Bijlage informatie fysiotherapie
Eerste bezoek
Bij het eerste bezoek neemt u mee:
•Een bewijs van inschrijving van uw ziektekostenverzekering
•Legitimatie; wij zijn verplicht uw burgerservicenummer te registreren
•Indien van toepassing: de verwijzing van uw huisarts of specialist
Wat kunt u verwachten van de therapie afspraken
De eerste vijftien minuten van de afspraak bestaat uit de screening. Aan de hand
van deze screening wordt bekeken of u met uw klachten bij de fysiotherapeut aan
het juiste adres bent of dat een bezoek aan de arts gewenst is. Als u op
verwijzing van (huis)arts een afspraak heeft gemaakt komt deze screening te
vervallen.
Na de screening wordt een anamnese afgenomen, daarop volgt het onderzoek.
Dit onderzoek neemt ongeveer dertig minuten in beslag. Tijdens de tweede
afspraak worden er testen afgenomen en wordt er een behandelplan opgesteld.
In dit behandelplan wordt de therapievorm en een inschatting van het aantal
behandelingen met u besproken. De fysiotherapeut maakt na afloop met u een
nieuwe afspraak. Bij de vervolg afspraak wordt gestart met de behandeling van
uw klacht. De duur van een behandeling bedraagt gemiddeld vijfentwintig
minuten.
Fysiotherapie in de basisverzekering
Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering als er sprake is van een
chronische indicatie. Uw fysiotherapeut kan aangeven of u met uw aandoening in
aanmerking komt voor een ‘chronische indicatie'. In dat geval komt de therapie
na de twintigste behandeling uit de basisverzekering. Indien uw indicatie niet op
de chronische lijst staat, dan wordt fysiotherapie niet vergoed door de
basisverzekering.
Fysiotherapie in de aanvullende verzekering
Fysiotherapie wordt betaald uit de aanvullende verzekering. Er zijn grote
verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden als u
aanvullend verzekerd bent. Om onaangename verrassingen te voorkomen,
adviseren wij u om voorafgaand aan de eerste afspraak na te gaan hoeveel

afspraken u vergoedt krijgt via de verzekeraar. Mocht blijken dat u onvoldoende
of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de
declaraties.
Aan-huisbehandeling
De fysiotherapeut behandelt in principe niet aan huis. Mocht dit in uitzonderlijke
gevallen toch wenselijk zijn, dan wordt er voor het behandelen aan huis een
toeslag in rekening gebracht. De aan-huis toeslag bedraagt ongeveer zestien euro
per 'aan huis' behandeling. Als de behandeling aan-huis op medische indicatie
van de arts is aangevraagd, wordt de toeslag meestal vergoed door uw
verzekering. Controleer dit zelf goed! Zonder verwijzing is aan-huis behandeling
mogelijk, maar zijn de daaraan verbonden kosten voor uw eigen rekening.

