Zorgpolissen en
fysiotherapie in 2017
Van alle mensen die kiezen voor een aanvullende
verzekering, doet meer dan 55% dat vanwege fysiotherapie.
Dat fysiotherapie toegevoegde waarde heeft bij een heel
scala aan klachten, blessures, slijtage van gewrichten en
chronisch aandoeningen, dat is inmiddels bekend.
Maar de meeste kosten voor fysiotherapie worden niet vergoed vanuit de
basisverzekering. Voor de meeste behandelingen moet u zich aanvullend
verzekeren. Maar er is zó veel aanbod, waarop moet je letten bij het afsluiten
van een geschikte (aanvullende) polis?

IZZ Basisverzekering Restitutie
en Zorg voor Zorg + Extra 3

onbeperkt

€ 210,28

InTwente Basisverzekering
en AV Top

36+ behandelingen

DSW Basisverzekering
en AV Top

36+ behandelingen

Stad Holland Zorgpolis
en Uitgebreid Aanvullend

36+ behandelingen

€ 142,25

€ 142,25

ZORGPOLISSEN VOOR 2017 DIE LEVEREN WAT ZE BELOVEN
Ieder jaar selecteren wij de, volgens het KNGF, beste (aanvullende) polissen voor
fysiotherapeutische zorg. Helaas zijn er voor 2017 relatief weinig polissen met
ruime dekking die leveren wat ze beloven. Dit komt omdat veel verzekeraars
een behandelindex of -gemiddelde hanteren waar fysiotherapeuten die meer
behandelen op afgerekend kunnen worden. Bij de selecties is uitgegaan van
“man, 45 jaar, single” en de selectiecriteria:

€ 146,25

* Maandpremies gebaseerd op zorgverzekeringwijzer.nl. Dit zijn combinaties

eigen risico € 385
geen keuzevrijheid (combinatiepolis)
geen medische selectie
	onbeperkt fysiotherapie resp. 36+ behandelingen (of € 1000 budget)
geen toepassing van behandelindex of -gemiddelde
Er zijn dit jaar vier polissen die wij van harte aanbevelen. Hopelijk zijn dat er
volgend jaar meer!

DEFYSIOTHERAPEUT.COM
Op www.defysiotherapeut.com/goed-verzekerd vindt u meer informatie over
verzekeren, de behandelindex en -gemiddelde en tips om op te letten bij het
afsluiten van een (aanvullende) zorgpolis. Wij adviseren u een eigen vergelijking
via www.zorgverzekeringwijzer.nl te maken voordat u een poliskeuze maakt.

van basis- en aanvullende verzekering bij één verzekeraar. U mag
de basis- en de aanvullende verzekering afsluiten bij verschillende
verzekeraars. Daar kunnen extra kosten aan verbonden zijn.
** Gebaseerd op de gegevens zoals deze kenbaar waren op 22 november 2016

MENSEN MET EEN LAAG INKOMEN
De meeste gemeenten bieden inwoners met een
laag inkomen een gemeentelijke zorgverzekering
aan. Deze gemeentepolis, kan een uitkomst zijn
voor mensen met een beperking en chronisch
zieken. Informeer bij uw gemeente of zie
www.gezondverzekerd.nl

