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Aanvullende informatie vergoedingen
De verplichte basisverzekering vergoedt fysiotherapie alleen in deze situaties:

Houdt bij de hierboven genoemde situaties rekening met een eigen bijdrage vanuit het verplicht eigen 
risico. Hier kunnen wij helaas geen invloed op uitoefenen. Dit wordt, indien het eigen risico nog niet 
volledig aangesproken is, door de zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht.

Ten slotte worden uit de basisverzekering de kosten voor fysiotherapie vergoed bij jongeren tot 18 
jaar. Dit tot een maximum van 18 behandelingen.

In het geval er sprake is van een chronische aandoeningen volgens “de Lijst Borst” bij volwassenen 
vanaf de 21ste behandeling en bij jongeren onder de 18 jaar volledig. Bij volwassenen worden dan de 
eerste 20 behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering indien deze toereikend aanwezig is. 
Indien dit niet het geval is, zijn deze kosten (deels) voor eigen rekening. Overleg met uw 
fysiotherapeut of u in deze categorie valt.

Vanaf 1-1-2018 is de fysiotherapeutische behandeling bij artrose knie en heup tot maximaal de eerste 
12 behandelingen ondergebracht in de basisverzekering. De meeste verzekeraars eisen echter een 
verwijsbrief van de huisarts. De aanspraak geldt voor een periode van 12 maanden en voor een totaal 
van 12 behandelingen ongeacht het gewricht en ongeacht of het de linker of rechterzijde betreft.

Met ingang van 1-1-2019 wordt fysiotherapie bij COPD voor patiënten met GOLD II en hoger vanaf de 
eerste behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. Reeds lopende machtigingen chronische 
fysiotherapie zullen per 31-12-2018 eindigen en hier kan dus geen aanspraak meer op gemaakt 
worden. Er zal gebruikgemaakt gaan worden van een nieuwe classificatie (A t/m D) waarmee het 
maximaal aantal behandelingen per jaar bepaald gaat worden. De combinatie van het aantal 
exacerbaties (het plotseling erger worden van uw klachten, oftewel een longaanval) en de score uit de 
mMRC- en/of CAT-vragenlijst bepalen samen in welke classificatie u terecht gaat komen.


