
Gedeeltelijk contractvrije oefentherapie 
per 1 januari 2023

Ongetwijfeld heeft u via de diverse mediakanalen 
vernomen dat het ‘rommelt’ in de zorg. Ook wij als 
oefentherapeuten lopen hier al jaren tegenaan. Al 
zo’n 15 jaar zijn de tarieven nauwelijks gewijzigd 
en de contracteisen (enquêtes, behandelindexen, 
irrelevante administratie) zijn alleen maar meer 
geworden. Door de ongewijzigde tarieven, is het 
voor ons niet meer haalbaar om in onszelf en in de 
praktijken te investeren. Denk aan het volgen van 
cursussen, het inkopen van oefenmateriaal, het 
onderhouden van de praktijken enz. Op deze manier 
kunnen wij niet de zorg leveren die u verdient en 
waar u recht op heeft. 
Wij staan voor kwaliteit, niet voor kwantiteit.

Gewaardeerde cliënt van Cesar2Move,

Wij hebben dan ook besloten om vanaf 2023 
contracten van onderstaande zorgverzekeraars los 
te laten:

Indien uw basisverzekering een naturapolis is en 
u heeft een aanvullende verzekering, dan krijgt 
u bij bovengenoemde verzekeraars 65% - 80% 
vergoed van het tarief wat de zorgverzekeraar heeft 
opgesteld. Dit percentage geldt voor het bedrag dat 
de zorgverzekeraar aan de therapeut zou uitbetalen. 
Dus niet het bedrag dat de therapeut rekent aan de 
patiënt.
Heeft u een restitutiepolis in combinatie met 
een aanvullende verzekering, dan krijgt u de 
behandelingen volledig vergoed, volgens het tarief 
wat wij als praktijk hanteren.
 
In het schema onderaan deze pagina wordt dit 
gespecificeerd.
Met alle overige zorgverzekeraars houden we nog 
wel een contract en dienen we de behandelingen 
rechtstreeks in bij de zorgverzekeraars. 

Wij begrijpen dat deze eventuele verandering 
vervelend voor u kan zijn omdat u er extra werk 
aan heeft (u dient de facturen zelf in te sturen naar 
uw zorgverzekering). Echter hopen wij ook op uw 
begrip voor ons standpunt. 

Mocht u nu al vragen hebben, dan kunt u deze 
aan uw therapeut stellen of via de mail (info@
cesar2move.nl). Wij zullen uw vraag zo spoedig 
mogelijk beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
Team Cesar2Move

a.s.r.        

ONVZ en VvAA

Caresq/Eucare Aevitae

Menzis

Ditzo

Jaaah.

Anderzorg
Hema

Ruime keuze (natura): tot max. 85%. Eigen keuze (restitutie) 100%

(beiden restitutie): 100%. 

NaturaSelect (natura): 70%. Natura (natura): 80%. Restitutie (restitutie): 100%.

Basis voordelig (natura): 65%. Basis (natura): 70%. Restitutie (restitutie): 100%

Goede keuze (natura): 75%. Vrije keuze (restitutie) 100%

(natura): 75%

Basis (natura): 65%

(combinatie): 70% - 100%)

Wat houdt dit voor u in?

• a.s.r. en label Ditzo

• ENO en label ZorgDirect

• ONVZ en labels PNOzorg (wordt in 2023 ONVZ), 
VvAA, Jaaah.

• Caresq/Eucare en volmacht Aevitae

• Menzis/Anderzorg en labels HEMA en VinkVink 
(geen aanvullende verzekering met oefen-/
fysiotherapie)


