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Geachte lezer,

Aan het einde van het jaar bent u van ons gewend om weer op de hoogte te worden gehouden over de verzekeringen en vooral de vergoedingen
betreffende fysiotherapie. Daarnaast zullen er een paar dingen veranderen komend jaar. We willen graag nog duidelijker en transparanter zijn. Daarna
willen we graag weten hoe en met welke klacht u bij ons komt. De prijzen voor medisch fitness worden komend jaar iets verhoogd. Tevens komt er ee
ander rekeningnummer waar u de betaling op mag storten. Ook vraag ik u aandacht voor "Verantwoord afvallen onder medische begeleiding"

Tot slot wensen we u allemaal een gezegend kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.

Verzekeringen 2018
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Elk jaar aan het einde van het jaar mag u weer een keuze maken betreffende uw zorgverzekeraar.
Dit jaar zijn er enkele punten, die wij belangrijk vinden. Let wel niet elk punt is relevant voor u, haal er uit wat voor u belangrijk is.
Alleen fysiotherapie voor chronische aandoeningen wordt vergoed vanuit de Basisverzekering. De overheid heeft echter bepaald dat u ook dan bijn
altijd de eerste 20 behandelingen zelf moet betalen. Uitzonderingen zijn: bekkenfysiotherapie bij urine incontinentie (9 behandelingen), fysiotherapie b
claudicatio intermittens (37 behandelingen) , artrose (12 behandelingen) en kinderfysiotherapie ( de eerste 18 behandelingen).
Gemeentepolis: De meeste gemeenten bieden inwoners met een laag inkomen een gemeentelijke zorgverzekering aan. Informeer bij uw gemeente o
zie www.gezondverzekerd.nl
Wijzigingen in uw huidige verzekering moet u doorgeven voor 31 december 2017. Opzeggen doet u ook voor het einde van het jaar, nieuwe verzekeri
afsluiten voor 1 februari 2018

Maak afspraak

TIPS voor het afsluiten van een zorgverzekering
Overleg met uw fysiotherapeut hoeveel behandelingen u in 2018 nodig heeft.
Ga naar www.zorgverzekeringwijzer.nl en vul uw gegevens in
Kies of u zelf wilt bepalen naar welke zorgverlener u gaat, of dat de zorgverzekeraar dat voor u bepaalt (wel of geen keuzevrijheid)
Kies het aantal fysiotherapiebehandelingen dat u denkt nodig te hebben
Let er bij het afsluiten van uw aanvullende verzekering op of de zorgverzekeraar een behandelindex hanteert voor fysiotherapie.
Zeg uw ‘oude’ verzekering pas op als u geaccepteerd bent bij de nieuwe zorgverzekeraar.
Kies een verzekeraar die geen behandelindex (BI) hanteert.
Zorgverzekeraars proberen het aantal behandelingen bij de fysiotherapeut zo laag mogelijk te houden. Daarom registreren ze hoeveel
behandelingen fysiotherapeuten gemiddeld uitvoeren bij een bepaalde klacht. Als een fysiotherapeut boven dat gemiddelde -de
behandelindex- uitkomt, krijgt hij een lagere vergoeding voor volgende behandelingen. Dat kan dus betekenen dat de fysiotherapeut de
behandeling moet stoppen, ondanks dat u voldoende aanvullend verzekerd bent.
Heeft u veel fysiotherapie nodig? Kies dan een van deze verzekeringen.
DSW Zorgverzekeraar AV-Top
De Amersfoortse Uitgebreid
In Twente AV TOP
Stad Holland AV Extra Uitgebreid
Stad Holland AV Zorg Riant
Bron: zorgverzekeringwijzer.nl
Selectie op basis van keuzevrijheid, geen tandarts, >18 behandelingen of € 500 budget.

Medische fitness aanpassingen
We willen graag een paar wijzigingen met betrekking tot het medische fitness doorgeven. Ten eerste zal er een lichte prijsverhoging worden doorgevo
per 1 januari 2018. Ten tweede zal de rekening een iets ander opzet hebben;
- een andere lay-out
- btw is toegevoegd
- andere rekeningnummer en andere naam
Als derde willen we de administratieve last verminderen door minder vaak een rekening mee te geven. Er komen drie keuzemogelijkheden;
https://us9.admin.mailchimp.com/campaigns/show?id=1805221

2/4

14-12-2017

Campaign Overview | MailChimp

g

g

g

j

1. per maand betalen (zoals u gewend was)
2. per halfjaar betalen (8% korting)
3. per jaar betalen (20% korting)
De prijzen per maand(per 1 januari 2018 voor nieuwe aanmeldingen)
1 keer per week 39,75
2 keer per week 72,00
De mensen die op dit moment een medisch fitness abonnement hebben zullen van ons een persoonlijke aanbieding ontvangen.

