Vergoeding Fysiotherapie voor illegale vluchteling / onverzekerbare vreemdeling

Een fysiotherapeut(e) kan in Nederland op twee wijzen vergoeding krijgen voor behandeling
aan een illegale vluchteling, te weten:
1. Via College voor Zorgverzekeringen (CVZ)
2. Stichtingen voor hulpbehoevenden

1. College voor Zorgverzekeringen
De fysiotherapeut kan een beroep op de regeling doen, maar in zeer beperkte mate. Het
basispakket is inderdaad het maximale vergoedingsbereik.
Artikel 122a ZVW omschrijft medisch noodzakelijke zorg als alle zorg bedoeld in artikel 11
ZVW. Voor fysiotherapie is dat verbijzonderd in artikel 2.6, tweede en derde lid, van het
Besluit zorgverzekering. Deze bepalingen luiden als volgt:
2. Fysiotherapie of oefentherapie omvat zorg zoals fysiotherapeuten en oefentherapeuten
die plegen te bieden ter behandeling van de in bijlage 1 aangegeven aandoeningen, voor
zover de daarbij aangegeven termijn niet is overschreden. Deze zorg omvat voor de
verzekerden van achttien jaar en ouder niet de eerste twintig behandelingen.
3. Voor verzekerden jonger dan achttien jaar bestaat fysiotherapie en oefentherapie in
andere gevallen dan het tweede lid tevens uit ten hoogste negen behandelingen van
dezelfde aandoening per jaar, bij ontoereikend resultaat te verlengen met ten hoogste negen
behandelingen.
Voor onverzekerbare vreemdelingen van achttien jaar en ouder gelden dus de volgende
beperkingen:
1. Het moet gaan om een aandoening genoemd in bijlage 1. (Deze bijlage wordt ook
wel de 'chronische lijst' genoemd en ook de 'lijst-Borst' komen we nog steeds tegen).
2. Er is geen vergoeding mogelijk voor de eerste twintig behandelingen.
Voor onverzekerbare vreemdelingen jonger dan achttien jaar geldt het volgende:
A. Als de aandoening niet op bijlage 1 vermeld staat is de vergoeding beperkt tot 9 + 9
behandelingen.
B. Als de aandoening wel op bijlage 1 vermeld staat is het aantal behandelingen niet
begrensd.
Fysiotherapeuten ontvangen een vergoeding van 80% van de gederfde inkomsten.

2. Stichtingen voor hulpbehoevenden
De Fysiotherapeut kan een aanvraag doen voor vergoeding via Stichtingen in Nederland.
Bezoek hiervoor de website van de stichting om de specifieke aanvraageisen op te vragen.
Hieronder twee voorbeelden van twee stichtingen.

1. Stichting Urgente Noden (SUN)
Haagweg 47
2321 AC Leiden
http://www.sunleiden.nl
2. Stichting W.G. van der Boor’s Ondersteuningsfonds
Postbus 97790
2509 GD ’s-Gravenhage

