
FIT MODULE SALLAND 
ZORGVERZEKERINGEN

Deze verzekeringsvoorwaarden zijn geldig vanaf 1 januari 2022 en treden in de
plaats van de tot dan toe geldende verzekeringsvoorwaarden van de Fit Module.



Specifieke bepalingen voor de Fit Module
De Fit Module biedt een dekking in aanvulling op de dekking vanuit de aanvullende verzekering Extra en Plus.

1. Welke verzekeringsvoorwaarden zijn van toepassing?
De Fit Module biedt een extra dekking bovenop de aanvullende verzekering Extra en Plus. Op het polisblad worden deze 
aanvullende verzekeringen in combinatie met de Fit Module aangemerkt als respectievelijk Extra Fit en Plus Fit.

Op de Fit Module zijn de onderhavige Specifieke bepalingen voor de Fit Module van toepassing.

Op de Fit Module zijn daarnaast van toepassing de verzekeringsvoorwaarden van Salland Zorgverzekeringen inclusief de 
daarvan deel uitmakende bijlagen, met uitzondering van:
• de bepalingen die uitdrukkelijk alleen gelden voor de basisverzekering;
• de bepalingen die uitdrukkelijk alleen gelden voor een specifieke andere aanvullende verzekering.

2. Wanneer komt u in aanmerking voor de Fit Module?
Voor het sluiten van de Fit Module gelden de volgende acceptatievoorwaarden:
•  u (verzekeringnemer) kunt alleen een Fit Module sluiten voor uzelf als verzekerde en voor uw gezinsleden. Uw gezinsleden 

zijn in dit verband een of meerdere gezinsleden van u (verzekeringnemer) die deel uitmaken van de huishouding van u 
(verzekeringnemer) en dus ook op uw (verzekeringnemer) adres wonen en op dat adres zijn ingeschreven in de BRP;

•  u (verzekeringnemer) kunt alleen een Fit Module sluiten als de persoon die u (verzekeringnemer) wilt verzekeren op het 
moment van ingaan van de Fit Module een Salland Basisverzekering en een aanvullende verzekering Extra of Plus heeft;

•  u (verzekeringnemer) heeft geen betalingsachterstand bij en bent niet in het verleden geroyeerd door Eno Zorgverzekeraar 
N.V. of Eno Aanvullende Verzekeringen N.V.;

•  u (verzekeringnemer) behoort op de ingangsdatum van de Fit Module tot de in een met ons gesloten collectiviteit 
overeengekomen (groep van) personen ten behoeve van wie de Fit Module kan worden gesloten.

Wij kunnen het sluiten van de Fit module weigeren om een andere reden. 

3. Wanneer eindigt de Fit Module?
Naast de gronden voor beëindiging die zijn opgenomen in het hoofdstuk Algemene bepalingen van de 
verzekeringsvoorwaarden van Salland Zorgverzekeringen, eindigt de Fit Module:
a)  met ingang van de dag waarop de collectiviteit als bedoeld in artikel 2, Specifieke bepalingen voor de Fit Module is 

geëindigd en er niet aansluitend sprake is van een nieuwe collectiviteit als hiervoor bedoeld;
b)  met ingang de dag waarop u niet langer verzekerd bent krachtens zowel de Salland Basisverzekering én de aanvullende 

verzekering Extra of de aanvullende verzekering Plus;
c)  met ingang van 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin u (verzekerde/verzekeringnemer) niet langer behoort tot 

de in de collectiviteit overeengekomen (groep van) personen ten behoeve van wie de Fit Module kan worden gesloten.

4. Wat geldt bij samenloop met de aanvullende verzekering Extra of Plus?
De Fit Module biedt een dekking in aanvulling op de dekking vanuit de Salland Basisverzekering en de aanvullende verzekering 
Extra en Plus.

In aanvulling op het bepaalde in artikel 9 van de Specifieke bepalingen aanvullende verzekeringen heeft u geen recht op 
vergoeding van kosten van zorg vanuit de Fit Module:
•  als u op grond van de Salland Basisverzekering, de aanvullende verzekering Extra of Plus recht heeft op vergoeding van 

kosten van de zorg en de maximumvergoeding vanuit de Salland Basisverzekering, de aanvullende verzekering Extra of de 
aanvullende verzekering Plus nog niet is bereikt.