Afspraken voor volgend jaar

Wij vinden het natuurlijk mooi dat u ooit voor onze praktijk gekozen heeft. Daar zijn wij erg blij mee.
Qua regelgeving vanuit de overheid en de zorgverzekeraar en om u en uw klacht goed te kunnen behandelen, hebben wij informatie van u nodig.
Dit betreft onder andere uw NAW gegevens en verzekeringsgegevens, maar ook zijn wij verplicht om uw identiteit te controleren. Dit doen wij door uw
legitimatie te vragen en in ons systeem te noteren.
Verder is het belangrijk om te weten of en hoe u verzekerd bent voor fysiotherapie. Hierbij geldt wel dat u zelf verantwoordelijk bent voor de vergoedin
vanuit uw verzekering.
Daarnaast zijn een aantal regels van belang betreffende het maken en annuleren van een afspraak. Annuleren doet uw 24 uur voor de geplande
afspraak. Indien u binnen 24 uur annuleert, behouden wij het recht voor om de gereserveerde tijd bij u te declareren.
Bij het maken van de eerste afspraak plannen we tijd voor uw in. Deze tijd wordt gebruikt voor een stuk administratie, een intake met anamnese met
vragenlijsten, onderzoek en opstellen van een behandelplan en waar mogelijk een korte behandeling.
Vanaf volgend jaar willen wij u hulp ook vragen bij een aantal zaken;
CQ; Deze vragenlijst kan worden gebruikt om binnen een fysiotherapiepraktijk in kaart te brengen op welke punten patiënten goede ervaringen
hebben met de fysiotherapeutische zorg en waar nog verbetering mogelijk is. De onderwerpen zijn Bejegening, Participatie en therapietrouw,
Ervaren behandelkwaliteit en het algemene oordeel over de fysiotherapeut.
MKIB; staat voor Masterplan Kwaliteit in Beweging. Hierbij vragen we u toestemming om gegevens van de behandeling anoniem door te moge
sturen zodat we de fysiotherapeutisch zorg in Nederland nog beter te maken.
Tot slot zijn wij benieuwd hoe u bij ons terecht bent gekomen. Mond tot mond reclame, via internet, verwezen door arts/collega, etc.

Maak Afspraak

Vooraankondiging "Verantwoord Afvallen onder medische
begeleiding"
Wanneer
Begin volgend voorjaar zullen wij een cursus "Verantwoord afvallen onder medische begeleiding" aanbieden. Het doel van de cursus is om een start te
maken met gezond leven en gewichtsreductie. U gaat onder begeleiding van een fysiotherapeut en diëtiste werken aan een gezonder gewicht.
Wat
Het programma beslaat 12 weken, u wordt in die 12 weken twee keer per week begeleidt door de fysio en u heeft zes persoonlijke afspraken bij de
diëtiste en fysiotherapeut. De training wordt op uw persoonlijk doelen afgesteld, u traint wel in groepsverband. Er zullen ook twee gemeenschappelijk
bijeenkomsten worden gehouden waarin wij algemene informatie zullen geven.
Waar
Meestal zal de training in de buitenlucht plaatsvinden Persoonlijk afspraken vinden in de praktijk plaats
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Meestal zal de training in de buitenlucht plaatsvinden. Persoonlijk afspraken vinden in de praktijk plaats.
Kosten
De kosten worden gedeeltelijk vanuit de verzekeraar betaalt, mits u een aanvullende verzekering heeft.
De maximale kosten voor u bedragen bij vergoeding van uw verzekeraar 250 euro*. (hierbij gaan we ervan uit dat u 6 behandeling fysio en 3 behande
diëtiek vergoed krijgt)
Opgeven
U kunt zich alvast inschrijven, als u voor 15 januari inschrijft krijgt u 10% korting op de totaal prijs. Er is plaats voor maximaal 16 personen. Inschrijven
doet u via de mail; info@fysio-tolgaarde.nl o.v.v. verantwoord afvallen onder medische begeleiding
* U kunt zich geen rechten ontlenen aan dit rekenvoorbeeld. Dit hangt af van u persoonlijk situatie. Vraag hier na bij uw aanmelding.

Facebook
Bent u ook actief op Facebook? Bekijk een keer onze facebookpagina www.facebook.com/fysiodetolgaarde
We houden u op deze “sociale” manier op de hoogte van ontwikkelingen in de zorg in het algemeen en fysiotherapie in het bijzonder. We
waarderen een "vind ik leuk".
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