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Prestatiebeschikking fysiotherapie met ingang
van 1 juni 2006 (5800-1900-06-2)

Korte inhoud: In deze circulaire komt de beschikking inzake de prestaties voor vrijgevestigde fysiotherapeuten per

1 juni 2006 aan de orde.

Geachte heer/mevrouw,

Onder verwijzing naar de ingesloten prestatiebeschikking 5800-1900-06-2 (ingangsdatum
1 juni 2006), inzake de prestaties voor vrijgevestigde fysiotherapeuten ten behoeve van
verzekerden en niet-verzekerden, delen wij u het volgende mee.
CTG/ZAio heeft in zijn vergadering van 18 mei 2006 de beleidsregel voor vrijgevestigde
fysiotherapeuten met ingang van 1 juni 2006 gewijzigd vastgesteld. De beleidsregel is op
een tweetal onderdelen inhoudelijk gewijzigd. Allereerst in verband met het duidelijker
formuleren van de voorwaarden wanneer meerdere prestaties op één dag zijn toegestaan
en voor welke prestaties deze voorwaarden gelden. Ten tweede het toevoegen van de
zinsnede 'aan de patiënt' bij de prestatie 'niet-nagekomen afspraak'. De beleidsregel is door
VWS goedgekeurd.
Meerdere prestaties op één dag
Het is alleen mogelijk om meerdere prestaties op één dag te declareren als aan bepaalde
voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden gelden voor een aantal prestaties waarbij
een voetnoot, met verwijzing naar de voorwaarden, is gezet. Voor de prestaties zonder
voetnoot, is het nooit mogelijk om meerdere zittingen op één dag te declareren.
Per 1 januari 2006 is er een aantal prestaties toegevoegd aan de lijst van
prestatiebeschrijvingen voor hulp door fysiotherapeuten. De prestaties screening en intake
en onderzoek na screening behoren tot deze nieuwe prestaties, maar hebben geen voetnoot
met verwijzing naar de voorwaarden. Hierdoor is het niet mogelijk om een screening en een
intake en onderzoek na screening op één dag te declareren. Alleen een toevoeging van de
voetnoot is niet voldoende bij deze prestaties, daar de voetnoot ook verduidelijking behoeft.
Derhalve heeft CTG/ZAio hiervoor een declaratiebepaling opgenomen in de beleidsregel en
is de voetnoot hiermee komen te vervallen.
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De prestatie 'niet-nagekomen afspraak'
CTG/ZAio heeft signalen uit het veld ontvangen dat in de beschrijving van de 'nietnagekomen afspraak' de zinsnede: 'aan de patiënt' ontbreekt. CTG/ZAio is van mening dat
er geen aanleiding is om in de prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie vast te leggen wie
de rekening betaalt. De verzekeraar kan zelf bepalen wat de verzekeraar vergoedt en wat
de patiënt zelf moet betalen. CTG/ZAio heeft niettemin besloten om de zinsnede 'aan de
patiënt' toe te voegen aan de prestatie 'niet-nagekomen afspraak' omdat andere
beroepsgroepen die de 'niet-nagekomen afspraak' ook kennen, in de beschrijving
opgenomen is dat de rekening naar de patiënt gaat.
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