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Wat gaat er veranderen in 2017  
Deze nieuwsflits wordt je toegestuurd om je op de hoogte te 
brengen van de veranderingen die in 2017 op stapel staan.

Door het behalen van de cursus Medische Basis Kennis ben ik  
aangesloten bij het NIBIG, een overkoepelend orgaan van 
complementaire therapeuten. Door deze aansluiting valt de
BSR praktijk Julianadorp onder laag 4 in het gelaagde register.
BSR wordt nu door meer verzekeraars vergoed! (mits men een 
aanvullende verzekering heeft). De BSR vergoeding gaat niet van 
het eigen risico af, dit geldt alleen voor vergoedingen uit het basis 
pakket. Check altijd even bij je eigen ziektekostenverzekeraar.
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Wat verandert er nog meer … 
De zorgverzekeraar accepteert geen handgeschreven facturen 
meer. Dit gaat betekenen dat je de factuur thuis gestuurd krijgt, 
via de mail, waardoor het declareren bij de zorgverzekeraars 
makkelijker wordt. Naast naam, adres en woonplaats moet ook het 
polisnummer vermeld worden op de factuur. Het verzoek is om 
deze gegevens, eventuele adresverandering, email en 
polisnummer, mee te nemen bij het eerst volgende consult in 2017.
Zonder deze gegeven wordt de factuur niet in behandeling genomen
door de verzekeraars.

Wist je dat … 
-De praktijk gesloten is van dinsdag 24 januari t/m woensdag 8 februari.
-Er in 2017 ruim 90 BSR praktijken zijn in Nederland.
-Een lichaam zonder body stress optimaal functioneert en energiek is. 
-Je altijd kunt bellen of mailen voor een afspraak
-Je deze nieuwsflits mag doorsturen naar mensen waarvan je vermoed 
dat ze body stress hebben.
-Op www.bsr-julianadorp.nl en bodystressrelease.nl informatie staat over de BSR 
techniek.
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