Kinderfysiotherapie op ‘de Meentschool’
De zorgverzekeringsmaatschappijen en de kinderfysiotherapie bond hebben de regelgeving voor
het fysiotherapeutisch behandelen van kinderen op school sinds september 2013 aangescherpt.
Een aantal zorgverzekeraars eisen dat de behandelingen op school per kind schriftelijk worden
aangevraagd door de kinderfysiotherapeut.
Naast het aanvragen van kinderfysiotherapie op school, zijn er algemene regels waaraan
gehouden moet worden:
a) De ouder/ verzorger of het kind heeft een hulpvraag voor de kinderfysiotherapie, niet
alleen de leerkracht.
b) De kinderfysiotherapie op school is alleen voor schoolvaardigheden. Voor andere
hulpvragen kunnen de kinderen na schooltijd in de praktijk terecht.
c) Het eerste contact en onderzoek vindt plaats in de fysiotherapiepraktijk en in
aanwezigheid van een ouder.
d) Ook met een tussenevaluatie of eindevaluatie is de ouder aanwezig.
e) De kinderfysiotherapeut gaat een behandelovereenkomst aan met de ouders. Dit
document wordt toegevoegd aan het patiëntdossier.
Daarin staat:
- Ouders geven toestemming voor behandelen op school.
- Ouders blijven verantwoordelijk voor het afzeggen van de behandeling.
- Ouders zijn zoveel mogelijk aanwezig bij de behandeling op school.
f) Ouders mogen altijd de voorkeur uitspreken voor behandeling in de fysiotherapiepraktijk
i.p.v. op school. Ouders zijn niet gebonden om het kind door de therapeut te laten
behandelen die op school werkt.
Dit alles geldt niet alleen voor ‘fyzigo Medisch Centrum Pekela, maar voor alle
fysiotherapiepraktijken in Nederland.
Hoe nu verder?
- Heeft u een hulpvraag voor de kinderfysiotherapeut en wilt u graag dat uw kind op school
behandeld wordt, overlegt u de vraag eerst met de leerkracht of Ib-er.
- De leerkracht en Ib-er gaan in overleg met de kinderfysiotherapeut.
- De kinderfysiotherapeut neemt telefonisch contact met u op.
- Als de hulpvraag in aanmerking komt voor fysiotherapie op school, gaan we een eerste
afspraak plannen in de fysiotherapiepraktijk. De fysiotherapeut regelt de verwijzing met
uw huisarts of schoolarts.
- Na de eerste afspraak gaat de kinderfysiotherapeut een aanvraag indienen bij uw
zorgverzekering, ondertussen kan de behandeling op school gestart worden.
Kosten?
Kinderfysiotherapie wordt 18 keer vergoed uit de basisverzekering, zonder eigen risico kosten.
Dus eigenlijk gratis. Maar de meeste kinderen op de Meentschool kunnen gedeclareerd worden
bij de zorgverzekeraar met een chronische code, dan worden er meer behandeling vergoed.

