Wij als praktijk besteden veel
aandacht aan het welzijn van onze patiënten. We
zijn dan ook continu op zoek om ons werk nog
beter te doen. Dus mocht u op- of aanmerkingen
hebben van wat voor aard dan ook, dan staan wij
graag open voor feedback.
Met vriendelijke groet,
Fysiotherapie Van Gerven
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

07.00 – 20.00 uur
07.00 – 20.00 uur
07.00 – 20.00 uur
07.00 – 20.00 uur
07.00 – 18.00 uur

actuele informatie vindt u op:

www.fysiotherapievangerven.nl

Fysiotherapie Van Gerven
Vondelstraat 15
5691 XA Son en Breugel
advies: als u gebruik maakt van fysiotherapie, doet
u er goed aan om fysiotherapie in uw aanvullend
verzekeringspakket te hebben.

Telefoon: (0499) 473895
www.fysiotherapievangerven.nl
info@fysiotherapievangerven.nl

Chronische
indicatie en
vergoeding
fysiotherapie

Vergoeding fysiotherapie
Chronische indicatie

Wanneer een fysiotherapeutische
behandeling vergoed wordt, is erg
onduidelijk bij cliënten met een
chronische indicatie.
Deze folder zal hier meer
duidelijkheid over gaan bieden.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding
fysiotherapie vanuit de basisverzekering, dient uw
aandoening voor te komen op de ‘’chronische lijst
fysiotherapie”. De overheid bepaalt jaarlijks
opnieuw welke chronische aandoeningen op de
lijst staan.
Een chronische aandoening wil niet altijd zeggen
dat dit automatisch ook een chronische indicatie
voor fysiotherapie is.
Als u in aanmerking komt voor een chronische
indicatie, zal dit eerst moeten worden vastgesteld
door een specialist.

Fysiotherapie voor niet chronische cliënten
wordt alleen nog maar vergoed vanuit een
aanvullende verzekering.
Bij een chronische indicatie worden de eerste 20
behandelingen vergoed vanuit een aanvullende
verzekering. Dit is echter wel afhankelijk van uw
verzekeringspakket. Voor elke verzekering geldt
een andere regeling. Deze is makkelijk op te
vragen bij uw fysiotherapeut of zorgverzekeraar.
Als u niet aanvullend verzekerd bent, dan zult u
de eerste 20 behandelingen zelf moeten
betalen.
Vanaf de 21e behandeling wordt fysiotherapie
vergoed vanuit je basisverzekering. Bij de
basisverzekering vanaf 18 jaar is er sprake van
een verplicht eigen risico. Dit betekent dat u
eerst aanspraak zult maken op uw eigen risico,
voordat fysiotherapie volledig vergoed zal
worden.
Let op: Eigen risico komt ieder kalenderjaar
terug. Dit is niet het geval bij het betalen van de
eerste 20 behandelingen. Dit is eenmalig per
indicatie.

