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          Belangrijke informatie voor 2019 
contracten met zorgverzekeraars. 

 
 
Beste cliënt van Fysiotherapie Wooldersteen, 
 
Zoals u van ons gewend bent informeren wij u aan het einde van het jaar over de 
zorgverzekeringen waar wij als praktijk een contract mee afsluiten. 
 
U heeft waarschijnlijk in het nieuws vernomen dat er dit jaar veel te doen is omtrent de 
contracten die de fysiotherapeuten ieder jaar afsluiten met de verschillende zorgverzekeraars. 
Voor het eerst heeft Fysiotherapie Wooldersteen besloten een aantal contracten niet te 
tekenen. 
Wij hebben als praktijk de kwaliteit van behandelen hoog in het vaandel staan. Met de huidige 
opstelling van een aantal zorgverzekeraars komen onze eigen kwaliteitseisen in het geding en 
dat is voor ons onacceptabel. 
 
  Voor 2019 hebben wij  daarom GEEN contracten afgesloten met: 
 

- CZ ( inclusief CZdirect.nl, OHRA en Delta Lloyd ). 
- Zorg en Zekerheid. 
- Caresq ( inclusief Promovendum, Nationale Academic en Besured). 
- De Friesland 
- ENO ( inclusief Salland, Hollandzorg en Salland Zorgdirect ). 

 
Met alle andere zorgverzekeraars hebben we voor 2019 wél een overeenkomst afgesloten. 
 
Bent u in 2019 bij één van bovenstaande verzekeraars verzekerd, dan kunnen wij de kosten 
voor de behandeling niet meer rechtstreeks bij uw verzekeraar indienen maar ontvangt u van 
ons een factuur die u aan ons dient te betalen. Vervolgens kunt u zelf de kosten van de 
behandeling bij uw zorgverzekeraar declareren. Afhankelijk van de door u gekozen polis 
(restitutie - natura) krijgt u dan een deel van de kosten (ong. 75%) vergoed. In sommige 
gevallen 100%.  
 
Een dezer dagen ontvangt u de nieuwe polisvoorwaarden van uw huidige zorgverzekeraar.  
U heeft tot 31 december de tijd om uw pakketkeuze te maken voor het komende jaar. Mocht u 
vragen aan ons hebben zijn wij uiteraard bereid deze te beantwoorden. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Fysiotherapie Wooldersteen 
 

       


