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 Verhinderd
Afspraken welke u niet kunt nakomen dienen 24 uur 
van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke 
niet of te laat geannuleerd worden kunnen wij niet bij 
een zorgverzekeraar indienen en zullen bij u in rekening 
worden gebracht.

Met ingang van 1 januari 2021 zijn de volgende 
tarieven van toepassing:

- Screening, intake en onderzoek  € 55,00
 (zonder verwijzing arts)  
- Intake en onderzoek € 50,00
- Zitting fysiotherapie € 36,00
- Zitting manuele therapie € 48,50
- Zitting geriatrie fysiotherapie € 48,50
- Zitting oedeemtherapie € 48,50
- Toeslag voor behandeling aan huis € 16,00
- Eenmalig consult fysiotherapie € 60,00
 (op verwijzing arts)  
- Verzuim tarief 75% van de verzuimde afspraak
- Eenvoudige korte rapportage € 36.00
- Gecompliceerde, tijdrovende rapportage € 72.00
- Verband en hulpmiddelen Kostprijs

Contact
Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u ons 
bereiken via telefoonnummer 0495-634506. Tarieven en

vergoedingen



Fysiotherapie in basis- en aanvullende verzekering 
In Nederland kennen we een basisverzekering en zijn 
er aanvullende verzekeringen. Kortweg kan worden 
gesteld dat fysiotherapie beperkt wordt vergoed vanuit de 
basisverzekering. Een goede aanvullende verzekering, 
waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn 
opgenomen, is daarom aan te raden. Het is goed om 
te weten dat gebruik maken van fysiotherapie uit de 
aanvullende verzekering u géén eigen risico kost.

Basisverzekering
Uit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt 
vergoed. Bij bepaalde aandoeningen waarvoor veel 
fysiotherapie nodig is, kunnen volwassenen na de 20e 
behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de 
basisverzekering. Het betreft hier chronische aandoeningen 
welke vermeld staan op een lijst van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Kinderen tot 18 jaar
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt als basisregel 
dat de eerste 18 behandelingen fysiotherapie gedekt 
worden door de basisverzekering. Uitsluitend chronische 
aandoeningen welke vermeld staan op een lijst van het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kunnen 
nog voor verdere vergoeding uit de basisverzekering in 
aanmerking komen.

Aanvullende verzekering
Het is mogelijk dat u fysiotherapie nodig heeft en dat die 
helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de 
basisverzekering. Uw persoonlijke situatie kan ook per jaar 
verschillen. Wij raden u aan een passende aanvullende 
verzekering af te sluiten waarin voldoende behandelingen 
fysiotherapie zijn opgenomen. Het kan immers makkelijk 
gebeuren dat u onverwacht een beroep moet doen op de 
hulp van de fysiotherapeut. 
Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar.
Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorg-
verzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende 
verzekering. Bekijk uw zorgpolis daarom goed. 

Eigen risico
Bij vergoeding vanuit de basisverzekering is sprake van 
een verplicht eigen risico. Het verplichte eigen risico is in 
2021 € 385,- per jaar. Dat betekent dat, als u in het nieuwe 
jaar zorgkosten maakt die onder de basisverzekering 
vallen, u in de meeste gevallen eerst het eigen risico 
moet betalen. Daarna worden alle kosten volgens de 
polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed. 

Wel of geen vergoeding?
Heeft u vragen of u in aanmerking komt voor vergoeding 
voor fysiotherapeutische zorg kijk dan op het polisblad 
van uw zorgverzekering. Wij adviseren u graag 
betreffende de vergoeding van uw behandelingen door 
de zorgverzekeraar, maar hieraan kunt u geen rechten 
ontlenen.

Verband en hulpmiddelen
Diverse braces en of tapematerialen komen niet voor 
vergoeding in aanmerking. Dit geldt ook voor de aanschaf 
van hulpmiddelen voor het oefenen. Deze brengen wij u 
apart in rekening.

Betalingsvoorwaarden Fysiotherapie Fysio- en 
Manuele therapie Seuren.

• Als patiënt bent u ten alle tijden zelf verantwoordelijk  
 voor het betalen van de rekening, ook als hij   
 niet (voldoende) verzekerd is of als de declaratie  
 rechtstreeks aan de zorgverzekeraar wordt gedaan.
• Betaling voor de fysiotherapeutische diensten   
 geschiedt binnen 14 dagen na de factuurdatum.
 Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in  
 en staat het Fysio- en Manuele therapie Seuren vrij 
 om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatrege- 
 len te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke  
 rente worden gevorderd.
• Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen  
 gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke  
 kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Tarieven en
vergoedingen




