgverzekering/vergoeding/zittend-ziekenvervoer
https://www.ohra.nl/zorgverzekering/vergoeding/zittend-ziekenvervoer
mailto:vervoer@onvz.nl
https://www.onvz.nl/zelf-regelen/toestemming-vragen/toestemming-vragen-voor-zittend-ziekenvervoer
https://www.onvz.nl/zelf-regelen/toestemming-vragen/toestemming-vragen-voor-zittend-ziekenvervoer
mailto:vervoer@onvz.nl
https://www.pnozorg.nl/vergoedingen/toestemming-vragen/zittend-ziekenvervoer/
https://www.prolife.nl/vergoedingen-en-zorg/zittend-ziekenvervoer
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Promovendum Voor het aanvragen van een machtiging: mail naar medischadviesvgz@caresco.nl 
 
Meer informatie op: https://www.promovendum.nl/ 

Salland 
Zorgverzekeringen 

Voor het aanvragen van een machtiging: bel met 0570 – 687470  
of mail naar toestemming@eno.nl 
 
Meer informatie op: https://www.salland.nl/zorgverzekering/vergoeding/ziekenvervoer 

Stad Holland Voor het aanvragen van een machtiging: bel met 010 - 2466 480 of mail naar 

info@stadholland.nl 
 
Meer informatie op: 
https://www.stadholland.nl/Consumenten/Vergoedingen/Zittend%20ziekenvervoer 

UMC 
zorgverzekering 

Voor het aanvragen van een machtiging: mail naar 
dsteamdeclaratiesaanvragenenvervoer@vgz.nl 
 
Meer informatie op: https://www.umczorgverzekering.nl/vergoedingen/vervoer 

Univé Voor het aanvragen van een machtiging: mail naar 
dsteamdeclaratiesaanvragenenvervoer@vgz.nl 
 
Meer informatie op: https://services.mijnunivezorg.nl/vergoedingen/vervoer/vervoer-van-
en-naar-een-behandeling 

VGZ Voor het aanvragen van een machtiging: mail naar 
dsteamdeclaratiesaanvragenenvervoer@vgz.nl 
 
Meer informatie op:  
https://www.vgz.nl/vergoedingen/vervoer/vervoer-van-en-naar-een-behandeling 

VvAA Voor het aanvragen van een machtiging: mail naar vervoer@onvz.nl 
 
Meer informatie op: 
https://www.vvaa.nl/verzekeringen/zorgverzekering/vergoedingenoverzicht/2020/zittend-
ziekenvervoer 

  

mailto:medischadviesvgz@caresco.nl
https://www.promovendum.nl/
mailto:toestemming@eno.nl
https://www.salland.nl/zorgverzekering/vergoeding/ziekenvervoer
mailto:info@stadholland.nl
https://www.stadholland.nl/Consumenten/Vergoedingen/Zittend%20ziekenvervoer
mailto:dsteamdeclaratiesaanvragenenvervoer@vgz.nl
https://www.umczorgverzekering.nl/vergoedingen/vervoer
mailto:dsteamdeclaratiesaanvragenenvervoer@vgz.nl
https://services.mijnunivezorg.nl/vergoedingen/vervoer/vervoer-van-en-naar-een-behandeling
https://services.mijnunivezorg.nl/vergoedingen/vervoer/vervoer-van-en-naar-een-behandeling
mailto:dsteamdeclaratiesaanvragenenvervoer@vgz.nl
https://www.vgz.nl/vergoedingen/vervoer/vervoer-van-en-naar-een-behandeling
mailto:vervoer@onvz.nl
https://www.vvaa.nl/verzekeringen/zorgverzekering/vergoedingenoverzicht/2020/zittend-ziekenvervoer
https://www.vvaa.nl/verzekeringen/zorgverzekering/vergoedingenoverzicht/2020/zittend-ziekenvervoer
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Zekur Voor het aanvragen van een machtiging: mail naar 
dsteamdeclaratiesaanvragenenvervoer@vgz.nl 
 
Meer informatie op: https://www.zekur.nl/zorgverzekering/toestemming-aanvragen 

Zilveren Kruis Voor het aanvragen van een machtiging: bel met 071 - 365 41 54 
 
Meer informatie op: https://www.zk.nl/vervoer 

Zorg & Zekerheid Voor het aanvragen van een machtiging: bel met 071 - 5 825 700 of mail naar 
machtigingen@zorgenzekerheid.nl of bel met  
 
Meer informatie op:  
https://service.zorgenzekerheid.nl/vergoedingenzoeker/reiskosten-zittend-ziekenvervoer 

ZorgDirect Voor het aanvragen van een machtiging: bel met 0570 – 687470 of mail naar 
toestemming@eno.nl  
 
Meer informatie op: https://www.zorgdirect.nl/vergoeding/ziekenvervoer 

 

mailto:dsteamdeclaratiesaanvragenenvervoer@vgz.nl
https://www.zekur.nl/zorgverzekering/toestemming-aanvragen
https://www.zk.nl/vervoer
mailto:machtigingen@zorgenzekerheid.nl
https://service.zorgenzekerheid.nl/vergoedingenzoeker/reiskosten-zittend-ziekenvervoer
mailto:toestemming@eno.nl
https://www.zorgdirect.nl/vergoeding/ziekenvervoer

