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Bijlage 1 bij de Regeling Medische zorg Oekraïne
Fysiotherapie/Oefentherapie (versie vanaf 01-07-2022) 

Fysiotherapie of oefentherapie omvat zorg zoals fysiotherapeuten en oefentherapeuten die 

plegen te bieden ter behandeling van de in Bijlage 1 Besluit zorgverzekering aangegeven 

aandoeningen, voor zover de daarbij aangegeven termijn niet is overschreden. 

Aandoeningen Behandelduur 

Aandoening van het zenuwstelsel 

Cerebrovasculair accident 

Ruggenmergaandoening 

Multipele sclerose 

Perifere zenuwaandoening indien sprake is van 

motorische uitval 

Extrapiramidale aandoening 

Motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van 

het zenuwstelsel en hij jonger is dan 17 jaar 

Aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel 

Cerebellaire aandoening 

Uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de 

hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van 

hersenletsel 

Radiculair syndroom met motorische uitval Maximaal 3 maanden 

Spierziekte 

Myasthenia gravis 

Aandoening van het bewegingsapparaat 

Aangeboren afwijking 

Progressieve scoliose 

Juveniele osteochondrose en hij jonger is dan 22 jaar 

Reflexdystrofie 

Fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of 

morbus Paget 

Frozen shoulder (capsulitis adhaesiva) Maximaal 12 maanden 

Hyperostotische spondylose (morbus Forestier) 

Collageenziekten 

Status na amputatie 

Whiplash Maximaal 3 maanden, indien 

hierna nog sprake is van de 

trias bewegingsverlies, 

conditieverlies en cognitieve 

stoornissen, kan deze periode 

verlengd worden met 

maximaal 6 maanden. 

Postpartum bekkeninstabiliteit Maximaal 3 maanden 

Fracturen indien deze conservatief worden behandeld Maximaal 6 maanden na 

conservatieve behandeling 

Overige aandoeningen 

Aangeboren afwijking van de tractus respiratorius 

Lymfoedeem 

Littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma 
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Overige aandoeningen (vervolg) 

Status na opname in een ziekenhuis, een 

verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan 

wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie 

en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na 

ontslag naar huis of de beëindiging van de 

dagbehandeling 

Maximaal 12 maanden in 

aansluiting op ontslag naar 

huis of beëindiging van de 

behandeling in de instelling 

Perifeer arterieel vaatlijden in stadium 3 Fontaine Maximaal 12 maanden 

Weke delen tumoren Maximaal 2 jaren na bestraling 

Diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van 

ventilatoire beperking of diffusiestoornis 

Onder de aanspraak valt ook: 

– Bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Deze zorg omvat voor de

Verzekerden van 18 jaar of ouder maximaal 9 behandelingen.

– Gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine

(etalagebenen). Deze zorg omvat voor de Verzekerden van 18 jaar of ouder

maximaal 37 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden.

– Gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van heup- of kniegewricht. Deze zorg

omvat voor de Verzekerden van 18 jaar of ouder ten hoogste 12 behandelingen

gedurende maximaal 12 maanden.

– Gesuperviseerde oefentherapie bij chronic obstructive pulmonary disease (COPD),

indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie.

Deze zorg omvat voor de Verzekerden van 18 jaar of ouder ten hoogste 5

behandelingen gedurende maximaal 12 maanden indien er sprake is van een klasse

A van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties. Indien sprake

is van klasse B van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties

omvat de zorg ten hoogste 27 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden na

aanvang van de behandeling en 3 behandelingen per 12 maanden in de daarop

volgende jaren. Indien sprake is van klasse C of D van de GOLD Classificatie voor

symptomen en risico op exacerbaties omvat de zorg 70 behandelingen gedurende

maximaal 12 maanden na aanvang van de behandeling en 52 behandelingen per

12 maanden in de daarop volgende jaren.


