22 December 2020

Massagetherapie en zorgverzekeringen in 2021
Via deze mail praat ik je graag in het kort bij over de belangrijkste wijzigingen in
zorgverzekeringsland voor 2021.
Zoals je ongetwijfeld weet wordt complementaire zorg vergoed uit de aanvullende
zorgverzekering.
Zorgverzekeraars kunnen aan de codering op de factuur zien om welk soort
behandeling het gaat. Achter de schermen en niet zichtbaar voor jou als verzekerde is
afgelopen jaar een grote wijziging in die codering doorgevoerd.
Op dit moment is er nog veel onduidelijk over welke verzekeraar nu wat precies wat gaat
vergoeden. De overzichten op de diverse websites zijn daar niet altijd even duidelijk in.
Het overzicht van vergoedingen 2021 dat inmiddels op mijn website staat dus ook niet.
In de codes voor massagetherapie is de volgende wijziging doorgevoerd:

Jaar

Omschrijving

Prestatiecode

2020

Natuurgeneeskundige behandeling

24005

2021

Overige alternatieve bewegingstherapie 24607

Eigenlijk is alleen de 'prestatiecode' van belang. Daar hangt wel of geen vergoeding
aan.

Er lijkt op dit moment niet heel veel verandering te zitten in welke zorgverzekeraar wat
vergoedt. Daarop is één uitzondering. Zilveren Kruis is van zins om massagetherapie
(als enige complementaire behandelmethode) per 1-1-2021 niet meer te vergoeden.
Achter de schermen wordt daarover nog druk overleg gevoerd. Het laatste woord is daar
ongetwijfeld nog niet over gezegd.

De andere verzekeraar die al sinds 1-1-2019 het gros van de complementaire
behandelwijzen niet meer vergoed is de CZ-groep. En dat blijft zo.

Conclusie:
Wil je gebruik maken van massagetherapie en vergoeding is belangrijk voor je, verzeker
je dan in 2021 NIET bij:
•

Zilveren Kruis

•

Ziezo (Onderdeel van Zilveren Kruis)

•

CZ

•

Ohra (onderdeel van de CZ-groep)

•

Nationale Nederlanden (onderdeel van de CZ-groep)

•

Just (onderdeel van de CZ-groep)

Zoals gezegd bieden de overzichten op de verschillende websites geen duidelijk beeld.
Dus als je twijfelt, bel dan met je zorgverzekeraar en vraag of prestatiecode 24607
in 2021 wordt vergoed.

Ik wens je een gezond en vervullend 2021 toe en graag tot
ziens in de praktijk!

