
 

 

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN VOOR U IN ONZE PRAKTIJK 

Voor 2021 heeft  onze praktijk geen contracten meer afgesloten met 

de zorgverzekeraars. Dat betekent dat er voor patiënten die een verzekering 

hebben voor fysiotherapie enkele veranderingen in de administratieve 

processen zijn ontstaan. 

Voor patiënten die niet zijn verzekerd, is alleen de wijze van betalen veranderd. 

Lees hiervoor onderstaand verder. 

 

WAT IS ER VOOR U VERANDERD?  
Dat zijn een paar dingen. 

In de eerste plaats de manier waarop we de behandelingen met u afrekenen. 

Het was zo, dat als u verzekerd bent voor fysiotherapie, onze praktijk de 

declaratie rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar stuurde. Dit is vanaf 2021 

veranderd. 

De behandelingen worden vanaf 1 januari 2021 direct met u afgerekend. De 

factuur van de behandeling kunt u dan, als u verzekerd bent voor fysiotherapie, 

zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. U handelt dit dus zelf af met uw 

zorgverzekeraar. 

 

Daarnaast is de tarifering veranderd. De tarieven die een fysiotherapeut mag 

hanteren zijn in Nederland vrij. Onze tarieven zijn vergelijkbaar met wat er 

gemiddeld wordt berekend, maar wel hoger dan wat fysiotherapeuten aan 

zorgverzekeraars mogen berekenen.  

De duur van de behandeling is (in de meeste gevallen 30 minuten) 

onveranderd. 

 

Het kan zijn dat de declaratie niet volledig door uw zorgverzekeraar wordt 

vergoed. Reden hiervan is dus dat wij geen contracten meer hebben afgesloten 

met de zorgverzekeraars. Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact 

op met uw zorgverzekeraar. 



 
 

 

 

We plannen 15 minuten extra in voor uw bezoek. Dit in verband met COVID19 

maatregelen, om de praktijk te ventileren en te reinigen na ieder bezoek. We 

gebruiken dit moment ook om de administratieve afhandeling van uw 

behandeling te doen. Op deze manier gaat het niet ten koste van de 

behandeltijd en blijft u de zorg krijgen die u van ons gewend bent! 

 

HOE GAAT DIT IN ZIJN WERK? 

Na de behandeling ontvangt u direct de factuur in tweevoud en kunt u deze 

uitsluitend middels PIN-betaling afrekenen.  

Verzekerden sturen de factuur ter declaratie naar de zorgverzekeraar en de 

kopie is voor de eigen administratie. 

 

TARIEVEN 2021 

Onze praktijk hanteert per 1 januari 2021 onderstaande tarieven: 

Fysiotherapie € 42,50 per behandeling 

Manuele therapie € 42,50 per behandeling 

Aan-huis-behandeling € 55,00 per behandeling 

 

OPENINGSTIJDEN IN 2021  

Onze praktijk is in 2021 geopend op: 

Even weken:  

Maandag, Woensdag Vrijdag : 08.00 - 18.00 uur 

Oneven weken: 

Maandag, Woensdag, Donderdag: 08.00 - 18.00 uur  

 

Januari 2021 

 

 

  

 


