
Vergoedingen fysiotherapie 2016,  
hoe zit het precies? 
 
 
 

Welke fysiotherapiebehandelingen worden vergoed door mijn basiszorgverzekering en 
welke niet? Hoeveel behandelingen vergoedt mijn aanvullende verzekering? Het is 
belangrijk dat u dit goed uitzoekt en de juiste verzekering afsluit voor uw situatie! U heeft 
tot 31 december 2015 de tijd om uw huidige verzekering evt. op te zeggen. Voor  
31 januari 2016 moet u een nieuwe verzekering afgesloten hebben. De belangrijkste 
conclusie voor 2016 is: zorg dat u een goede aanvullende verzekering heeft. Dan zit u 
bijna altijd goed!  
 
Aanvullende verzekering 
Met een goede aanvullende verzekering kost fysiotherapie u niets extra. Voor klachten 
die niet op de chronische lijst van de overheid staan, heeft u als volwassene een 
aanvullende verzekering nodig. Dit zijn aandoeningen die de overheid niet als chronisch 
heeft aangeduid. Denk daarbij bijv. aan diverse pijnklachten. Zo’n 90% van de patiënten 
die zich bij ons melden, hebben aandoeningen die niet op de chronische lijst staan. Sluit 
daarom een aanvullende verzekering voor fysiotherapie af! Vergelijk de verschillende 
zorgverzekeraars en lees de polisvoorwaarden goed, vooral de kleine lettertjes over het 
maximale aantal behandelingen of de maximale vergoeding in euro’s. Vergoedingen uit 
de aanvullende verzekering zijn niet met eigen risico belast. Niet voor het verplichte eigen 
risico en ook niet voor het vrijwillig gekozen eigen risico. Met een goede aanvullende 
verzekering hoeft u dus over het algemeen niets zelf bij te betalen voor fysiotherapie. 
 
Vergoedingen vanuit de basisverzekering 
De basisverzekering vergoedt alleen aandoeningen die op de chronische lijst staan van 
de overheid. Dit zijn bijv. medische indicaties na een operatie, een botbreuk, CVA, 
COPD, bepaalde ernstige ziektebeelden etc. Uw fysiotherapeut kan u hierover 
informeren. Voor behandeling bij deze indicaties is ook altijd een verwijzing van uw 
huisarts of medisch specialist nodig. De behandelingen worden vanaf de 21
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door de basisverzekering vergoed. De eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit 
de aanvullende verzekering voor zover die toereikend is. Heeft u geen aanvullende 
verzekering of is deze niet toereikend voor 20 behandelingen dan zijn deze 
behandelingen voor uw eigen kosten. 
 
Alleen bij vergoedingen uit de basisverzekering heeft u een eigen risico (verplicht eigen 
risico en evt. vrijwillig gekozen eigen risico). Voor 2016 is het verplichte eigen risico  
€ 385,00. Dit geldt voor alle zorg in een kalenderjaar uit de basisverzekering dus niet 
alleen voor fysiotherapie. 
 
Kinderen tot 18 jaar krijgen wel altijd de eerste 18 fysiotherapie behandelingen via uw 
basisverzekering vergoed. Zijn er meer behandelingen nodig dan heeft u ook voor uw 
kinderen een aanvullende verzekering nodig. Vergoedingen uit de basisverzekering voor 
kinderen hebben geen eigen risico. 
 
Meer informatie: 
 

 Zie de folder op de balie en/of neem daar een kopie van deze brief mee. 

 www.defysiotherapeut.com 

 www.zorgverzekeringwijzer.nl 

 http://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/vergoedingen/fysiotherapie 

 www.fysiotherapievaneijk.nl 

 Stel uw vraag gerust aan onze secretaresse.  

 Onze praktijk heeft voor 2016 opnieuw contracten met alle zorgverzekeraars 
afgesloten. 
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