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Beste lezer
Het magische - en door velen gevreesde - jaar 2012 is bijna ten einde. Het gaat
gewoon 2013 worden.
Voor wie bang was dat de wereld in 2012 zou vergaan betekent dit extra tijd.
lééf-tijd of be-leef-tijd zoals hieronder in een nieuwjaarswens geschetst.
Als je hem wilt uit printen, raad ik je aan hem hier te downloaden, dan heb je betere
kwaliteit.

2 Nieuws over mijn praktijk
vanaf januari 2013 ben ik bij een andere beroepsvereniging aangesloten en vallen
mijn behandelingen onder de noemervan acupunctuur omdat ik nu ben aangsloten bij
de Nederlandse Vereniging voor Acupucntuur (NVA) in plaats van mijn oude,
vertrouwde vereniging de Nederlandse Vereniging voor Praktizijns in de natuurlijke
geneeskunst (NWP). De reden van deze verandering is, omdat de NVA beter vergoedt
wordt en ik er meer vertrouwen in heb dat dit in de toekomst ook zo zal blijven.
Voordeel is dus een betere vergoeding door meer aanvullende polissen. Nadeel is dat
ik formeel meer beperkt ben tot de acupunctuur, waarin ik me nu ook extra zal gaan
bijscholen. Mijn werk blijft natuurlijk gewoon wat het is en zoals je het van mij
gewend bent.
3.Tarieven voor behandelingen 2013
De tarieven zijn al jaren het zelfde en ik wil dat voorlopig in basis ook zo houden. De
BTW is helaas van 19% naar 21% gegaan, wat ik nu nog niet wil doorvoeren in de
consultprijzen.
De enige wijziging die gaat komen is voor consulten van een half uur (of gesplitste
rekeningen). Dit omdat het mij meer administratietijd kost. Consulten van een half
uur worden verhoogd van 40 naar €45,00 inclusief 21% BTW.
Wil je deze kostenverhoging vermijden, kijk dan of je een verzekering kunt afsluiten
die niet beperkt is in haar vergoeding per dag.
Verder blijft het uurtarief op €80,00 per uur, inclusief BTW.
4. Belangrijke info over zorgverzekeringen en vergoedingen voor 2012.
Je kan je zorgverzekering nu nog veranderen! voor 31 december moet je je oude
verzekering dan opzeggen en tot 1 feb. heb je tijd om een nieuw pakket af te sluiten.
Dit is dus het moment om je zorgwensen op een rijtje te zetten zodat je zo nodig nog
van zorgverzekering kan veranderen.
Voor mij is een goede aanvullende verzekering een investering in mijzelf.
In de bijlage vind je een lijst van verzekeringen die de behandelingen van bij de NVA
angsloten therapeuten vergoeden.
Zelf laat ik me graag adviseren door Rob Beukers van Sesam advies. Prettig, op maat
en met kortingen.
De top 5 meest gekozen Natuurgeneeskundige zorgverzekeringen 2013
via Sesamadvies:
1.Avero-Achmea >> Beter voor Nu
2. VGZ >> Plus Aanvullend
3. De Amersfoortse >>Optimaal
4. Delta Lloyd >> Comfort
5. Ohra >> Extra Uitgebreid
Ik hoop je hiermee op weg geholpen te hebben naar een gezond en goed verzorgd
2013!
Hartelijke groet,
Conny Coppen
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