Zorgverzekering en tarieven
Fysiotherapie uit de aanvullende verzekering
De meeste zorgverzekeraars vergoeden nog steeds de fysiotherapie. Alleen voor de meeste
aandoeningen valt de vergoeding buiten de basisverzekering en heeft u een aanvullende verzekering
nodig. Het aantal behandelingen wat u vergoed krijgt, is afhankelijk van het pakket wat u gekozen
heeft bij uw zorgverzekering. Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten kan het zijn
dat de fysiotherapie niet voor u vergoed wordt. Belangrijk is dat wanneer u naar de fysiotherapeut
gaat, u zelf weet hoeveel behandelingen er in uw pakket zitten. Er zijn namelijk veel verschillende
aanvullende verzekeringen waardoor het voor ons erg moeilijk is om dat bij te houden. Eventuele
kosten die buiten de dekking vallen zijn voor uw eigen rekening. Wilt u weten hoe het met uw
aanvullende verzekering en het aantal fysiotherapie behandelingen zit kunt u kijken op
www.zorgvergoeding.com.

Fysiotherapie uit de basis verzekering
Er is WEL vergoeding voor fysiotherapie via de basisverzekering:
- Voor mensen jonger dan 18 jaar
- Vanaf de 21e behandeling van een chronische aandoening die vermeld staat op de lijst
chronische aandoeningen. De eerste 20 behandelingen komen ten laste van de aanvullende
verzekering. Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft komen de eerste 20
behandeling voor eigen rekening.
Let wel op: Vergoeding uit uw basisverzekering tellen mee bij de wettelijke “eigen risico”, vergoeding
uit uw aanvullende verzekering tellen niet mee bij uw “eigen risico”.

Contract zorgverzekeraar
Fysiotherapie Duursma heeft met iedere zorgverzekeraar een contract. Dit betekent dat wanneer u
een aanvullende verzekering heeft wij direct naar de verzekering declareren. Bent u niet (voldoende)
aanvullend verzekerd hanteren wij de tarieven die staan op de volgende pagina.
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Tarievenlijst Fysiotherapie Duursma
2020
1000 Individuele zitting regulieren fysiotherapie

€ 32,25

1316 Groepszitting voor specifieke behandeling van 2 personen

€ 30,25

1317 Groepszitting voor specifieke behandeling van 3 personen

€ 27,25

1318 Groepszitting voor specifieke behandeling van 4 personen

€ 23,50

1700 Lange zitting voor complexe aandoeningen

€ 45,-

1850 Screening

€ 15,-

1860 Intake en onderzoek na screening

€ 31,-

1864 Screening en intake en onderzoek

€ 37,25

1870 Intake en onderzoek na verwijzing

€ 37,25

1920 Telefonische zitting fysiotherapie

€ 18,-

…1

€ 12,25

Toeslag aan huis behandeling

Niet nagekomen afspraak zitting fysiotherapie

€ 30,-

Medische rapportage/ Letselschade brieven

€ 75,-

3 regio sportmassage van 50 minuten
Hooikoorts tape

€ 40,€ 14,97
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Betalingsvoorwaarden


Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de
behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.



Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Bij niet of niet tijdige
annulering, d.m.z. binnen 24 uur voor de afspraak, wordt het recht voorbehouden de voor de
patiënt gereserveerde tijd bij de patiënt in rekening te brengen t.w.v. €30,-. Let op deze kan
niet in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar.



Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen. U kunt het
bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL21INGB0664718914 ten name van C.
Duursma te Beverwijk. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.



Indien de volledige betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen
wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.



De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 30 dagen aan ons
te voldoen.



Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben
ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra
kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de
wettelijke consumentenrente.



Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering
van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.



Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van
de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.



U blijft te alle tijde zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de rekening



Bent u voldoende aanvullend verzekerd, dan worden de behandelingen rechtstreeks bij de
desbetreffende zorgverzekeraar gedeclareerd.
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Disclaimer
Aansprakelijkheid inhoud
Fysiotherapie Duursma streeft ernaar dat de informatie op deze website of de anderszins langs elektronische weg aangeboden informatie
correct en actueel is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Fysiotherapie Duursma aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor kennelijke onjuistheden in deze informatie.
De op of via deze website of de anderszins langs elektronische weg aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige
vorm van advies. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor u eigen rekening en risico.
Auteursrechten
Het is niet toegestaan de op deze website of anderszins lang elektronische weg gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Fysiotherapie Duursma. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd, met
uitzonderling van door de bezoeker van de website af te drukken tools, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de
informatie ter beschikking is gesteld.
Fysiotherapie Duursma behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van tekst van deze
Disclaimer, te alle tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of
via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.
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