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Westkapelle, december 2019. 

Betreft: Geen overeenkomst fysiotherapie VGZ 2020 

 

Beste meneer/mevrouw. 

U ontvangt deze informatieve brief omdat u in 2018 en/of 2019 onder behandeling bent geweest in de 

praktijk en u destijds verzekerd was bij VGZ of een van de verzekeringslabels van VGZ.  

Vanaf 1 januari 2020 heeft de praktijk geen overeenkomst meer met VGZ. Dit houdt in dat er voor u 

mogelijk extra kosten zijn met betrekking tot de vergoeding van de fysiotherapeutische behandeling. Op 

de achterzijde van deze brief vindt u een overzicht van alle labels die onder VGZ horen.  

Vanaf volgend jaar zult u, als verzekerde bij VGZ, direct van de praktijk de factuur ontvangen voor de 

ontvangen behandelingen. U kunt deze na betaling vervolgens zelf indienen bij VGZ. De vergoeding door 

de verzekeraar verschilt per soort verzekering.   

Vergoeding uit de basisverzekering 

Wordt de fysiotherapie vergoed uit de basisverzekering?  Bijvoorbeeld i.v.m. een chronische indicatie als 

gevolg van een ziekte of na een operatie. Dan gelden er verschillende vergoedingen hiervoor afhankelijk  

van het feit of u een naturapolis heeft of een restitutiepolis. De meeste resitutiepolissen bieden 100% 

vergoeding van het marktconforme tarief voor fysiotherapie. Terwijl de meeste natura polissen 75-80% 

van de kosten vergoeden. 

Vergoeding uit de aanvullende verzekering (AV) 

In alle gevallen wordt de vergoeding van fysiotherapie geregeld uit de AV. Op 5 december informeerde 

het Koninklijk Nederlands Genoodschap voor Fysiotherapie dat  zorgverzekeraar VGZ de vergoeding 

voor ongecontracteerde fysiotherapie in de AV heeft gesteld op 60%. 

Wij adviseren u als praktijk om bij uw zorgverzekeraar te informeren wat dit voor gevolgen voor u kan 

hebben met betrekking tot de vergoeding van fysiotherapie in 2020. Door de vele sub-labels van VGZ is 

het voor ons als therapeuten niet overzichtelijk en ondoenlijk om u daarrover correct te informeren. 

Voor andere vragen, uitgezonderd over de vergoeding, kunt u altijd contact met ons opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Fysiotherapie Praktijk Westkapelle.  
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Overzicht zorgverzekeraar VGZ en bijbehorende labels: 

• VGZ 

• IZA 

• MVJP 

• IZZ 

• Bewuzt 

• IZACura 

• IZAVNG 

• SZVK 

• UMC 

• Univé 

• Zorgzaam 

• Zekur 

• Zeker Natura 

  

 


