Fysio Abonnementen
Fysiotherapie 5 keer

€ 14 per maand

Fysiotherapie 10 keer

€ 24 per maand

Fysiotherapie 20 keer

€ 44 per maand

De looptijd is voor iedere abonnementsvorm 1 jaar.
Bekijk de voorwaarden op de website of vraag ernaar bij uw fysiotherapeut.

Tobagolaan 4
4383 AM Vlissingen
Tel: 0118-468 779
info@fysio-vlissingen.nl
www.fysio-vlissingen.nl

Fysio Abonnement
Dé oplossing voor fysiotherapie zonder
aanvullende verzekering

“Gek eigenlijk, betalen voor

iets dat je niet gebruikt..”

Vanaf 2018 werkt Fysio Vlissingen contractvrij. Dat houdt in dat wij geen overeenkomsten meer hebben met de zorgverzekeraars. Waar we de behandeling
voorheen direct bij de verzekeraar declareerden, ontvang je nu een factuur.
Dat wil niet zeggen dat de zitting helemaal niet wordt vergoed. Als je de factuur indient bij de verzekeraar krijg je (een deel van) de behandeling terug.
Wij begrijpen dat dit een extra administratieve handeling is. Toch hebben we deze beslissing wel degelijk in jouw belang genomen! Dat zit zo..
Contracten met zorgverzekeraars leggen ons teveel beperkingen op. De voorwaarden
belemmeren ons, we kunnen je niet de zorg leveren die wij nodig vinden. Gek eigenlijk,
betalen voor behandelingen fysiotherapie die je niet gebruikt..
Wij vinden dat contractafspraken niet ten koste van de zorg mogen gaan. Daarom hebben
wij fysio abonnementen ontwikkeld.

Ik ben aanvullend verzekerd waarom zou ik dan dit abonnement
afsluiten?
Het korte antwoord: De fysiotherapeut mag u in veel gevallen niet alle behandelingen geven
die u hebt verzekerd via uw aanvullende verzekering. U krijgt niet wat u koopt.

Hoe zit het eigenlijk met privacy en mijn zorgverzekering?
In onze contracten staat dat we, bij twijfel van de zorgverzekeraar, inzage in uw dossier
moeten geven, zonder dat u vooraf geïnformeerd wordt. Weliswaar anoniem, maar dit lijkt
het begin. Minister Schipper van Volksgezondheid is namelijk bezig met een nieuwe wet
om meer inzage te geven. Een schadelijke ontwikkeling. U kunt namelijk niet meer vertrouwen op ons beroepsgeheim. Wat u in vertrouwen vertelt, kan eventueel tegen u worden
gebruikt bij bijvoorbeeld het afsluiten van een andere verzekering.
Sluit u een abonnement dan vervalt de verplichting tot inzage. We hebben immers een
overeenkomst met u en niet met de zorgverzekeraar. Wel zo veilig.

Voordelen Fysio-abonnement
Als u kiest voor ons Fysio-abonnement hoeft u voor fysiotherapie geen aanvullende verzekering meer af te sluiten. Dat biedt
grote voordelen:

• U sluit pas een abonnement af als u fysiotherapie
nodig heeft.

Fysiotherapeuten mogen u gemiddeld 7-8 keer behandelen. Doen we meer behandelingen,
dan overschrijden we de door zorgverzekeraars bepaalde behandelindex. Het maakt niet
uit of u bijvoorbeeld gekozen hebt voor 20 behandelingen in uw polis. Het maakt ook niet
uit of uw specifieke klacht mogelijk wel meer behandelingen vraagt.

• U betaalt een lager behandeltarief.

Overschrijden we de behandelindex dan krijgen we strafkorting en dreigen we ons contract
te verliezen. In onze abonnementen geldt dit allemaal niet meer. U krijgt dus ALTIJD wat u
koopt. Wel zo logisch vinden wij.

• Privacy veiliger (geen controle zorgverzekeraar).

Blijft er door administratieve verplichtingen minder behandeltijd over?

• Minder administratie = meer aandacht.
• U krijgt wat u koopt.

Ja! Als fysiotherapeut houden we een gedegen administratie bij. We werken immers met
uw gezondheid. Logisch! Maar verzekeraars eisen daarboven op extra administratie.
Inmiddels zijn we zeker 10-15 minuten administratie tijd kwijt per behandeling. Zo’n 50%
van de behandeltijd dus. In ons abonnement doen we de normale administratie, er resteert
dus meer behandeltijd. Wel zo prettig.
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