
Heeft u een aandoening die 
voorkomt op de lijst 

‘chronische aandoeningen’?

Fysiotherapie wordt beperkt vergoed vanuit de basisverzekering. 

Heel veel Nederlanders hebben dan ook een aanvullend pakket voor fysiotherapie. Vraagt u zich af wanneer fysiotherapie wel 

en wanneer niet vanuit de basisverzekering wordt vergoed? Dit schema biedt u de helpende hand!

18 jaar
of ouder

Jonger 
dan 18

Heeft u last van
urine incontinentie?

WAT IS ER VERZEKERD VANUIT DE BASISVERZEKERING?

Wilt u meer weten over fysiotherapie en verzekeren?

Ga voor alle antwoorden naar www.fysiotherapie2015.nl

ADVIES
 

Als u voor deze aandoening 

meer dan 9 behandelingen 

nodig hebt, zult u de 

kosten hiervoor zelf 

moeten betalen, tenzij u 

een aanvullende verze-

kering hebt afgesloten.

Maximaal 9 
behandelingen 

bekkenfysiotherapie 
worden vergoed.

NeeJa

Wat is uw
leeftijd?

Wat is uw
leeftijd?

Jonger
dan 18

18 jaar 
of ouder

NeeJa

ADVIES
 

Met een aanvullende 

verzekering kunt u zich 

voor deze eerste 20 

behandelingen verzekeren.  

U bent dan tevens verze-

kerd voor fysiotherapie die 

niet vanuit de basisverze-

kering wordt vergoed.

Eerste 20 
behandelingen betaalt 

u zelf, de daarop 
volgende worden 

vergoed.

ADVIES
 

U bent goed verzekerd voor 

de behandeling van uw 

aandoening. Kijk aan de 

rechterzijde onder het 

advies jonger dan 18 hoe u 

bent verzekerd voor 

aandoeningen die niet op 

de lijst ‘chronische 

aandoeningen’ staan. 

De behandeling van 
uw aandoening wordt 

volledig vergoed.

ADVIES
 

Als u fysiotherapie nodig 

hebt, zult u de kosten 

hiervoor zelf moeten 

betalen, tenzij u een 

aanvullende verzekering 

hebt afgesloten.

Deze fysiotherapie 
wordt niet vergoed uit 
de basisverzekering.

ADVIES
 

Als u meer dan 18 behan-

delingen nodig hebt, zult 

u de kosten hiervoor zelf 

moeten betalen, tenzij u 

een aanvullende verze-

kering hebt afgesloten. 

Per indicatie worden 
de eerste 9 behande-
lingen vergoed. Indien 

nodig 9 extra.

De informatie in deze infographic is indicatief. Er kunnen geen rechten aan de informatie worden ontleend.
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