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Wat is de behandelindex? 

 De behandelindex (BI) voor fysiotherapie is een maat die 

voor een praktijk het werkelijke aantal goedgekeurde 

behandelingen (goedgekeurde declaraties in de AV en/of 

BV) afzet tegen het verwachte aantal behandelingen. 

 De BI kan door zorgverzekeraars ingezet worden voor 

spiegelinformatie t.b.v. een verbetercyclus bij de 

fysiotherapiepraktijken en in de contractering. 

 Als het werkelijke aantal goedgekeurde behandelingen van 

een praktijk gelijk is aan het verwachte aantal 

behandelingen is de BI gelijk aan 100. Meer goedgekeurde 

behandelingen dan verwacht leidt tot een BI hoger dan 100 

en minder dan verwacht leidt tot een BI lager dan 100. 

 Het verwachte aantal behandelingen kan verschillen per 

patiënt. Het is het gemiddelde aantal landelijk 

goedgekeurde behandelingen voor een groep patiënten 

met dezelfde patiëntkenmerken. 

 De berekening houdt rekening met vijf patiëntkenmerken: 

leeftijd, geslacht, pathologie (o.b.v. diagnosecode), 

sociaaleconomische status (afgeleid van postcode) en 

verzekeringsgrondslag (o.b.v. het verzekeringspakket). Zie 

het rekenvoorbeeld voor meer details over het verwachte 

aantal behandelingen en de kenmerken. De mix van vijf 

patiëntkenmerken leidt tot 900 te onderscheiden 

patiëntgroepen (mandjes). 

 Tot nu toe berekenden verzekeraars ieder apart een BI. Om 

de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de BI te 

vergroten ontwikkelden verzekeraars deze samen door tot 

één landelijke BI (juni 2019 beschikbaar).  

De BI is een instrument dat het werkelijke aantal goedge-

keurde behandelingen afzet tegen het verwachte aantal 

behandelingen op basis van vijf patiëntkenmerken.  

Goedgekeurde  

behandeling 

Patiëntkenmerk 

leeftijd 

Patiëntkenmerk 

geslacht 

 

Patiëntkenmerk 

verzekeringsgrond 

 

Patiëntkenmerk        

pathologie (diagnose) 

 

Patiëntkenmerk sociaal-

economische status 

 

Het verwachte aantal fysiotherapiebehandelingen is gebaseerd op het gemiddelde aantal 

goedgekeurde behandelingen per set van patiëntkenmerken 
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Waarvoor dient de BI? 

De BI kan ingezet worden voor spiegelinformatie t.b.v. een 

verbetercyclus bij de fysiotherapiepraktijken en in de con-

tractering door zorgverzekeraars. 

Verbetercyclus bij 

fysiotherapeuten 
Contracteercyclus 

Contractering Spiegelinformatie 

 De behandelindex (BI) voor fysiotherapie heeft twee doelen: 

1. Spiegelinformatie leveren aan de fysiotherapiepraktijken als input 

voor een verbetercyclus ter stimulering van de efficiëntie. Met de BI in 

de huidige vorm kan een praktijk het aantal goedgekeurde declaraties 

vergelijken met het aantal verwachte behandelingen voor haar 

populatie. Kanttekeningen: 

 Voor sturing op het beleid van de praktijk, is één BI per praktijk 

noodzakelijk. De ontwikkeling naar deze landelijke BI maakt dit mogelijk. 

 Voor sturing o.b.v. de BI moet de spiegelinformatie passen bij de mogelijke 

beleidskeuzes van praktijken en zo goed mogelijk up-to-date zijn.  

2. Een instrument dat als onderdeel van de contractering van 

fysiotherapiepraktijken door zorgverzekeraars gebruikt kan worden. 

Kanttekeningen: 

 Een afwijkende BI betekent niet per definitie een afwijking in efficiëntie 

van de fysiotherapiepraktijk, mogelijk kan dit op een andere manier 

verklaard worden.  

 Verzekeraars bepalen ieder hun eigen contracteringsbeleid en de inzet van 

de BI hierin.  

 De BI geeft op praktijkniveau een beeld van het aantal 

behandelingen dat naar verwachting nodig is voor de 

patiëntpopulatie van de praktijk. Kanttekening: 

 De BI is niet geschikt om op individueel patiëntniveau vast te stellen 

hoeveel zorg nodig is voor een patiënt.  
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 In juni 2019 is de landelijke behandelindex (BI) beschikbaar 

voor fysiotherapiepraktijken (o.b.v. declaratiedata 2018).  

 De landelijke BI is een verbetering t.o.v. aparte BI’s per 

verzekeraar, omdat: 

 Gebruik van spiegelinformatie o.b.v. de BI binnen de fysiotherapie-

praktijk, in een cyclus van voortdurend verbeteren, eenvoudiger is als 

maar één cijfer de praktijkvariatie weergeeft.   

 Door het samenvoegen van de gegevens van de verzekeraars 

grotere groepen ontstaan en de statistische betrouwbaarheid 

toeneemt.  

 Door het samenvoegen van de gegevens ook meer kleine praktijken, 

die voorheen per verzekeraar te weinig patiënten hadden, 

meekunnen in de BI en spiegelinformatie ontvangen. 

 Voor de ontwikkeling van de landelijke BI hebben 

zorgverzekeraars en Vektis onder begeleiding van Equalis 

een zorgvuldig proces doorlopen, inclusief een validatie 

door een externe partij (Vintura) op de berekeningen. 

 Zeven verzekeraars nemen momenteel deel aan de 

landelijke BI (samen 90% marktaandeel): CZ, ENO, De 

Friesland, Menzis, VGZ, Zilveren Kruis, en Zorg en Zekerheid.  

