
 

Beste patiënt, 

Woensdag 14 en donderdag 15 November doen de collega’s van Fysiotherapie Manuele 

Therapie Bouten mee aan de “Fysiotherapie Estafette Wekker Actie” en stellen ons daarmee 

solidair op met de standpunten van “ Actiegroep Fysiotherapie”.  We laten tijdens uw 

behandeltijd mogelijk een wekker afgaan in verband met deze actie na 17 minuten. Dit is de 

door de zorgverzekeraar betaalde tijd. 

We leggen u graag uit waarom wij aan deze actie meedoen: 

• Voor eerlijke contracten met zorgverzekeraars, zonder afrekening door middel van 

de behandelindex. 

• Omdat we met tijd en aandacht voor u als patiënt ons werk willen doen in plaats van 

bezig te moeten zijn met zinloze administratieve handelingen, opgelegd door 

zorgverzekeraars. 

• Wij willen werken tegen een kostendekkend tarief, zodat wij kwalitatief goede zorg 

kunnen blijven leveren. 

Wij stellen het zeer op prijs indien u als patiënt ook úw stem wil  laten horen om zo deze 

actie extra kracht bij te zetten. 

Door bijvoorbeeld bij uw zorgverzekeraar te informeren over uw mogelijke pakketkeuze 

voor 2019 of te overwegen om over te stappen naar een zorgvriendelijke zorgverzekeraar. 

Wij dringen u niets op, maar vragen u om zorgvuldig te kijken naar alle mogelijkheden voor 

2019. 

Voor het laatste nieuws over deze actie kunt gaan naar www.actiegroepfysiotherapie.nl.  

Voorbeeldvragen 

Vragen die u kunt stellen aan uw zorgverzekeraar. 

• Wat is een restitutiepolis? Kunt u dat aan mij uitleggen? 

• Heeft U (uw verzekeraar) een volledige restitutiepolis in 2019 en wat kost deze polis? 

• Waarom verkoopt u ruime aanvullende fysiotherapiepolissen terwijl u de fysiotherapeut met 

een behandelindex een beperking oplegt? Zodat de therapeut, als deze gemiddeld te hoog 

uitkomt qua behandelingen, salaris moet terugbetalen. 

• Ik wil geen enquêtes invullen, ik ben enquête-moe. Maar ik begrijp dat u mijn fysiotherapeut 

dan kort op zijn vergoeding voor alle patiënten. 

Stelt u de vragen per mail? Wilt u dan de antwoorden die u krijgt met ons delen? 

Ons mailadres is: administratie@fysiobouten.nl 

 

Bent u actief op twitter?  

Dan vragen wij u #actiefysio te volgen en berichten te re-tweeten om aandacht te genereren bij 

zorgverzekeraars en politiek. Dit wordt zeer op prijs gesteld en heeft al resultaten opgeleverd. 

http://www.actiegroepfysiotherapie.nl/
mailto:administratie@fysiobouten.nl


Heeft u Facebook? 

Volgt u ons en like onze pagina: Publieke Actiegroep Fysiotherapie. U leest hier meer over onze 

activiteiten en u wordt op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen. 

 

Zo zit de huidige zorgmarkt in elkaar, de 4 grootste zorgverzekeraars hebben samen erg veel macht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klanttevredenheid over zorgverzekeraars in 2018 

(www.poliswijzer.nl/zorgverzekering/vergelijken) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poliswijzer.nl/zorgverzekering/vergelijken


 

Wilt u meer weten over verschillende soorten polissen, en over welke zorgverzekeraars in de lijst 

staan die worden aanbevolen door zorgverleners? 

Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief op: 

https://www.fysiotherapiewetenschap.com/zorgverzekeraar/ 
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