Fysiotherapie & Reflex Integratie voor kinderen

Praktijk Wijs tot Bloei
Voor mij staat u als patiënt centraal. Ik wil kwalitatief hoogwaardige en zinvolle zorg blijven
aanbieden. Daarom heb ik ervoor gekozen om contractvrij te gaan behandelen in mijn praktijk Wijs
tot Bloei. Voor u zult het grootste verschil zijn dat u de factuur eerst zelf moet betalen, waarna u
deze bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. Mijn advies is voor de behandeling contact op te nemen
met uw zorgverzekeraar over de hoogte van de vergoeding. Deze kan per zorgverzekeraar verschillen
en per behandeling die u ondergaat. Het kan zijn dat uw verzekeraar maar een deel van de
behandeling vergoed of helemaal niet vergoed.
Fysiotherapie voor kinderen worden vergoed uit de basisverzekering. Fysiotherapie voor
volwassenen wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Hierdoor verschillen het aantal
behandelingen en de hoogte van de vergoeding. Het is zeer raadzaam om vooral eerst met uw
zorgverzekeraar contact op te nemen en te kijken wat per behandeling vergoed wordt als u of uw
kind behandeld wordt door een fysiotherapeut die contractvrij werkt.
Heeft u een chronische aandoening, zoals Reuma, de ziekte van Parkinson, scoliose of een operatie
dan wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. Hiervoor hebt u nog vaak wel een verwijsbriefje van
uw huisarts of specialist nodig. Het eigen risico bedrag heeft betrekking op de basisverzekering. Laat
u hierdoor goed informeren door uw zorgverzekeraar.
Het is goed om te weten dat de zorgverzekeraars diverse polissen aanbieden. Het grootste
onderscheid wat wordt gemaakt is tussen een Naturapolis en een Restitutiepolis.
Een Naturapolis houdt in dat uw rekeningen door de zorgverzekeraar direct worden vergoedt en ‘‘u
recht heeft op zorg’’. Deze zorgverzekeraar sluit hiervoor contracten af met de zorgaanbieders
waaruit u kunt kiezen. Gaat u naar een zorgaanbieder die geen contract heeft met uw
zorgverzekeraar zoals praktijk Wijs tot Bloei werkt krijgt u alles, soms een deel en in sommige
gevallen niets vergoed.
Kiest u voor een restitutiepolis dan heeft u vrije keuze en kunt u ook behandeld worden door de niet
gecontracteerde ziekenhuizen of door niet-gecontracteerde zorgverleners. Voor een restitutiepolis
betaalt u soms een paar euro meer per maand, maar het geeft u meer keuze vrijheid en de kosten
worden grotendeels of soms zelfs volledig vergoed.
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Naast deze twee polissen bestaan er nog andere polissen. Dit is de Budgetpolis die lijkt op de
Naturapolis maar met extra beperkingen en de Combinatiepolis waarin u voor sommige
behandelingen wel en voor andere behandelingen niet naar een gecontracteerde therapeut mag.
Waarom kies ik ervoor om te werken zonder contracten? Voor mij staat u als patiënt centraal. Ik wil
hoogwaardige kwalitatieve zinvolle zorg op maat bieden. Kwaliteit heeft niets te maken met
scholingen waar ik in mijn praktijk niets mee kan, inrichtingseisen, openingstijden, binnen hoeveel
dagen iemand een afspraak kan maken en enquêtes. Ik school mij gericht op dat wat ik nodig heb om
kwaliteit te kunnen leveren in mijn praktijk.
Tot slot bent u van harte welkom in mijn praktijk voor behandeling, maar laat u vooraf goed
informeren. Voor tarieven verwijs ik u naar “Afspraak en tarieven” op de website.
Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen, opmerkingen of suggesties, neemt u dan gerust
contact met mij op via e-mail info@praktijkwijstotbloei.nl of telefonisch 06-50457348

Samen Wijs tot Bloei
Karin Laméris
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