
Al deze polissen zijn direct toegankelijk, er is geen medische selectie.

Let op! Een basisverzekering is in Nederland verplicht. Een aanvullende verzekering niet. Overleg goed met je fysiotherapeut of en hoeveel behandelingen je denkt nodig te 
hebben. Want hoe meer behandelingen je wilt verzekeren, hoe hoger de premie van deze aanvullende verzekering is.

Als je van verzekering wilt veranderen dan moet je je oude verzekering vóor 31 december 2019 stopzetten. Vóór 31 januari 2020 moet je een nieuwe verzekering hebben afgesloten. Bij 
de basisverzekering heb je een verplicht eigen risico van 385 euro (2020).

Er zijn goedkopere aanvullende verzekeringen die ook het aantal behandelingen vergoeden zoals op deze poster getoond. Maar bij die verzekeringen kun je niet zelf kiezen naar 
welke fysiotherapeut je wilt gaan en loop je de kans dat de zorgverzekeraar je eerst medisch wil keuren voordat hij je accepteert.

Bron: Zorgverzekeringwijzer.nl d.d. 20-11-2019

Lekker klusje hè?
Zelf kiezen…

Dit zijn de beste polissen als je 9, meer dan 25 of meer dan 30 behandelingen fysiotherapie nodig hebt.
Als je zelf wil kunnen kiezen naar welke fysiotherapeut je gaat. En als je niet wilt dat de zorgverzekeraar je eerst

wil keuren of allerlei medische vragen gaat stellen.

Verzekeraar BV AV
Premie (BV en AV 
samen)

Max. aantal 
behandelingen

UMC Zorgverzekering Basisverzekering ExtraZorg 3 € 161,11 32

Menzis Basis Vrij ExtraVerzorgd 3 € 174,95 32

Nationale Nederlanden Basis Comfort € 195,13 36

IZA Eigen Keuze ExtraZorg 3 € 224,74 42

Nationale Nederlanden Zorgverzekering Compleet € 154,13 27

DSW Basisverzekering AV Top € 156,50 27

InTwente Basisverzekering AV Top € 156,50 27

OHRA Basisverzekering Sterk € 123,85 9

DSW Basisverzekering AV Compact € 125,75 9

InTwente Basisverzekering AV Compact € 125,75 9

      

Ja, we hebben het over je aanvullende verzekering. Je weet wel, voor 

als je extra fysiotherapie nodig hebt. Zoek dat maar eens uit, tussen die 

honderden verzekeringspolissen met al die kleine lettertjes.

Gaat je niet lukken. Daarom hebben de Fysiotherapeuten van Nederland ze 

voor je uitgezocht.

De 10 besteaanvullende verzekeringenvoor fysio-therapie
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