
Verzekerd bij Zilveren Kruis (voorheen Achmea)? 

Dan is het volgende op u van toepassing: 

Tot 2015 werd een eerste behandeling fysiotherapie (de zogenaamde intake) als 2 
behandelingen berekend door de verzekeringsmaatschappijen, gezien de tijd die de eerste 
behandeling in beslag neemt (45-60 min). 
 
Vanaf dit jaar hebben de meeste verzekeraars dit opgelost door de 2 codes die nodig waren 
voor de intake samen te voegen tot 1 code. Hier zijn wij erg blij mee! 
Echter, Zilveren Kruis is de enige verzekeringsmaatschappij die wel van de 2 codes 1 gemaakt 
heeft, maar ook de tijd die hiervoor staat gehalveerd heeft. Wij (of u) krijgen nog maar de 
helft van de tijd die voor een intake staat vergoed.  
 
Wilt u toch (en onze voorkeur gaat daar naar uit) de eerste keer dat u  hier bent, naast de 
anamnese en een deel van het onderzoek, ook al de rest van het onderzoek, een diagnose 
en een stukje behandeling (bij tijd over), dan mogen wij wel van Zilveren Kruis op dezelfde 
dag een tweede behandeling declareren.  
 
Oftewel; u kunt wel de tijd vergoed krijgen die wij hiervoor nodig hebben, maar dat kost u 2 
behandelingen. Ter afweging; die twee behandelingen kost het uiteindelijk ook, want dan 
moeten we de eerstvolgende keer het onderzoek, vragenlijsten etc. afnemen.  
Eigenlijk veranderd er in dat opzicht niet zo veel t.o.v. voorgaande jaren, maar is het wel een 
verschil t.o.v. andere verzekeraars. 
 
Het is helaas geen optie om de dossier vorming te skippen en het risico te lopen op hoge 
boetes, of, nog erger, fouten in onze diagnose stelling. 
Om u dus de beste behandeling te garanderen moeten we of de intake over 2 dagen plannen 
of 2 behandelingen op 1 dag declareren. 
Ook een verwijsbrief van de huisarts of specialist veranderd deze gang van zaken niet, want 
ook daarop heeft Zilveren Kruis de helft bezuinigd. 
 
Wij trekken standaard 2 behandeltijden uit voor een eerste intake (omdat wij niet van 
iedereen weten wie waar verzekerd is en Zilveren Kruis een uitzondering op de regel is), 
mocht u hier bezwaar tegen hebben, maakt u het ons dan duidelijk, dan plannen we de rest 
van de intake op een andere dag. 
 
 
Excuus voor het ongemak, vraag ons gerust om meer verduidelijking indien gewenst. 
 
Bij voorbaat dank voor uw begrip, 
Met sportieve groeten, 
Struijk Fysiotherapie. 


