Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie A. van der Lee
Verzekeringen en tarieven
Fysiotherapie in de Aanvullende Verzekering.
De zorgverzekeraars vergoeden fysiotherapeutische zorg grotendeels op basis van uw
Aanvullende Verzekering. Uitzondering op deze regel zijn kinderen tot 18 jaar en mensen
met chronische indicaties. Deze twee groepen worden vergoed door uw zorgverzekeraar
vanuit de Basisverzekering. Een lijst van deze chronische indicaties kunt u raadplegen in uw
polisvoorwaarden.
De zorgverzekeraar en de Aanvullende Verzekering, die u bij uw zorgverzekeraar heeft
afgesloten, zijn bepalende factoren voor het aantal behandelingen dat voor vergoeding in
aanmerking komt. De Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie A. van der Lee heeft
met bijna alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Binnen deze overeenkomst zijn een
aantal afspraken gemaakt zoals de verplichting van de fysiotherapeut om digitaal te
declareren en de tarieven voor behandeling. De praktijk is daardoor verplicht de declaraties
direct bij de zorgverzekeraar in te dienen.
Tarieven.
De cliënt ontvangt alleen een rekening van de uitgevoerde behandelingen als er geen
overeenkomst is met uw zorgverzekeraar of als u niet Aanvullend Verzekerd bent. De
volgende tarieven voor de fysiotherapeutische zorg zijn dan van toepassing:




Screening
Intake en onderzoek na screening
Intake en onderzoek na verwijzing

€ 15,00
€ 35,00
€ 50,00






Zitting Fysiotherapie
Zitting Fysiotherapie in de thuissituatie
Zitting Fysiotherapie in een instelling
Zitting Fysiotherapie lang

€
€
€
€





Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek in de thuissituatie
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek in een instelling

€ 55,00
€ 65,00
€ 60,00





Zitting Manuele Therapie
Zitting Manuele Therapie in de thuissituatie
Zitting Manuele Therapie in een instelling

€ 47,50
€ 62,50
€ 57,50




Overleg ouders/verzorgers cliënt
Telefonisch consult

€ 47,50
€ 15,00

35,00
50,00
45,00
50,00

Aangesloten en geregistreerd bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie(KNGF),
de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg(NVFS) en
de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie(NVMT).

