Beste Klant,
In het onderstaande tabel heb ik geprobeerd om een overzicht te maken van een aantal verzekeraars die een redelijk aantal behandelingen vergoeden en
welk tarief ze vergoeden. Waarbij ik voornamelijk verzekeraars heb gekozen die ook helder zijn in de vergoedingen die ze bieden. Daarbij heb ik een indicatie
van de premie erbij gezet. Kijk altijd zelf goed voor je afsluit of alle informatie die hieronder staat klopt en met welke polisvoorwaarden je akkoord gaat, dit
blijft je eigen verantwoordelijkheid. Dit overzicht is vooral bedoeld als steuntje in de zoektocht.
Belangrijk is goed op te letten welke type verzekering je afsluit. Restitutieverzekering of naturaverzekering. De restitutiepolis is een verzekering waar je vrije
keuze van zorgverlener hebt en waar je dus vaak beter af bent als je behandeld wil worden bij mij in de praktijk.
Verstandig is om te bekijken hoeveel behandelingen je verwacht nodig te hebben of voor welk aantal je je risico wil afdekken. Soms is een verzekering met
veel behandelingen duurder dan zelf betalen, vaak loont het wel om een aanvullende verzekering af te sluiten als je goed oplet welke. Kijk ook goed welk
bedrag je per behandeling vergoed krijgt. Zoek op “niet gecontracteerde zorg” als je wil weten wat je vergoed krijgt, 100% is vaak geen 100% als het niet
expliciet in de voorwaarden bij tarieven van niet gecontracteerde zorg staat.
Kom je er niet uit laat het me dan even weten, dan kijken we samen. Ik sta in het Centraal kwaliteit register fysiotherapie en sportfysiotherapie en ben
BIG geregistreerd, wat vaak een voorwaarde is voor vergoeding van de verzekeraar.
*Mijn ervaring is, dat behandelingen die ingediend worden bij verzekeraars die aangeven alleen te vergoeden als de tarieven niet buitensporig hoog zijn, het
volledige bedrag vergoeden. Informeer voor je de verzekering afsluit welke tarieven ze vergoeden!
Sommige verzekeraars eisen een verwijzing voor vergoeding bij een niet gecontracteerd zorgverlener. De code van de eerste behandeling 1864 wordt dan niet
vergoedt, 1870 is de code voor intake met verwijzing deze wordt in dat geval wel vergoed. Hiervoor kunt je een verwijzing vragen bij je huisarts.
Naam
verzekeraar

Naam polis

Aantal
behandelingen

Restitutie bedrag 2019

DSW

AV compact
AV student

9
12

€ 29,75

AV standaard
Av top

12
27

Prijs verzekering per
maand o.b.v. €0,00
extra eigen risico
€ 119,50
€ 133,75
€ 126,50
€ 148,00

Opmerkingen
Standaard eigen risico bij DSW is €375 i.p.v. € 385
Standaard eigen risico bij DSW is €375 i.p.v. € 385
(alleen af te sluiten als je kan bewijzen dat je
student bent)
Standaard eigen risico bij DSW is €375 i.p.v. € 385
Standaard eigen risico bij DSW is €375 i.p.v. € 385

Stad Holland

Compact
Standaard
Uitgebreide
Extra uitgebreide
Zorg Riant

9
12
27
36
36

“Deze nota dient u bij ons in en zal
door ons vergoed worden, voor
zover het gehanteerde tarief van de
zorgverlener niet buitensporig hoog
is. De regelgeving van de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
sluit de vergoeding van excessieve
tarieven namelijk uit.” *

€126,75
€141,25
€156,50
€170,25
€183,50

ONVZ

Startfit
Extrafit
Benfit
Optifit
Topfit
Superfit

9
9
12
35
100%
100%

Maximumtarieven
De overheid stelt voor een aantal
zorgsoorten maximumtarieven vast.
Niet gecontracteerde zorg wordt
door ONVZ vergoed tot maximaal
het door de overheid vastgestelde
tarief. Meer informatie hierover
staat op www.nza.nl.

€137,37
€139,74
€153,56
€170,90
€189,96
€ basisverzekering
+122 euro, totale
bedrag onduidelijk

In 2018 werden mijn declaraties volledig vergoed

Sterk
Aanvullend
Extra aanvullend
Uitgebreid

9

Ja, je mag ook naar een therapeut
gaan die geen contract met OHRA
heeft. Wij vergoeden de rekening
van zorgverleners volledig. Een
enkele keer krijgen wij een rekening
van een zorgverlener die onredelijk
hoog is. De wet bepaalt dat wij deze
rekening niet mogen vergoeden.
Gelukkig komt dit bijna nooit voor.

€123,00
€127,70
€137,65
€155,70

In 2018 werden mijn declaraties volledig vergoed

Wil je naar een zorgverlener
waarmee wij geen afspraak hebben?
Dan vergoeden wij de rekening ook
voor 100%. Tenzij de rekening
onredelijk hoog is vergeleken met
die van andere zorgverleners in
Nederland. Dit wordt het
marktconforme tarief genoemd.

€142,55
€156,05
€169,05
€188,30

OHRA

Amersfoortse Start
Extra
Uitgebreid
Optimaal

18

9
15
21
36

Tarieven superfit niet terug te vinden op website,
waarschijnlijk op aanvraag en mogelijk niet door
iedereen af te sluiten.

InTwente

Compact
Student
Standaard
Top

9
12
12
27

€29,75

€119,50
€ 126,50
€133,75
€148

Vergoedt ook zonder verwijzing
Onderdeel van DSW
Student alleen als je kan bewijzen dat je student
bent

PNO zorg

Start
Beter
Plus
Optimaal
Top
Excellent

9
9
12
35
100%
100%

Wij bieden namelijk uitsluitend
restitutieverzekeringen aan. Dat
betekent dat PNOzorg de kosten van
de behandeling door een
zorgverlener volledig vergoedt.
…
Soms constateert PNOzorg dat een
nota van een zorgverlener niet
marktconform is. Bijvoorbeeld
omdat die extreem hoog is. In zo’n
geval neemt PNOzorg contact op
met de zorgverlener om over de prijs
te praten. Wil een zorgverlener niets
aan de prijs doen? Dan kan het in
uitzonderlijke gevallen gebeuren dat
je een deel van de kosten zelf moet
betalen.

€137,37
€139,74
€153,56
€170,90
€189,96
Onbekend

Tarieven excellent niet terug te vinden op website,
waarschijnlijk op aanvraag en mogelijk niet door
iedereen af te sluiten.

