Wat zijn de voordelen van
een zorgovereenkomst met Multizorg VRZ?

Wij zetten ze voor u op een rij.
Lage administratieve lasten

Met deze zorgovereenkomst maakt u in één keer met alle deelnemende zorgverzekeraars en
volmachten dezelfde afspraken. Voor u brengt dit de volgende voordelen met zich mee:
• U kunt declaraties rechtstreeks indienen bij onze verzekeraars.
• U hoeft, naast de minimale kwaliteitsnormen vanuit uw beroepsgroep, niet te voldoen aan
aanvullende kwaliteitseisen. Dat betekent geen verplichte (beheers)audits of
klanttevredenheidsonderzoeken.
• U heeft geen beperkende voorwaarden voor de directe toegang fysiotherapie. Ook niet in
de polisvoorwaarden van de aangesloten zorgverzekeraars.
• U hoeft geen machtigingen vooraf in te dienen.
• U heeft geen beperkende voorwaarden voor de vergoeding van groepsbehandeling.
• U heeft geen debiteurenrisico, ook niet voor de eerste 20 behandelingen bij patiënten met
een nieuwe chronische indicatie. Is een verzekerde niet aanvullend verzekerd of is de
maximale vergoedingslimiet van de aanvullende verzekering overschreden, dan nemen wij
het debiteurenrisico over. U hoeft dus niet alsnog de rekening bij de verzekerde in te
dienen1. Dit scheelt aanzienlijk in de verwerkingstermijn van de declaraties.
Op deze manier willen wij het voor u administratief zo makkelijk mogelijk maken.

Tarieven

In navolging op andere jaren stelt Multizorg VRZ ook dit jaar het zittingentarief naar boven bij.
Een overzicht van de tarieven en prestaties voor 2015 vindt u in bijlage 2 van de
zorgovereenkomst.

Ruime dekkingen

De deelnemende zorgverzekeraars kennen allen excellente producten met een ruime dekking
voor fysiotherapie op de aanvullende verzekeringen. Ook in 2015 blijft dit onveranderd.

Extra vergoeding voor beweegprogramma’s

Dat fysieke activiteit een positief effect heeft op het beloop van chronische ziekten en zelfs op
het voorkomen ervan is algemeen bekend. De fysiotherapeut speelt hierbij een
belangrijke rol. Daarom bieden de deelnemende zorgverzekeraars, naast de vergoeding voor
fysiotherapie, een aanvullende vergoeding voor beweegprogramma’s. Om er voor te zorgen
dat uw patiënten en onze verzekerden gebruik kunnen maken van deze vergoeding, maken wij
hierover graag met u aanvullende afspraken1. Middels het aanvraagformulier dat u kunt vinden
op de website www.multizorgvrz.nl kunt u de bijlage voor beweegprogramma’s
aanvragen of neem contact op met de afdeling contractbeheer via 030 68 69 177.
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Uitzondering vormt Eno Zorgverzekeraar.

Verbijzonderde fysiotherapie

Vanaf 1 januari 2015 toetsen de deelnemende zorgverzekeraars de declaraties van de
verbijzonderde fysiotherapie aan de beroepsdomeinen die zijn vastgesteld door de
beroepsinhoudelijke verenigingen binnen het KNGF. Dit betekent dat een zitting
kinderfysiotherapie, oedeemtherapie, bekkenfysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie en
geriatrie fysiotherapie alleen in rekening kan worden gebracht met de bijbehorende
diagnosecodes. Deze staan vermeld in bijlage 3 van de zorgovereenkomst.
Voor manuele therapie is deze toets al ingevoerd per 1 januari 2014. De NVMT heeft onlangs
de domeinbeschrijving in relatie tot diagnosecodes aangepast op het gebied van aspecifieke
nek en rugklachten. Deze wijziging zullen wij volgen.

Behandelen op afwijkende locaties

Fysiotherapie op afwijkende behandellocaties is onder voorwaarden in 2015 toegestaan.
Onder afwijkende behandellocaties worden onder andere verstaan: (brede) scholen, medisch
kinderdagverblijven, Centra voor Jeugd en Gezin. Anders dan andere jaren zijn de
voorwaarden integraal opgenomen in de zorgovereenkomst. U hoeft dus geen aparte
aanvraag meer te doen.

Multizorg VRZ vertegenwoordigt

