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DIRECTE TOEGANKELIJKHEID FYSIOTHERAPIE (DTF) Rechtstreeks naar 

de fysiotherapeut 

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. 

Natuurlijk mag u eerst een afspraak maken met uw huisarts, maar het hoeft in principe niet 

meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u direct bij de specialist in beweging terecht en kan u 

starten met het werken aan uw herstel. 

De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut 

zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. 

Screening 
Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, is deze wettelijk verplicht eerst 

een screening uit te voeren. Uit onderzoek is gebleken dat het merendeel van de mensen 

goed kan bepalen of zij bij de fysiotherapeut aan het juiste adres zijn. Om deze reden 

plannen wij gelijk met de screening een intake en onderzoek in. De screening start met 

een vraaggesprek om uw klachten te inventariseren en er worden ook een aantal vragen 

gesteld die aanwijzingen kunnen geven voor andere onderliggende problematiek. 

Aansluitend vindt een lichamelijk onderzoek plaats (intake en onderzoek). Zo wordt 

bepaald of uw klacht geschikt is voor een fysiotherapeutische behandeling. 

Er zijn vier mogelijkheden: 

• Uw klacht is geschikt voor een fysiotherapeutische behandeling. De fysiotherapeut 
maakt een afspraak voor een behandeling. Dit kan bij de screenende fysiotherapeut 
zijn, maar ook bij een collega die gespecialiseerd is in het behandelen van uw klacht. 
Deze collega kan zowel binnen de Praktijk Movere zijn als bij een andere fysiotherapeut  
binnen het fysiotherapeuten collectief Fysie op Therapie. 

• Uw klacht is geschikt voor een fysiotherapeutische behandeling, maar de 
fysiotherapeut heeft aanvullende informatie nodig van uw huisarts. Hiervoor zal altijd 
uw toestemming worden gevraagd. De aard van de informatie bepaald of de 
fysiotherapeut meteen of op een later tijdstip een afspraak maakt voor een 
behandeling. 

• Uw klacht geeft geen aanleiding over te gaan op fysiotherapeutische zorg. De 
fysiotherapeut zal u dit toelichten. 

• Uw klacht geeft aanleiding tot aanwijzing op onderliggende problematiek. De 
fysiotherapeut zal u vragen contact op te nemen met uw huisarts.  
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Controleer uw polisvoorwaarden 
Wettelijk is bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft. Toch zijn er  zorgverzekeraars 

die in hun polisvoorwaarden hebben bepaald dat u wel die verwijzing nodig heeft. Voor 

aandoeningen die op de chronische lijst staan, is altijd een verwijzing noodzakelijk. Enkele 

zorgverzekeraars vereisen een verwijzing bij specialistische hulp zoals bekkenfysiotherapie 

en behandelingen aan huis of in een instelling. 

Door uw polisvoorwaarden te controleren, weet u of de behandeling zal worden vergoedt. 


