Vergoeding

Dry Needling

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een
overeenkomst!

In onze praktijk wordt, indien nodig, gewerkt
met “dry needling”.
Door een speciale manier worden spieren
aangeprikt met een naald waardoor die snel
en langdurig worden ontspannen. Ook
kunnen zogenaamde “triggerpoints” worden
aangeprikt
om
pijnvermindering
te
stimuleren.
Dry needling is geen behandeling op zich
maar dient als aanvulling binnen een
behandeling. U
wordt
vooraf
goed
geïnformeerd en bepaalt zelf of u dit wilt of
niet. Er zijn geen extra kosten aan
verbonden.

De vergoeding voor fysiotherapie is
afhankelijk van uw aanvullende verzekering.
Een aandoening kan voorkomen op een lijst
van chronische aandoeningen die is
opgesteld
door
het
ministerie
van
volksgezondheid. Indien uw aandoening
daarop voorkomt wordt de behandeling
vergoed door de hoofdverzekering vanaf de
21e behandeling. De eerste 20 zijn in dat
geval voor eigen rekening tenzij u een
aanvullende verzekering heeft die (een deel
van) de eerste 20 behandelingen vergoedt.
Komt uw aandoening niet voor op de lijst
dan betaalt uw aanvullende verzekering
(een deel van) de kosten. Hoeveel er
vergoed wordt hangt af van de maatschappij
en de polis die u heeft afgesloten. Ook is
van belang of uw verzekering in het lopende
jaar al meer vergoedingen heeft betaald aan
zorgverleners.
Heeft u geen aanvullende verzekering of uw
aanvullende verzekering vergoedt geen
fysiotherapie dan moet u de rekening zelf
voldoen. U krijgt via infomedics een nota
met acceptgiro, die u evt. in termijnen kunt
betalen.
Uw fysiotherapeut kan voorafgaande aan de
behandeling controleren of uw verzekering
de kosten geheel of gedeeltelijk vergoedt.
Een actuele prijslijst hangt in de wachtkamer
en is te vinden op onze website.
www.fysiotherapiedeboekt.nl

Praktijkinformatie

Medische fitness
Wij hebben een oefenzaal waar u onder
begeleiding van een fysiotherapeut kan
komen fitnessen. Wij werken met een
individueel plan dat is opgesteld naar
aanleiding van uw wensen en de testen die
we uitvoeren. U kunt bij ons een
abonnement afsluiten voor één, drie, zes of
twaalf maanden. De kosten zijn ongeveer €
80,- per kwartaal. De actuele prijslijst staat
op de website en hangt in de wachtruimte.
Verder vinden wij het leuk als u ons zou
willen volgen op facebook!
Hierop worden regelmatig tips gegeven om
te werken aan uw gezondheid.
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