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Overstappen van 
zorgverzekeraar 

Aan het einde van ieder kalenderjaar 
heb je de mogelijkheid om een nieuwe 
zorgverzekering te kiezen. De juiste 
zorgverzekering kiezen kan een klus zijn. 
Als je eenmaal weet waar je op moet 
letten, valt het best mee en kun 
je bovendien veel geld besparen. De 
afgelopen weken heb ik veel tijd 
geïnvesteerd in het overleg met mijn 
patiënten. Ik heb er begrip voor dat 
vaak ouderen moeite hebben met een 
overstap. Het is vaak spannend, “want 
word ik wel geaccepteerd?” De 

acceptatie is vaak in de basisverze-
kering (bv voor ziekenhuis, huisarts) 
geregeld. Dit ziet u meteen! Tijdens de 
gesprekken merk ik dat veel patiënten 
geen weet hebben van vergoedingen 
die ze krijgen en staan in de 
polisvoorwaarden (vaak niet meer 
gelezen). Veel collectiviteitspolissen zijn 
soms meer dan 20 jaar geleden 
afgesloten en de “voordelen” bestaan 
al jarenlang niet meer. Heel interessant 
om toch maar eens te kijken, zoals je 
dat ook hij  je energieleverancier doet.    

Nieuwsbrief  

Na 31 jaar fysiotherapie mét contrac-
ten heb ik besloten om met VGZ, 
Achmea, CZ geen contract meer aan 
te gaan. De reden dat ik het contract 
van deze zorgverzekeraars niet heb 
getekend heeft meerdere oorzaken, 
waarvan de belangrijkste: de enorme 
regeldruk, waardoor ik niet meer aan 
de belangrijkste taak toe kom, dat is 
uw behandeling. Daarnaast zitten de 
zorgverzekeraars met regelmaat op 
mijn stoel in mijn praktijkruimte. Mijns 
inziens een ongezonde zaak, omdat u 
als behandelde het voor het zeggen 
moet hebben. Deze drie zorgverzeke-

Feestdagen met een klein randje voor onze praktijk! 

raars en met name Achmea heb ik 
uitgenodigd, zonder resultaat.  De 
afgelopen 3 jaren heb ik met mijn 
praktijk de stap naar het Keurmerk 
Fysiotherapie gemaakt en ook de 
maatstaven van het KNGF en  
Orofaciale Fysiotherapie gehand-
haafd. Ik heb extra opleidingen en 
nascholing gevolgd. Dit alles werd niet 
door deze zorgverzekeraars 
gehonoreerd. Positief is dat er ook 
zorgverzekeraars zijn die dit wel 
waarderen. 
 

‘Al 31 jaar kunt u 
vertrouwen op een 

uitstekende 
behandeling in onze 

praktijk’  
Daarin willen wij de 

beste zijn! 
  

Een goed en gezond 2019 

 

Belangrijk nieuws over 
behandelingen  en 
vergoedingen  van 
zorgverzekeraars 2019 

 
• Jaarlijks een andere 

energieleverancier, maar 
jarenlang dezelfde 
zorgverzekeraar 

 
• Zorgverzekeraars waarderen 

niet meer wat je doet, maar 
wat je voor hen bespaart. 

 
• Waardering van de 

zorgverzekeraar is tot nul-
punt gedaald. 
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behandelingen per aandoe-
ning. Dit ondanks het feit dat u 
bijvoorbeeld een ruime 
aanvullende verzekering (18) 
heeft, mogen wij er dan 
bijvoorbeeld maar 8 uitvoeren.    
 
Als individuele zorgverlener heb 
ik geen zeggenschap over mijn 
eigen contract en mag alleen 
tekenen bij het kruisje. Na 31 
jaar dit gedaan te hebben, heb 
ik dat voor een aantal zorgver-
zekeraars nu niet gedaan.  
 
U kunt altijd vertrouwen op de 
beste behandeling in onze 
praktijk. Gespecialiseerd in 
kaakfysiotherapie.  
 
Lees daarom aandachtig deze 
brief over de mogelijkheid van 
overstappen naar een zorgver-
zekeraar met meer aandacht 
voor uw zorg. U heeft dus nog 
keus. Wij zorgen al 31 jaar voor 
u, ook weer in 2019. Het helpt als 
u zelf actief meedenkt.  
 
Praktijk voor fysiotherapie  
Hans van Mourik  
 
 

Hoe gaat de behandelingen in onze praktijk en 
de betaling daarvan in 2019 voor 3 verzekeraars.  

Bijschrift bij foto of afbeelding 

Wij wensen u prettige kerstdagen en gelukkig nieuwjaar! 
 

Aan de patiënten van  
Achmea (o.a. zilverenkruisgroep / 
Friesland), 
VGZ (o.a. IZZ, de Goudse  ),  
en CZ (o.a. OHRA, Delta lloyd) 
 
Geachte heer/mevrouw, 
Bent u verzekerd bij een van 
bovenstaande zorgverzeke-
raars, dan ontvangt u van ons 
vanaf 2019 een nota, die u bij 
ons per pin kan betalen en dan 
bij uw zorgverzekeraar kunt 
indienen. Sommige verzekeraars 
geven 100% terug, andere maar 
75%. Met andere verzekeraars 
zijn we wel contracten 
aangegaan. Wellicht kunt u 
overstappen naar een andere 
zorgverzekering.  
Door de opstelling van de 
genoemde zorgverzekeraars 
blijft te weinig tijd over voor 
goede behandeling en studie 
en bijscholing. Tevens moeten 
we patiënten een tevreden-
heidsvragenlijst sturen die is 
opgesteld door een vooraf 
bepaald bureau. Ook worden 
we verplicht ons te houden aan 
een bepaalde hoeveelheid 
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Hans van Mourik 

Poterne 2 

4207 ER Gorinchem 

Naam van geadresseerde 
Adres 
Postcode en plaats 

Praktijk voor fysiotherapie en 
pedagogiek 
 
Hans van Mourik, fysiotherapeut 

Marjan Groen, pedagoge  

 

Poterne 2 

4207 ER Gorinchem 

Telefoon: 

(0183) 633078 

www.hazewind.nl 

www.orofacialefysiotherapie.nl 

 
Wij zorgen al 31 jaar voor u, 
zorg ook goed voor uzelf, een 
ander doet dat niet voor u.  


