vergoeding zwangerschapsbegeleiding

2018-09

Hoe weet je of deze haptonomische sessies door jouw zorgverzekering worden vergoed?
• Voor vergoeding van haptonomie is een aanvullende polis nodig. Meestal valt
haptonomie onder alternatieve geneeswijzen / behandelwijzen / therapieën / zorg. Maar
soms onder psychische zorgverlening, alternatieve bewegingstherapie, beweegzorg,
alternatieve bewegingstherapie of haptotherapie.
• Daarnaast zijn er voorwaarden waaraan ik als haptotherapeut(e) moet voldoen. Ook deze
voorwaarden moet je navragen bij je zorgverzekering. Meestal volstaat mijn lidmaatschap
van de Vereniging Van Haptotherapeuten (VVH)- lidmaatschap nummer 430A - maar
ook daarop zijn weer uitzonderingen.
Welk bedrag vergoeden zorgverzekeringen:
• Meestal geldt er een maximaal bedrag per dag (per sessie dus).
• Altijd is er sprake van een maximaal bedrag per jaar.
Een door de VVH gemaakt overzicht van de hoogte van de vergoedingen voor haptonomie /
haptotherapie bij de verschillende zorgverzekeraars die haptotherapie vergoeden vind je hier
https://haptotherapeuten-vvh.nl/ Check deze info in je polis of telefonisch bij je
zorgverzekering. De verantwoordelijkheid hierin ligt bij jouzelf.
Betalen en declareren:
• Je krijgt van iedere sessie een factuur die je na afloop van de sessie per pin betaald.
• Heb je een aanvullende polis die haptonomie vergoedt en voldoe ik aan alle voorwaarden
die jouw zorgverzekering stelt, dan kun je de factuur die je van mij krijgt declareren bij je
zorgverzekering en wordt (een deel van) het tarief dat ik aan je bereken vergoed. Het deel
dat niet vergoed wordt is dus voor je eigen rekening!
Kom je er niet uit of heb je vragen over de specifieke eisen van je zorgverzekering of jouw
specifieke situatie? Laat het me weten, dan kijken we samen wat er mogelijk is. Voor zover ik
weet vergoeden alle zorgverzekeraars de begeleidingen die ik geef, mits jij of je partner met
wie je de begeleiding volgt, de juiste aanvullende polis hebben!
Met vriendelijke groet,

Tineke Kolvenbach
Hier vind je informatie over mijn tarieven.
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