Dekking en vergoeding per zorgvorm
Algemene fysiotherapie, oefentherapie

Fit Module

5 zittingen per kalenderjaar

Wat is de dekking?
U heeft recht op vergoeding van:
• algemene fysiotherapie;
• oefentherapie Cesar en Mensendieck;
• littekenbehandeling;
• psychosomatische fysiotherapie en oefentherapie;
• geriatrische fysiotherapie en oefentherapie;
• bekkenfysiotherapie en -oefentherapie;
• oedeemtherapie en lymfedrainage. 

De vergoeding geldt voor de verschillende therapieën gezamenlijk.

U heeft recht op vergoeding van zittingen in het buitenland. Voor zittingen in het buitenland gelden de tarieven voor niet-
gecontracteerde zorg.

Niet elke behandeling telt als één zitting. Een zitting wordt als volgt berekend:
• telefonische zitting (en verslag)  ½ zitting
• screening (en verslag)   ½ zitting
• intake en onderzoek na screening ½ zitting
• groepszitting 3-10 personen  ½ zitting
• overige     1 zitting

Waar moet u op letten?
Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:
• algemene fysiotherapie: een fysiotherapeut;
• bekkenfysiotherapie: een bekkenfysiotherapeut;
• geriatrische fysiotherapie: een geriatriefysiotherapeut;
• littekenbehandeling: een fysiotherapeut en huidtherapeut;
• psychosomatische fysiotherapie: een psychosomatisch fysiotherapeut;
• oedeemtherapie en lymfedrainage: een oedeemtherapeut en huidtherapeut;
• algemene oefentherapie: een oefentherapeut (Cesar of Mensendieck);
• bekkenoefentherapie: een bekkenoefentherapeut;
• geriatrische oefentherapie:  een geriatrie-oefentherapeut;
• psychosomatische oefentherapie: een psychosomatische oefentherapeut;
•  gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen): een fysiotherapeut of oefentherapeut die is 

aangesloten bij het landelijke netwerk Chronisch ZorgNet. Deze zorgaanbieders zijn te vinden op 
  www.salland.nl/zorgzoeker. U kunt ook bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. De aansluiting op Chronisch 

ZorgNet is niet verplicht als de zorg al is gestart vóór 1 januari 2018;
•  fysiotherapie en oefentherapie voor de ziekte van Parkinson: een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij 

het landelijke netwerk ParkinsonNet. Deze zorgaanbieders zijn te vinden op www.salland.nl/zorgzoeker. U kunt ook bellen 
met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. De aansluiting op ParkinsonNet is niet verplicht als de zorg al is gestart vóór 

 1 januari 2018.



U moet een verwijzing hebben van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist 
ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, verpleegkundig specialist, physician assistent of een regiebehandelaar in het kader van de 
geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP):
•  voor behandeling voor een aandoening die staat op de Lijst aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie. De Lijst 

aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie is te vinden op www.salland.nl/fysiotherapie. Op verzoek sturen wij 
 deze toe;
•  voor zorg aan huis of in een instelling door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.
Als u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaat, moet u een kopie van de verwijzing meesturen met het indienen van 
de eerste nota.

Moet u bijbetalen voor niet-gecontracteerde zorg?
U heeft recht op volledige vergoeding van behandelingen door een door ons gecontracteerde zorgaanbieder. Voor 
behandelingen door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, geldt een maximumvergoeding per behandeling. De tarievenlijst 
met maximumvergoedingen kunt u bekijken en downloaden via www.salland.nl/tarieven. Als de tarieven van de niet-
gecontracteerde zorgaanbieder hoger zijn dan onze maximumtarieven is het verschil voor uw eigen rekening.

De gecontracteerde zorgaanbieders zijn te vinden op www.salland.nl/zorgzoeker. U kunt ook bellen met onze Zorgadvieslijn  
via (0570) 68 74 70.


