
Vergoeding fysiotherapie in 2017 

7 oktober 2015.  
Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten ontleend worden.  
Delver & van der Knaap, Fysiotherapie heeft dit schema opgesteld op basis van de op moment van schrijven bekend zijnde openbare informatie. 

 

 

De berichtgeving over de vergoeding van fysiotherapie in 2017 is in volle gang. Om de onduidelijkheid weg te nemen 

schreven wij dit overzicht.  

 U bent jonger dan 18 jaar 

U hebt een chronische aandoening (*) 

U hebt recht op vergoeding van alle behandelingen voor fysiotherapie. Deze behandelingen worden vergoed uit de 
basisverzekering.  

U hebt geen chronische aandoening (*) 

De eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie. Als die behandelingen niet het gewenste resultaat hebben, vergoedt 
de zorgverzekeraar ook de volgende 9 behandelingen.  Deze behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering.  
U krijgt mogelijk meer behandelingen vergoed. Deze worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Lees hiervoor 
de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar, of bel ze op.  

U bent ouder dan 18 jaar 

U hebt een chronische aandoening (*) 

De eerste 20 behandelingen worden vergoed als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Deze dient dan wel 
groot genoeg te zijn. Lees hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar, of bel ze op. 
Vanaf de 20e behandeling wordt deze vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij geldt het algemeen eigen risico. 
Uw zorgverzekeraar handelt dit met u af.  

U hebt geen chronische aandoening (*) 

U krijgt de behandelingen waarschijnlijk vergoed. Deze worden vergoed uit de aanvullende verzekering. Lees 
hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar, of bel ze op.  
U kunt in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering nagaan of u een vergoeding krijgt voor fysiotherapie. En tot 

welke hoogte deze behandelingen worden vergoed en of u een eigen bijdrage moet betalen. U kunt hiervoor ook 

contact opnemen met uw zorgverzekeraar. 

(*) Wat is een chronische aandoening? 

Er bestaat altijd wat onduidelijkheid over. Dat komt omdat er een verschillende uitleg aan gegeven wordt. Voor de 
verzekering geldt het volgende: 
Een overzicht van de chronische aandoeningen staan op de zogenaamde chronische lijst. U vindt deze in bijlage 1 
van het Besluit Zorgverzekering. Sommige behandelingen worden voor een bepaalde tijd vergoed.  
U fysiotherapeut heeft deze lijst en kent de spelregels. Maar ook uw verzekeraar is hiervan op de hoogte.  
Wilt u zelf lezen hoe het zit? Kijk dan op de volgende pagina’s. 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/is-fysiotherapie-opgenomen-in-het-basispakket.html 

Een goede aanvullende verzekering is in alle gevallen aan te raden! 
Wij raden u aan minimaal een aanvullende verzekering af te sluiten ter waarde van 20 behandelingen.  

Meer informatie kunt u lezen via https://www.defysiotherapeut.com/goed-verzekerd  
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