
 

 

 

 
Kosten van revalidatie  
Algemene informatie over het eigen risico  

 
Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht zich te verzekeren tegen ziektekosten. 
Zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor medisch specialistische revalidatie en ziekenhuiszorg 
(waar revalidatie een onderdeel van is), maar hanteren hierbij wel een eigen risico. Het gebruik maken 
van medisch specialistische revalidatie kan dus financiële gevolgen voor u hebben. Hieronder worden 
kort de belangrijkste wettelijke uitgangspunten benoemd. Voor meer informatie over eigen risico en 
vergoedingen kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.  
 

 
Uitgangspunten zorgkosten & eigen risico  
 
-In alle gevallen blijft u er zelf wettelijk verantwoordelijk voor dat de kosten van uw behandeling 
worden betaald.  
 
-Bij ziekenhuiszorg en medisch specialistische revalidatie -vergoed vanuit uw basisverzekering- is het 
eigen risico van toepassing (vanaf 18 jaar). In 2020 geldt dit voor zowel het wettelijk verplicht eigen 
risico van € 385,- als het vrijwillig eigen risico (max. € 885,-).  
 
-Eén afspraak met een specialist van het revalidatiecentrum, legt een beslag van meer dan 50% op 
het wettelijk minimum eigen risico. Inzet van meerdere specialisten of meerdere afspraken zullen 
waarschijnlijk inzet vragen van het gehele eigen risico.  
 
-Het landelijk gemiddelde van de behandelduur en de landelijk gemiddelde kostprijs vormen de norm 
voor de hoogte van de zorgkostenfactuur. Het kan dus voorkomen dat er meer of minder dan 
gemiddelde hoeveelheid zorg genoten wordt, terwijl de gemiddelde prijs moet worden gehanteerd.  
 
-Na 120 dagen -of wanneer er een periode van 42 dagen zonder direct contact tussen de afspraken 
ligt-, wordt de prijs bepaald van de behandeling en de behandeling administratief gesloten. Hiervan 
wordt een factuur gestuurd naar de zorgverzekeraar. Wanneer de behandeling op dat moment nog 
vervolgafspraken kent, wordt er administratief een nieuwe behandeling geopend die tot een nieuwe 
nota leidt. Wanneer dit over twee jaren valt, kan het eigen risico van het nieuwe kalenderjaar ook 
moeten worden aangesproken. Deze methodiek van facturatie is landelijk vastgesteld en moet door 
Revalidatie Friesland worden gehanteerd.  
 
-Als uw zorgverzekeraar geen contract (afspraken) heeft met Revalidatie Friesland, moet u mogelijk 
een deel van de kosten zelf betalen. Voor 2020 heeft Revalidatie Friesland contracten met alle 
Nederlandse zorgverzekeraars afgesloten.  
 
-Er kan soms een lange tijd (soms meer dan een jaar) zitten tussen de datum van uw 
afspraak/behandeling en het moment waarop uw zorgverzekeraar u een rekening stuurt. Meer 
informatie.  
 
Voor meer informatie over zorgkosten en uw eigen risico kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. 


