
Heeft u een aandoening die 
voorkomt op de lijst 

‘chronische aandoeningen’?

Fysiotherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. 

Heel veel Nederlanders hebben dan ook een aanvullend pakket voor fysiotherapie. Vraagt u zich af 

of u zich aanvullend wilt verzekeren voor fysiotherapie? Dit schema biedt u de helpende hand!

18 jaar
of ouder

Jonger 
dan 18

Heeft u last van
urine incontinentie?

Zelf betalen of een aanvullende verzekering?

Wat is er verzekerd vanuit de basisverzekering?

Aanvullende verzekering? Weet waar u op moet letten bij uw zorgpolis. 

Bekijk de checklist op www.fysiotherapie2014.nl

ADVIES
 

Als u voor deze aandoening 

meer dan 9 behandelingen 

nodig denkt te hebben, 

zult u een aanvullende 

verzekering moeten 

afsluiten of de kosten 

hiervoor zelf moeten 

betalen (zie hieronder).

Maximaal 9 
behandelingen 

bekkenfysiotherapie 
worden vergoed.

NeeJa

Wat is uw
leeftijd?

Wat is uw
leeftijd?

Jonger
dan 18

18 jaar 
of ouder

WEL OF GEEN EIGEN RISICO BIJ FYSIOTHERAPIE?

Het verplicht eigen risico (eventueel verhoogd met een vrijwillig eigen
risico) geldt per jaar. De eerste zorgaanspraken die in 2014 vanuit 

de basisverzekering vergoed worden, komen eerst ten laste van dat eigen 
risico. Dit kan voor fysiotherapie zijn, maar ook voor andere zorg. Het gaat 

dus om de eerste nota’s van zorg uit de basisverzekering.

In de aanvullende verzekering geldt géén eigen risico voor fysiotherapie.

U KUNT DIRECT NAAR 
DE FYSIOTHERAPEUT

U heeft geen verwijsbriefje nodig 
en kunt meteen een afspraak 
maken bij een fysiotherapeut 

bij u in de buurt.

of u sport

of u veel achter
de computer zit

of u zwanger
bent

of u een risicovol
beroep heeft

of u op 
wintersport gaat

De kans dat u fysiotherapie nodig 
hebt is afhankelijk van o.a.:

Verplicht eigen risico, 
eventueel verhoogd met een 

vrijwillig eigen risico.

BASISVERZEKERING AANVULLENDE VERZEKERING

Géén eigen risico. Wel kunnen 
er beperkingen zijn voor wat 
betreft de vergoedingen in 

geld, tijd of aantallen.

Fysiotherapie in 2014
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Ga voor alle vragen en antwoorden naar www.fysiotherapie2014.nl

of u weleens last heeft 
van uw rug, nek, schouders 

of andere gewrichten

DENKT U FYSIOTHERAPIE NODIG TE HEBBEN?

Of u een aanvullende verzekering nodig heeft, hangt af van uw zorg-
behoefte en het risico dat u loopt op een aandoening. 

Sport u of beweegt u intensief dan is er een verhoogde kans dat u 
een blessure oploopt en fysiotherapie nodig heeft. Ook als u vaker 
last heeft van uw spieren of gewrichten zult u mogelijk een beroep 

moeten doen op de fysiotherapeut.

Heeft u geen klachten, leeft u gezond en beweegt u niet intensief 
dan is de kans dat u fysiotherapie nodig heeft een stuk kleiner. Toch 
kan het altijd gebeuren dat u onverwacht door een fysiotherapeut 

behandeld moet worden, bijvoorbeeld na een ongelukje tijdens het 
klussen in huis.

Zonder aanvullende verzekering betaalt u de kosten voor 
fysiotherapie zelf. 

NeeJa
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EIGEN RISICO IN 2014

In 2014 wordt het wettelijk verplicht 
eigen risico 360 euro per vol-

wassene per jaar. Kinderen onder 
de 18 jaar betalen geen premie, 

hebben géén eigen risico en staan 
bijgeschreven op de polis van één 

van de ouders of verzorgers.

Deze informatie in deze infographic is indicatief. Er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend.

2013 2014

€ 360€ 350

ADVIES
 

Met een aanvullende 

verzekering kunt u zich 

verzekeren voor deze eerste 

20 behandelingen. U bent 

dan ook verzekerd voor 

fysiotherapie die niet 

vanuit de basisverzekering 

wordt vergoed.

Eerste 20 
behandelingen betaalt 

u zelf, de daarop 
volgende worden 

vergoed.

ADVIES
 

U bent goed verzekerd voor 

de behandeling van uw 

aandoening. Kijk aan de 

rechterzijde onder het 

advies jonger dan 18 hoe u 

bent verzekerd voor 

aandoeningen die niet op 

de lijst ‘chronische 

aandoeningen’ staan. 

De behandeling van 
uw aandoening wordt 

volledig vergoed.

ADVIES
 

Als u fysiotherapie denkt 

nodig te hebben in 2014, 

zult u een aanvullende 

verzekering moeten 

afsluiten of de kosten 

hiervoor zelf moeten 

betalen (zie hieronder).

Deze fysiotherapie 
wordt niet vergoed uit 
de basisverzekering.

ADVIES
 

Als u in 2014 meer dan 18 

behandelingen nodig 

denkt te hebben, zult u 

de kosten hiervoor zelf 

moeten betalen of een 

aanvullende verzekering 

moeten afsluiten 

(zie hieronder).

Per indicatie worden 
de eerste 9 behande-
lingen vergoed. Indien 

nodig 9 extra.

http://www.defysiotherapeut.com/bijlage-1-chronische-lijst.pdf
http://www.fysiotherapie2014.nl
http://www.fysiotherapie2014.nl

