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Circulaire beleidsregels 2018 fysiotherapie en oefentherapie

23 mei 2017

Geachte heer, mevrouw,

Met deze circulaire informeren wij u over de vaststelling van de
regelgeving 2018 voor fysiotherapie en oefentherapie.
De wijzigingen in de regelgeving lichten wij in deze circulaire toe.

Beleidsregel fysiotherapie en oefentherapie
In de algemene bepalingen is per 1 januari 2018 opgenomen dat de
declaratiebeperking van één prestatie per dag niet voor de prestatie
screening in combinatie met de toeslag aan huis of in een instelling van
toepassing is. Het is wenselijk dat de prestatie screening, indien
noodzakelijk, ook thuis of in een instelling plaats kan vinden en
gedeclareerd kan worden.
Regeling paramedische zorg
Voor de sectoren met vrije prijzen is het voor de burger wenselijk dat
deze sectoren een standaardprijslijst hebben voor niet-gecontracteerde
zorg. Per 1 januari 2018 treedt om die reden de nadere regel in werking
die van toepassing is op de vijf paramedische sectoren die de NZa
reguleert: ergotherapie, extramurale diëtetiek, fysiotherapie, logopedie
en oefentherapie. De Regeling paramedische zorg heeft als doel:
i)
het bieden van duidelijkheid over de geldende registratie- en
declaratievoorschriften;
ii)
het geven van eenduidigheid van regelgeving tussen de
verschillende paramedische sectoren;
iii)
het regelen van de standaardprijslijst in het geval van nietgecontracteerde zorg.
Fysiotherapie en oefentherapie kennen reeds een regeling waarin de
standaardprijslijst is bepaald. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van
deze regeling paramedische zorg worden de regelingen ‘Regeling
standaardprijslijst fysiotherapeuten’, met kenmerk CV/NR- 100.039, en

‘Regeling Standaardprijslijst oefentherapie’, met kenmerk CV/NR100.077 ingetrokken.
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Hebt u vragen?
2 van 2
Mocht u naar aanleiding van deze circulaire nog vragen hebben, dan kunt
u contact opnemen met het Informatie & Contactcentrum van de NZa:
088 770 8 770 of info@nza.nl. Het Informatie & Contactcentrum is op
werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur.
Wij vragen u als koepelvereniging om deze informatie te verspreiden
onder uw leden.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,

drs. J. Rijneveld
unitmanager Eerstelijnszorg

