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Jaargang: 2015, nummer 12, 16 aug 2015 

Betreft:  nieuwtjes halverwege het jaar

 

Polis-gegevens van 2014 niet meer beschikbaar 

We geven vanaf medio juni alleen nog polis-gegevens weer van 2015, voorgaand jaar is daarin niet meer beschikbaar. We gaan er 

van uit dat u in juni wel alles afgerond hebt van 2014. Ook verzekeraars geven grenzen aan in tot wanneer u nog kunt declareren 

over afgelopen jaar. Deze gegevens vindt u ook op onze besloten website onder administratie. 

 

Pagina chronische lijst 

We signaleren in Google-Analytics dat bij het inloggen op de website de pagina ‘Chronische lijst’ verreweg de meest bezochte 

pagina is. We begrijpen  jullie regelmatig voorkomende verwarring wel en er zijn zowaar ook verschillen tussen verzekeraars.  

Ook reageren steeds vaker klanten van jullie naar ons toe (..) , met name ook rond de chronische lijst. Vooral de verrassing van een 

eigen risico wordt door mensen niet begrepen en men wordt dan kwaad op “de fysiotherapeut” . 

Ik wil jullie wijzen op het feit dat je je patiënt op dat punt goed voorlicht. Ook na een jaarovergang als de nieuwe ER-regeling ingaat. 

Zo is bijvoorbeeld iemand in oktober aan de heup geopereerd en wordt nu in dit jaar nog enkele malen behandeld en moet 

daarvoor opnieuw het eigen risico aanspreken. Wij bepalen dat niet, dat doet de overheid, maar wijs mensen er wel op.  

Het bekende D5-artikel, dat u heel vaak in onze chronische lijst tegenkomt is een punt van onduidelijkheid. De aandoening is alleen 

chronisch in aansluiting op een opname in ziekenhuis, revalidatiekliniek of verpleeghuis en alleen op verwijzing van een specialist 

of verpleeghuisarts. Een poliklinische diagnosestelling van een specialist voor een nieuwe aandoening valt niet onder de chronische 

lijst. Ook is er geen sprake van chroniciteit als een huisarts verwijst (maar wel bij vervolgbehandelingen). 

Er is geen sprake van chroniciteit bij de volgende voorbeelden, die niet voldoen aan het D5 artikel: 

- Chemotherapie op de afdeling dagbehandeling 

- Repositie van een schouder na luxatie in de polikliniek uitgevoerd 

- Spier-, pees- of bandruptuur door een specialist in de polikliniek gediagnosticeerd 

De chronische lijst is al heel erg lang aan een opknapbeurt toe vinden wij, een gedrocht dat vaak leidt tot administratieve lasten. 

Zo kunt u mij niet goed uitleggen dat een meniscusoperatie een jaar lang behandeld mag worden en restklachten van een open 

hartoperatie niet. 

Printable lijsten niet meer in de nieuwe website 

Omdat we elke verandering ook steeds zouden moeten doorvoeren in de printable lijsten hebben we besloten dat we daar in de 

nabije toekomst van af te zien. Er worden daardoor fouten gemaakt en op de website is de meeste informatie actueel. 

Nogmaals dit: Uw gegevens van uw praktijk of instelling moeten kloppen. 

We hebben u rond 16 mei j.l.  al een overzicht gestuurd van uw gegevens. Velen hebben de gegevens bijgewerkt maar ik vermoed 

nog lang niet iedereen. Het aantal therapeuten is maatgevend voor de mogelijkheid van polisopvragingen vanuit uw software. Ook 

moet uw juiste software ingevuld staan. Heeft u dit nog niet gedaan, nu even tijd voor nemen alsjeblieft.  

Log in op http://www.zorgvergoeding.com/fact  en loop het geheel nog even door. Verandert u uw emailadres of wachtwoord 

vergeet dan niet dit ook in uw software aan te passen. 

 

Nieuw van ons is dit:  

 
Voor als u met uw praktijk toe bent aan een (nieuwe) responsive website.  

Klik maar op het logo of op www.fysiowebdesign.nl en kijk op voorbeelden onderin. 
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