
Verzekerd bij DSW 
of Stad Holland

Route facturatie / declaratie

Wij besteden onze facturatie voor de zorg die u bij ons heeft gehad, behalve voor fysiotherapie, uit aan Infomedics / Famed. U ontvangt van deze organisaties de factuur.

Of u de factuur nog moet indienen bij uw zorgverzekeraar om voor eventuele vergoeding in aanmerking te komen is afhankelijk van waar u bent verzekerd en waarvoor u bij ons bent geweest.  
Middels onderstaande beslisboom kunt u snel zien wat voor u van toepassing is.

Raadpleeg van tevoren uw zorgpolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar zodat u weet wat voor u van toepassing is qua vergoeding. Zo komt u niet voor onverwachte kosten te staan!

Consult bij sportarts (DBC)

U betaalt de factuur.

Omdat u niet aan-
vullend verzekerd 
bent, ontvangt u 
geen vergoeding 

vanuit de zorgver-
zekeraar en hoeft u 
de factuur niet in te 

dienen.

- Bikefit
- Loopanalyse

- Steunzolen (Podologie Nederland)
- Sportmedische onderzoeken 

- Sportmedische keuringen
- Uitgebreid bloedonderzoek

De factuur wordt 
ingediend bij uw 
zorgverzekeraar. 

U betaalt de factuur. 

De kosten vallen onder uw 
basisverzekering. Om voor 
vergoeding in aanmerking 
te komen, moet u zelf de 
factuur indienen bij uw 

zorgverzekeraar.

Omdat we diensten aanbieden welke vergoed kunnen worden vanuit 
zowel de basis- als aanvullende verzekering en we voor steunzolen 
een samenwerkingspartner hebben (Podologie Nederland) kan het 
zijn dat u meerdere facturen ontvangt, ook al bent u maar één keer 
bij ons geweest. 

!

Factuur van Infomedics / Famed Factuur van Sportgeneeskunde Rotterdam fysiotherapie

Verzekerd bij  
overige zorgverzekeraars

U betaalt de factuur.

Als u een aanvullende verzekering 
hebt afgesloten, komt u mogelijk in 
aanmerking voor een vergoeding. U 
kunt de factuur zelf indienen bij uw 

zorgverzekeraar.

Aanvullend verzekerd

De factuur wordt    
ingediend bij uw         
zorgverzekeraar. 

ja deels nee

U betaalt de factuur.

U ontvangt alleen een      
factuur van ons voor het 

aantal behandelingen 
die u niet vergoed krijgt. 

De eerste behandelin-
gen die u wel vergoed 

heeft gekregen, zijn 
door ons al ingediend bij 

uw zorgverzekeraar. 

Let op! 
Eigen risico is van  

toepassing.

Eigen bijdrage is van           
toepassing bij een natura- 

en budgetpolis.

Let op! 
Eigen risico is van  

toepassing.

In een aantal gevallen zoals bij een  
chronische indicatie, artrose aan knie of heup en < 18 jaar, worden uw 

behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.

Raadpleeg uw fysiotherapeut of zorgpolis voor meer informatie.


