
Fysiotherapie 
en uw verzekering

Kernpraktijken.nl

Kernpraktijken is een regionaal netwerk van 5 samenwerkende fysiotherapiepraktijken. 
We zijn een herkenbare, eenduidige organisatie en beschikken allen over moderne 
praktijken met uitgebreide oefen- en behandelmogelijkheden. 

Alle Kernpraktijken zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het Keurmerk 
Fysiotherapie.

Tobias de Coenestraat 2 • 1462 KR Middenbeemster 
Zuiderhof 2A 1461 AJ • Zuidoostbeemster 
T: 0299 – 68 39 88
E: fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl

Fysiotherapie Beemster

‘t Spil 20 • 1141 SE Monnickendam 
T: 0299 – 65 11 09
E: oosteree@kernpraktijken.nl

Fysiotherapie Ooster Ee

Melbournestraat 2c • 1448 NH Purmerend 
T: 0299 – 42 56 83
E: weidevenne@kernpraktijken.nl

Fysiotherapie Weidevenne

Papaverstraat 27 • 1131 HK Volendam 
T: 0299 – 32 01 75
E: garage@kernpraktijken.nl

Fysiotherapie de Garage

Ereprijsweg 9 + 1 • 1508 CT Zaandam 
Kalf 188 • 1509 BB Zaandam
Kuilpad 1 • 1509 AS Zaandam
T: 075 – 616 11 46
E: info@fysiogroep.nl

Fysiogroep Zaandam
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Fysiotherapie en uw verzekering
Fysiotherapie wordt gedeeltelijk vanuit de basisverzekering en gedeeltelijk 
vanuit de aanvullende verzekering vergoedt. In deze folder worden de regelingen 
uitgelegd.

Basis verzekering 
Fysiotherapie wordt slechts beperkt uit de basisverzekering vergoed. De vergoeding 
verschilt ook voor volwassenen en kinderen tot 18 jaar. 
 
Eigen risico voor de basisverzekering 
De overheid heeft een verplicht eigen risico vastgesteld voor het gebruik van de zorg. 
Dit eigen risico geldt alleen voor zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed 
en alleen voor volwassenen (18 jaar en ouder). Alleen voor fysiotherapie die wordt 
vergoed vanuit de basisverzekering geldt dus het eigen risico. Voor fysiotherapie die 
vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed geldt geen eigen risico
 
Aanvullende verzekering 
Als uw aanvullende verzekering niet of in beperkte mate fysiotherapie vergoedt, 
loopt u het risico niet voldoende gedekt te zijn. U dient dit zelf na te kijken in uw 
polis! Voor kosten die buiten de dekking van uw verzekering vallen, krijgt u van ons 
een rekening.
 
Chronische lijst 
De overheid heeft een lijst van aandoeningen vastgesteld, waarbij de fysiotherapie 
vanaf de 21e behandeling uit de basisverzekering wordt vergoed met inachtneming 
van de termijn die in deze lijst wordt aangegeven voor deze aandoening. Deze lijst 
van aandoeningen wordt ook wel de “chronische lijst” genoemd. 
 
Volwassenen (18 jaar en ouder) 
Voor de meeste aandoeningen wordt de fysiotherapie vergoed volgens de polis-
voorwaarden van uw aanvullende verzekering. 

De eerste 20 behandelingen van aandoeningen op de chronische lijst vallen niet onder 
de basisverzekering: deze worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Is er 
geen dekking vanuit de aanvullende verzekering dan ontvangt u zelf de rekening. 

Voor incontinentie klachten (bekkenfysiotherapie), de behandeling van artrose 
voor knie en heup, claudicatio klachten (etalagebenen) en COPD is er landelijk een 
afspraak dat deze aandoeningen onder de basisverzekering vallen. Dit is echter 
beperkt tot 9 behandelingen bekkenfysiotherapie en 12 behandelingen voor artrose 
en 37 behandelingen voor claudicatioklachten. Voor COPD vallen de eerste 5 tot 70 
behandelingen in de basisverzekering,  afhankelijk van de ernst van uw klachten.
Heeft u toch meer behandelingen nodig, dan vallen deze onder de aanvullende 
verzekering. Dit kan echter per zorgverzekeraar verschillen.
 
Kinderen tot 18 jaar 
De vergoeding bij kinderen is als volgt: 
•  Indien de aandoening onder de chronische lijst valt, wordt alle fysiotherapie uit de 

basisverzekering vergoed met inachtneming van de termijn die in deze lijst wordt 
aangegeven voor de betreffende aandoening. 

•  Indien het een aandoening betreft die niet op de chronische lijst staat, dan wordt 
de fysiotherapie in totaal 18x vergoed uit de basisverzekering. 

Is er meer fysiotherapie noodzakelijk, dan wordt deze vergoed vanuit de 
aanvullende verzekering. Is er geen dekking vanuit de aanvullende verzekering, dan 
ontvangt u zelf de rekening. 

Overeenkomsten met zorgverzekeraars 
Kernpraktijken heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten. 
Indien er een contract is afgesloten met uw verzekeraar worden de behandelingen 
100% vergoedt. Het aantal behandelingen dat de zorgverzekeraar vergoedt hangt af 
van uw aanvullende polis. Wij declareren rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. Met 
de zorgverzekeraars De Friesland en Zorg en Zekerheid hebben we geen contract. 
Indien u bij deze zorgverzekeraars verzekerd bent krijgt u zelf de rekening die u 
kunt indienen bij de zorgverzekeraar.

Tarieven 
Voor onze tarieven verwijzen wij u naar de tarievenlijst in de wachtkamer of naar onze 
website 

Niet nagekomen afspraak 
Indien u bij verhindering tenminste 24 uur tevoren afzegt, wordt de gereserveerde 
tijd niet in rekening gebracht.  
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