
Algehele Nieuwsbrief FysioPlus Bonaparte 2021 
 
Aan al onze zeer gewaardeerde patiënten, revalidanten en sporters, 
bij deze een algehele nieuwsbrief met betrekking tot alle informatie van onze praktijk in 2021. 
 
Voor een juiste interne organisatie, planning en kwaliteitsbewaking zijn wij afhankelijk (net als alle 
andere praktijken) van veel externe factoren. 
Wij willen jullie graag informeren over de zorgverzekeraars anno 2021; met name de invloed op het 
door jullie gekozen aanvullende pakket en het aantal behandelingen + daarbij komende kosten die 
jullie (bij ons) in de praktijk kunnen krijgen. 
 
De zorgverzekeraars houden alle fysiotherapeuten in een wurggreep en zij hebben het tarief van 
declaraties (zonder toestemming van de overheid) naar beneden gebracht.  
Wij hebben 4 jaar lang aan de extreme en zeer onbehoorlijke vraag van de zorgverzekeraars voldaan, 
telkens werden de regels strenger en de zorgcontracten minder aantrekkelijk. Het laatste jaar sinds 
Covid-19 zijn alle declaraties door de zorgverzekeraars aan ons (en alle fysiotherapeuten) 20%-25% 
minder uitbetaald. U kunt begrijpen dat onze inzet, kwaliteit en compassie zekerniet is gedaald en 
alle fysiotherapeuten extreem onderbetaald worden. 
 
Vandaar ons zeer dringende advies om heel zorgvuldig te kijken naar uw aanvullende zorgpakket van 
2021. U bent vanaf 2021 zelf verantwoordelijk voor de kennis van het aantal behandelingen die in 
het gekozen aanvullende pakket zitten. Op www.independer.nl kunnen jullie kijken welke 
zorgverzekeraar het beste bij je past voor 2021. 
 
Het aan ons te declareren bedrag verschilt per zorgverzekeraar, vandaar dat wij iedereen gaan 
vragen om het restbedrag aan ons te voldoen totdat het landelijke tarief van €30 per behandeling is 
bereikt. Voor alle patiënten met een chronische aantekening geldt dit niet! 
Hieronder vinden jullie de extra kosten die erbij (kunnen) komen per zorgverzekeraar (inclusief alle 
aanverwante dochterondernemingen). De extra kosten dienen per direct per pin voldaan te 
worden. 

 
Zilveren Kruis                                             (geen) 
Menzis                                                         (geen) 
Unive                                                           (geen) 
De Friesland                                               €7,50 (wij 
krijgen €22,50) 
CZ                                                                 €8,00 (wij 
krijgen €21,94) 
VGZ                                                              €8,00 (wij 
krijgen €21,94) 
ONVZ                                                           €7,50 (wij 
krijgen €22,50) 
DITZO                                                          (geen) 
STAD HOLLAND                                         (geen) 
ZORG en ZEKERHEID                                €7,50 (wij 
krijgen €22,50) 
AEVITAE                                                     (geen) 
IZZ                                                               €7,50 (wij 
krijgen €22,50) 
INTERPOLIS                                               (geen) 
FBTO                                                          (geen) 
DSW                                                           (geen) 
ENO                                                            (geen) 

ZEKUR                                                         €7,50 (wij 
krijgen €22,50) 

 
Wij hopen jullie bij deze geïnformeerd te 
hebben en danken jullie alvast voor het 
begrip. 
 
Dank voor al jullie vertrouwen in ons, 
 
Met zeer vriendelijke groet, 
Caren en Anneke 

http://www.independer.nl/

