Zilveren Kruis, uw zorgverzekering in 2021? Dit heeft consequenties voor uw vergoeding fysiotherapie

In 2021 sluiten wij geen contract met Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO en De Friesland. Dit betekent dat
uw fysiotherapie behandeling niet volledig vergoed wordt, als u verzekerd bent bij deze zorgverzekering.
In deze brief leggen wij uit wat u kunt doen om volledige vergoeding voor fysiotherapie te krijgen.

Wat kunt u doen?
- U kunt de overstap maken naar een andere zorgverzekering. Wij sluiten in 2021 contracten af met alle
overige zorgverzekeraars. Het aantal verzekerde behandelingen fysiotherapie worden volgens de
voorwaarden van het aanvullend pakket volledig vergoed.
- U blijft verzekerd bij Zilveren Kruis. Dit betekent dat u vrijwel volledige vergoeding voor fysiotherapie
krijgt vanuit een restitutiepolis en een gedeeltelijke vanuit een naturapolis (vlgs. wetteiljke verplichting
zo’n75% van het tarief wat Zilveren Kruis hiervoor hanteert). Voor vergoeding van de behandelkosten,
dient U uw rekening in bij Zilveren Kruis. We raden u aan de voorwaarden van het Zilveren Kruis te
raadplegen voor de exacte vergoeding.

De volgende zorgverzekeraars houden zowel de belangen van de verzekerden alsmede die van de
fysiotherapeuten in het oog:
DSW
ONVZ
Menzis
en in mindere mate CZ

Waarom hebben wij geen contract met Zilveren Kruis?
We kunnen ons niet verenigen met de voorwaarden die Zilveren Kruis stelt. Zilveren Kruis stelt zodanige
eisen dat wij de kwaliteit van de zorg onvoldoende kunnen waarborgen. Zilveren Kruis geeft een te lage
vergoeding voor uw behandelingen, maar wij voelen de verantwoordelijkheid om u een goede
behandeling te kunnen en blijven geven! Premie en kwaliteit van zorg gaan hand in hand. Om deze reden
hebben wij moeten besluiten in 2021 geen contract met Zilveren Kruis en de labels van Zilveren Kruis
(Interpolis, FBTO, de Friesland) af te sluiten.

Vragen?
Indien u nog vragen heeft stel ze gerust. Ook m u telefonisch contact opnemen met ons.

