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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Vergoeding Fysiotherapie
De inhoud van de basisverzekering is wettelijk vastgelegd. Fysiotherapie 
wordt in de onderstaande gevallen vergoed vanuit de basisverzekering:
1  Aandoeningen die staan op de chronische lijst (vraag uw fysiotherapeut) 

worden na de twintigste behandeling vergoed. De eerste 20 
behandelingen moeten door de patiënt zelf worden betaald of worden 
(deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

2.  Bij kinderen tot 18 jaar: de eerste 9 behandelingen fysiotherapie worden 
vergoed uit de basisverzekering. Wanneer de behandeling nog niet het 
gewenste resultaat heeft, kan de behandeling verlengd worden met 9 
behandelingen.

3.  Bij kinderen tot 18 jaar: alle behandelingen van aandoeningen die staan 
op de chronische lijst worden vergoed.

4.  De eerste negen behandelingen fysiotherapie in verband met urine-
incontinentie worden vergoed uit de basisverzekering. Het gaat hier om 
bekkenbodemtraining door de bekkenfysiotherapeut.

Fysiotherapie in de aanvullende verzekering:
Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie 
vergoeden in de aanvullende verzekering. Zo geldt er soms een maximaal 
aantal behandelingen, een maximum bedrag of zijn er andere beperkingen. 
Informeer bij uw zorgverzekeraar hoe fysiotherapie wordt vergoed.
Een aantal zorgverzekeraars vergoedt fysiotherapie 100%.
Kijk en vergelijk op www.defysiotherapeut.com of u goed verzekerd bent.



4

Annulering afspraak
Als een afspraak niet door kan gaan, vragen wij u minimaal 24 uur van te 
voren af te bellen op telefoonnummer: 010 297 54 80. Bij geen gehoor 
meldt u zich dan af door de phone-mail in te spreken. Niet nagekomen 
afspraken worden in rekening gebracht (€ 45,-).

Helaas zijn wij genoodzaakt de behandeling te stoppen wanneer u 3 maal 
niet geweest bent zonder op tijd af te melden. Op deze manier worden de 
wachtlijsten niet onnodig langer.

Privacy
In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn uw gegevens uit te wisselen 
met externe of interne collega’s (bijvoorbeeld: bij een overdracht naar een 
collega fysiotherapeut, huisarts of verwijzend specialist). Indien u hier 
bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken bij uw fysiotherapeut.

Huisregels
Iedere patiënt moet een handdoek meenemen die op de behandelbank kan 
worden neergelegd.

Iedere patiënt dient zich aan te melden, zowel bij de aanmeldzuil bij de 
hoofdingang, als bij de aanmeldzuil voor route 23. Wanneer u uw kaartje 
gescand heeft kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.
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Specialisaties van de afdeling Fysiotherapie Ikazia 
Ziekenhuis
Bedrijfsfysiotherapie
Bekkenbodemtherapie
Handfysiotherapie
Hartrevalidatie
Kaakfysiotherapie
Kinderfysiotherapie
Longfysiotherapie
Manuele therapie
Manuele Lymfedrainage/oedeemtherapie
Orthopedische revalidatie
Sportfysiotherapie

Al onze medewerkers zijn ingeschreven in het BIG register (Beroepen 
Individuele Gezondheidszorg) en in het KRF (Kwaliteitsregister 
Fysiotherapie) van onze beroepsgroep.
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Afdeling Fysiotherapie Ikazia Ziekenhuis
T 010 297 54 80
fysiotherapie@ikazia.nl

Bereikbaarheid en openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 7.30-17.00 uur (tussen 12.30 -13.00 uur gesloten)

Routenummer: 23

www.ikazia.nl
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