
Geachte heer/mevrouw,

U heeft een afspraak gemaakt bij Hand & 
Polstherapie Centrum, wij zijn een particuliere 
praktijk welke losstaat van het ziekenhuis. Onze 
behandelingen vallen dan ook niet onder het 
behandeltraject van een eventuele ondergane 
operatie.

Wij willen u graag nogmaals een uitleg geven 
met betrekking tot de bekostiging van uw 
behandeling.

Vergoeding handfysiotherapie
Fysiotherapie zit niet in het basispakket van 
de zorgverzekering. Wanneer u dus een basis 
verzekering heeft gekozen, dan ontvangt u 
facturen van ons wanneer u behandelingen 
heeft bij de handfysiotherapeut. U kunt zich 
aanvullend verzekeren voor fysiotherapie aan 
het begin van ieder nieuw jaar.

Vergoeding fysiotherapie jongeren tot 18 jaar
Jongeren tot 18 jaar krijgen de eerste  
9 behandelingen voor fysiotherapie vergoed. 
Hebben deze behandelingen niet het gewenste 
resultaat? Dan vergoedt de zorgverzekeraar 
eventueel meer behandelingen (maximaal 
9). Jongeren met een chronische aandoening 
kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie 
vergoed krijgen. De aandoening moet op 
de lijst met chronische aandoeningen staan.

Chronische code fysiotherapie
Heeft u een chronische aandoening die op de 
chronische lijst staat? Dan krijgt u fysiotherapie 
vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt 
de eerste 20 behandelingen dus zelf. Deze 20 
behandelingen gelden per aandoening en niet 
per kalenderjaar.

 
Fysiotherapie vergoed uit aanvullende 
verzekering
Heeft u een aanvullende zorgverzekering?  
Dan krijgt u mogelijk meer behandelingen 
vergoed. Raadpleeg hiervoor de polis-
voorwaarden van uw zorgverzekering. En kijk 
naar de hoogte van eventuele vergoedingen 
en of u een eigen bijdrage moet betalen.

Vergoeding handergotherapie
Ergotherapie is opgenomen in het basispakket 
van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen 
heeft recht op 10 uur ergotherapie per 
kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden 
meer in de aanvullende verzekering. De polis 
van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer 
inzicht.

Factuur
Wanneer u door uw verzekerde behandelingen 
heen bent, of wanneer u niet aanvullend 
verzekerd bent voor fysiotherapie sturen wij u 
een factuur per e-mail.

Vragen?
Voor vragen kunt u ons altijd bellen op  
088-0044844 of een email sturen naar 
administratie@handenpolstherapiecentrum.nl.


