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Nieuws zorgverzekeringen 2021 
Voor 1 januari kunt u weer overstappen 

van zorgverzekeraar of uw aanvullende 

pakket aanpassen. Informeert u zich goed 

over de verschillende polissen!  

Fysiotherapie wordt in de meeste gevallen 

vergoed vanuit de aanvullende verzekering. 

Het is dus van belang goed na te kijken of u 

een aanvullende verzekering heeft en 

hoeveel behandelingen fysiotherapie 

vergoed worden. Wij adviseren 20 

behandelingen. 

Heeft u een operatie ondergaan of een 

chronische aandoening dan wordt 

fysiotherapie vanaf de 20e behandeling vanuit 

de Basisverzekering vergoed. De eerste 20 

behandelingen komen ten laste van de 

aanvullende verzekering. Fysiotherapie voor 

jongeren onder de 18 jaar wordt helemaal 

vergoed vanuit de Basisverzekering.  

Fysiotherapie in verband met nazorg na 

corona wordt vergoed uit de Basisverzekering. 

 

 

 

 

 

Fysiofit te duur? 
Wilt u graag bewegen onder begeleiding van 
een fysiotherapeut? Bijvoorbeeld na uw 
behandeling bij de fysiotherapeut? Als de 
kosten hiervan een probleem zijn, zorgt het 
Volwassenenfonds Sport & Cultuur van de 
gemeente Westerveld ervoor dat volwassenen 
met een laag inkomen toch mee kunnen doen 
aan sport of cultuur. Wij kunnen u in contact 
brengen met de gemeente hierover. De 
vergoeding is maximaal € 150,- per jaar. 
______________________________________ 

Nieuwe collega 
Sinds november 2020 

hebben we een 

nieuwe collega. 

Martine de Groot 

werkt op 

maandagochtend als 

administratief 

ondersteuner in de 

praktijk. 

______________________________________ 

Corona 
We zijn tijdens de huidige lockdown open. 

Fysiotherapieconsulten kunnen indien 

gewenst ook telefonisch of met beeldbellen 

als u liever niet naar de praktijk komt.  

MCD-run 
In 2020 ging de 

MCD-run niet 

door. Dit jaar is 

met de opbrengst 

van 2019 wel een 

watertappunt 

gerealiseerd op de 

Brink tegenover 

de Zaagkoele.  

______________________________________ 
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Wij wensen u fijne feestdagen en  

een gezond en weer normaal 2021! 

Openingstijden 

Maandag/dinsdag/donderdag: 07.00 - 20.00 uur 

Woensdag/vrijdag: 07.00 - 18.00 uur 
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