
Huishoudelijk reglement Fit en Vaardig Kinderfysiotherapie 

 

 Kinderfysiotherapie valt binnen de basisverzekering. Fit en Vaardig declareert rechtstreeks bij 
uw zorgverzekeraar. 

 Er zijn verschillende verrichtingen die gedeclareerd kunnen worden, zoals: 
1864 Intake en onderzoek na screening: aanmelding zonder verwijzing van arts. 
1000/1100 Zitting (Kinder-)fysiotherapie: reguliere behandeling op de praktijk 
1001/1101 Zitting (Kinder-)fysiotherapie: reguliere behandeling aan huis 
1105 Rapportage:  aan huisarts/verwijzer en ouders/verzorgers. 
1103 Instructie of overleg: met u en anderen, zoals artsen en scholen. 

 Voor het onderzoek is er geen verwijsbrief nodig. Wanneer er na het onderzoek wordt over 
gegaan tot behandelen is er wel een verwijsbrief nodig. Hierover ontvangt u van de behandelaar 
informatie. 

 Afspraken die niet 24 uur van tevoren zijn afgemeld, worden doorberekend middels thuis te 
ontvangen factuur. 

 Verbandmiddelen, zoals Cure-tape en PCM-bandje worden niet (meer) vergoed door de 
zorgverzekeraar. Daarom vragen wij u hiervoor een bijdrage van €3,- (per meter en/of PCM-
bandje) 

 Patiëntenportaal: Bij aanvang behandeling krijgt u een inlog toegestuurd van Incura. Via deze 
weg kunnen wij u veilig rapportage doen toekomen en vragenlijsten klaar zetten. Ook kunt u 
informatie uploaden. 

 EVD: Persoons-, verzekerings-, onderzoeks- en behandelgegevens worden vastgelegd in het 
elektronisch verslaglegging dossier. 

 WBGO: Rechten en plichten van de patiënt zijn vastgelegd in de Wet op Geneeskundige 
Behandel Overeenkomst (zie www.kngf.nl )   

 Klachten: De kinderfysiotherapeut neemt deel aan een klachtenregeling, die voldoet aan de 
Wet kwaliteit klachten geschillen zorg (Wkkgz). Informatie omtrent de klachten regeling is te 
vinden op onze website en op de website van het KNGF. 

 

 

 

1. Ik geef als ouder/verzorger toestemming voor het digital verzenden van rapportage. J/N* 

2. Ik geef als ouder/verzorger toestemming om mij schriftelijk te benaderen voor een  

kwaliteit enquête.         J/N* 

3. Indien nodig voor de behandeling, geef ik als ouder/verzorger toestemming voor het  

maken van beeldmateriaal.        J/N* 

4. Ik geef als ouder/verzorger toestemming voor het anoniem doorgeven van gegevens  

aan het Landelijk Database Fysiotherapie (LDF).     J/N*

  

Indien het gaat om een aanmelding op school: 

1. Ik geef als ouder/verzorger toestemming dat mijn kind door de kinderfysiotherapeut  

uit de klas wordt gehaald.        J/N* 

2. Ik geef als ouder/verzorger toestemming voor het uitwisselen van informatie tussen  

zorg en onderwijs.         J/N* 
 
*Omcirkelen wat van toepassing is. 

 

Aldus getekend te                                                   d.d.    
 

Handtekening patiënt/ ouder/ wettelijke vertegenwoordiger*: 

 

*De verleende toestemming kan te allen tijde schriftelijk door de betrokkenen worden ingetrokken 

 

http://www.kngf.nl/

