Onze Fysio- en
Combi-abonnementen

Aantrekkelijke oplossing voor vergoedingen fysiotherapie zonder aanvullende verzekering

Fysiotherapie • Manuele therapie • Echografie • Shockwave • Beweegprogramma • Massage

Ik ben aanvullend verzekerd waarom zou ik dan dit abonnement afsluiten?
Het korte antwoord: De fysiotherapeut mag u in veel gevallen niet alle behandelingen geven die u hebt verzekerd via uw aanvullende verzekering. U krijgt niet wat u koopt.
Fysiotherapeuten mogen u gemiddeld 7-8 keer behandelen. Doen we meer behandelingen, dan overschrijden
we de door zorgverzekeraars verzonnen behandelindex. Het maakt niet uit of u bijvoorbeeld gekozen hebt
voor 20 behandelingen in uw polis. Het maakt ook niet uit of uw specifieke klacht mogelijk wel meer behandelingen vraagt.
Overschrijden we de behandelindex dan krijgen we strafkorting en dreigen we ons contract te verliezen. In
onze abonnementen geldt dit allemaal niet meer. Sterker nog: zijn er nog behandelingen over dan kunt u die
inwisselen. U krijgt dus ALTIJD wat u koopt. Wel zo logisch vinden wij.

Blijft er door administratieve verplichtingen minder behandeltijd over?
Ja! Als fysiotherapeut houden we een gedegen administratie bij. We werken immers met uw gezondheid.
Logisch! Maar verzekeraars eisen daarboven op extra administratie. Inmiddels zijn we zeker 10-15 minuten
administratie tijd kwijt per behandeling. Zo’n 50% van de behandeltijd dus. In ons abonnement doen we de
normale administratie er resteert dus meer behandeltijd. Wel zo prettig.

Hoe zit het eigenlijk met privacy en mijn zorgverzekering?
In onze contracten staat dat we, bij twijfel van de zorgverzekeraar, inzage in uw dossier moeten geven,
zonder dat u vooraf geïnformeerd wordt. Weliswaar anoniem, maar dit lijkt het begin. Minister Schipper van
Volksgezondheid is namelijk bezig met een nieuwe wet om meer inzage te geven. Een schadelijke ontwikkeling. U kunt namelijk niet meer vertrouwen op ons beroepsgeheim. Wat u in vertrouwen vertelt, kan eventueel tegen u worden gebruikt bij bijvoorbeeld het afsluiten van een andere verzekering.
Sluit u een abonnement dan vervalt verplichting de tot inzage. We hebben immers een overeenkomst met u
en niet met de zorgverzekeraar. Wel zo veilig.

Voordelen Combi-abonnement

Als u kiest voor ons Fysio-abonnement hoeft u voor fysiotherapie geen aanvullende verzekering meer af
te sluiten. Dat biedt grote voordelen:

•
•
•

U betaalt pas als u fysiotherapie nodig heeft.
U betaalt een lager behandeltarief.
Minder administratie = meer aandacht.

•
•
•

Privacy veiliger (geen controle zorgverzekeraar).
U krijgt wat u koopt.
De ideale leefstijlcombi fitheid en fysiotherapie.

Op 11 oktober 2016 is er een verhelderende uitzending geweest over de behandelindex. Gemist?
Bekijk hem via onderstaande link: www.zorgnu.avrotros.nl/uitzendingen/11-10-2016/de-behandelindex/

Combi-abonnementen* ***
Behandelingen fysiotherapie in combinatie met een fitnessabonnement

Fysiotherapie 5 keer

€ 5 per maand

Fysiotherapie 10 keer

€ 9 per maand

Fysiotherapie 20 keer € 15 per maand
Fysiotherapie in combinatie met een fitnessabonnement hebben altijd een looptijd van 1 jaar.

Fysio-abonnementen* ***
Behandelingen fysiotherapie zonder combinatie fysiofitnessabonnement

Fysiotherapie 5 keer

€ 14 per maand

Fysiotherapie 10 keer

€ 24 per maand

Fysiotherapie 20 keer € 44 per maand

Fysiotherapeutische Training naast
uw fysiotherapiebehandeling * ** ***
1 keer per week
> 1 keer per week

*

€ 15 per maand
€ 18 per maand

Indien medisch noodzakelijk

** Dit gaat om fysiotherapie vanuit uw aanvullende verzekering en zolang uw behandeltraject duurt. U
kunt gebruik maken van deze service om beter te revalideren en sneller te herstellen. Na afloop van
het behandeltraject kunt u altijd door blijven bewegen met één van onze beweegabonnementen.
*** Voor alle fysio-abonnementen gelden aanvullende voorwaarden.

Let op!
Voor fysiotherapie heeft u geen verwijzing nodig.

Voorwaarden bij Fysiotherapie uit combinatie- en/of
fysio-abonnementen
1. Fysiotherapie is en blijft alleen op medische indicatie. De fysiotherapeut bepaalt wat voor uw klacht de
ideale behandelfrequentie is en bepaalt dus ook of de behandeling medisch noodzakelijk is. U kunt uw
abonnement in laten gaan op het moment dat fysiotherapie nodig is. Er bestaat geen automatisch recht
op fysiotherapie.
2. De looptijd van combi- en fysio-abonnementen is 1 jaar. Incasso gaat maandelijks, zie punt 6.
3. Voor de meeste indicaties bestaan behandelrichtlijnen die door de fysiotherapeut gevolgd worden.
4. De fysiotherapeut bepaalt samen met u de inhoud van de behandeling. De duur van een behandeling kan
variëren van 15 tot maximaal 20 minuten. De behandeling kan ook bestaan uit een specifiek onderzoek,
een test, een 1 op 1 personal training van 20 minuten of een massage door een massagetherapeut.
5. De fysiotherapiebehandelingen kunnen alleen tijdens de looptijd van het abonnement worden gebruikt. Na
verlopen van het abonnement kunt u een nieuw abonnement afsluiten of losse behandelingen bijkopen.
6. De abonnementstarieven worden maandelijks geïncasseerd door middel van automatische incasso.
7. Voor behandelingen fysiotherapie is geen verwijzing van huisarts en/of specialist nodig.
8. Lees ook de Algemene Voorwaarden (fysio)fitness en beweegabonnementen.

www.fysiopraktijkrijswijk.nl/nieuws

www.facebook.com/fysiopraktijkrijswijk
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