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VERGOEDING FYSIOTHERAPIE
Vrijwel alle fysiotherapie valt onder de AANVULLENDE VERZEKERING. Slechts enkele indicaties
fysiotherapie vallen onder de BASISVERZEKERING. Bij fysiotherapie in de basisverzekering geldt
echter dat eerst uw ‘eigen risico’ betaald dient te worden aan uw zorgverzekeraar (dit geldt
niet voor fysiotherapie bij kinderen). Fysiotherapie valt alléén onder de basisverzekering bij:
- Kinderen <18 jaar: zij krijgen 18x fysiotherapie vergoed
- Verwijzing voor urineverlies: u krijgt 9x bekkenfysiotherapie vergoed
-

e

Chronische indicatie volgens de ‘Lijst Borst’: u krijgt vanaf de 21 behandeling
fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen zijn voor
eigen kosten, tenzij u hiervoor voldoende aanvullend verzekerd bent.

TARIEF FYSIOTHERAPIE
Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Indien u aanvullend verzekerd bent voor
fysiotherapie, dienen wij de nota van uw behandeling in bij uw zorgverzekeraar. Het tarief voor
fysiotherapie is contractueel vastgelegd met uw zorgverzekeraar.
Indien u niet of onvoldoende verzekerd bent hanteren wij de volgende tarieven:
-

Intake en onderzoek zonder verwijzing¹:
Intake en onderzoek na verwijzing²:
Fysiotherapie consult:
Bekkenfysiotherapie consult:
Geriatriefysiotherapie consult:

€ 46,50
€ 36,28
€ 30,€ 45,€ 45,-

Intake aan huis
Consult aan huis:
Consult aan huis:
Consult aan huis:

€ 55,€ 45,€ 60,€ 60,-

¹ Volgens de wet Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) mag uw fysiotherapeut een intake en onderzoek doen
zónder verwijzing van de (huis)arts. Hierbij hoort de fysiotherapeut een screening te doen, die anders uw (huis)arts
gedaan zou hebben. Met deze screening wordt bepaalt of uw klacht bij de fysiotherapeut thuis hoort of dat aanvullend
onderzoek via uw huisarts noodzakelijk is. Het DTF traject kost u iets meer geld, maar scheelt u tijd.
² Indien uw (huis)arts u fysiotherapie adviseert, dient deze u een verwijzing mee te geven (anders geldt het als DTF).

TARIEF BEWEEGPROGRAMMA’S
Kosten abonnement medische fitness, BommelFit of Ladies Only:
- € 117,50
voor 13x trainen (1x p.w.)
- € 197,50
voor 26x trainen (2x p.w.) of voor 2 personen uit 1 gezin (2x 1x p.w.)
Kosten cursus valpreventie:
- € 55,1x intake en 5x één uur les met koffie/thee na afloop (1x p.w.)
Kosten abonnement ZwangerFit & MamaFit:
- € 100,voor 10x les ZwangerFit (1x p.w.)
- € 50,voor 5x les MamaFit (1x p.w.)

Zaltbommel: Vergtweg 18 - tel 0418 514841 - Gameren: Ridderhof 7

www.fysiobommelerwaard.nl