 Niet alle goedgekeurde declaraties worden gebruikt voor 

de BI, de volgende declaraties gaan niet mee: 

 Declaraties van DSW, ONVZ, a.s.r en iptiQ 

 Prestatiecodes die niet relevant zijn voor fysiotherapie 

 Declaraties met missende velden en declaraties die direct ingediend 

zijn door verzekerden of door volmachten, zodat alleen volledig 

gecontroleerde cijfers worden meegenomen 

 Declaraties waarvan de privacy beschermd is 

 

Doorontwikkeling naar een 

landelijke BI 

In 2019 gaan we van een aparte BI per verzekeraar voor 

elke praktijk naar één landelijke BI per praktijk. 

 

Fysiotherapiepraktijk 

Verzekeraar 

De BI wordt door vier (ter voorbeeld, in 

werkelijkheid 7) verschillende verze-

keraars vastgesteld (kleurindicatie) 

verzekerd 

De BI wordt landelijk op basis van na-

genoeg alle cliënten vastgesteld.  
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 De doorontwikkeling van een behandelindex (BI) voor 

fysiotherapie per verzekeraar naar één landelijke BI heeft 

mogelijk impact op de contracten van een praktijk. 

 Ieder jaar kan de hoogte van de BI voor een praktijk 

veranderen, waardoor mogelijk het contract met de 

verzekeraar en het tarief verandert.  

 Met de komst van de landelijke BI kan de BI wederom 

veranderen als gevolg van twee oorzaken:  

 Het betreft, zoals elke nieuwe uitgave van de BI, een andere periode 

van declaratiedata. De eerste landelijke BI is o.b.v. goedgekeurde 

declaraties over het jaar 2018. 

 De declaraties van nagenoeg alle patiënten van een praktijk worden 

samengenomen in de landelijke BI. 

 Meerdere verzekeraars gebruiken de BI in de contractering. 

Vaak vallen bepaalde BI-ranges samen met contracten, 

gekoppeld aan andere tariefstellingen. 

 De impact van een verandering in het contract hangt af van 

het aantal behandelingen dat bij de verzekeraar plaatsvindt 

en de verandering in de contractvoorwaarden, waaronder 

het tarief. 

 

Mogelijke impact op fysiotherapie-

praktijken 

Bij invoering van één landelijke BI verandert voor een prak-

tijk per verzekeraar mogelijk de waarde van de BI.  Meer-

dere verzekeraars gebruiken de BI als indicator om te be-

palen welk contracttype de praktijk krijgt aangeboden.  

Fysiotherapiepraktijk Verzekeraar 
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 De behandelindex (BI) per fysiotherapiepraktijk is de som 

van het aantal werkelijke goedgekeurde behandelingen 

gedeeld door de som van het aantal verwachte 

behandelingen in die praktijk, maal honderd.  

 Elke patiënt heeft een set van patiëntkenmerken (mandje). 

Per mandje is het gemiddelde aantal behandelingen 

berekend o.b.v. de landelijke werkelijke goedgekeurde 

behandelingen.  

 Een mandje is een set van vijf patiëntkenmerken:  

 Leeftijd (5 klassen: 0-17, 18-44, 45-64, 65-74 en 75+ met peildatum 

30 juni) 

 Geslacht (2 klassen: man en vrouw met peildatum 1 juli) 

 Sociaaleconomische status (SES; 3 klassen: laag, midden, hoog) 

• O.b.v. de SES van de postcode (SCP 2016) van het huisadres van de 

verzekerde op peildatum 1 juli.  

 Pathologie (10 klassen) 

• O.b.v. de laatste 2 getallen van de diagnosecode: xx00-xx09, xx10-xx19, 

xx20-xx28, xx31-xx39, xx40-xx48, xx50-xx56, xx60-xx69, xx70-xx79, 

xx80-xx89, xx90-xx99. 

 Verzekeringsgrondslag (3 klassen: Bijlage 1 Bzv, AV laag, AV hoog) 

• O.b.v. code soort indicatie (CSI ) en het aantal verzekerde zittingen in het 

AV-pakket. Bijlage 1 Bzv is CSI code 001, 008, 010, 011 of 012. AV laag 

is CSI code 009 i.c.m. 12 of minder verzekerde zittingen. AV hoog is CSI 

code 003, 004, 005 of 009 i.c.m. met meer dan 12 verzekerde zittingen.  

 Zie de technische toelichting van de rekenmethodiek voor 

een volledige beschrijving van de methode. 

Rekenvoorbeeld 

Een versimpeld en fictief rekenvoorbeeld voor een praktijk 

met zes patiënten, elk met andere patiëntkenmerken (leef-

tijd, geslacht, pathologie, SES en verzekeringsgrond). N.B. 

In werkelijkheid moet een praktijk meer dan 30 patiënten 

hebben voordat de BI wordt vastgesteld. 

Fysiotherapiepraktijk 
Zes voorbeeldpatiënten met ver-

schillende patiëntkenmerken 

Leeswijzer: De voorbeeldpatiënt in de bovenste tabelregel is een vrouw tussen de 18 en 44 jaar oud. 

Ze valt in de range diagnosecodes xx10 t/m xx19 (Pathologie), in de SES klasse midden en  ze krijgt 

een behandeling die vergoed wordt in de AV en heeft een AV-pakket met 12 of minder verzekerde 

fysiotherapiezittingen (AV laag) afgesloten. Ze heeft 7 behandelingen gehad. Het verwachte aantal 

behandelingen voor patiënten met dezelfde kenmerken is 6,3.  


