
Format nota voor de zorgverzekeraars 
Met regelmaat komt het voor dat declaraties van complementair therapeuten worden afgewezen door 

de zorgverzekeraars omdat de ingediende nota’s niet compleet of duidelijk zijn. 

 

Dit is voor de zorgverzekeraars de reden geweest om een voorbeeld restitutienota op te stellen die 

door elke therapeut gebruikt kan worden. VGZ heeft het format op hun website geplaatst, zie: 

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/alternatieve_zorg/declaraties/declaraties. 

In het format is ruimte voor een logo van de praktijk, maar ook van relevante beroepsverenigingen en 

koepelorganisatie. Als je jouw nota in je eigen stijl en op je eigen briefpapier wilt blijven opstellen, mag 

dat ook, maar let er dan op dat de nota in ieder geval de volgende gegevens bevat:  

 

 De NAW-gegevens van de behandelaar en de praktijk; 

 De AGB codes van de praktijk en de therapeut; 

 Het KVK-nummer van de praktijk; 

 De NAW-gegevens van de verzekerde; 

 Het klantnummer en/of de geboortedatum van de verzekerde; 

 De datum van de behandeling; 

 De omschrijving ‘psychosociale therapie’, of ‘natuurgeneeskundige therapie’ met de 
bijbehorende prestatiecode (zie bijlage); 

 Logo beroepsvereniging en logo RBCZ met registratienummer. 
 
 

 Let op: De naam van de praktijk en de AGB-codes moeten op de nota hetzelfde zijn als in 
Vektis 
 

Verder hebben de zorgverzekeraars ons gewaarschuwd dat vanaf 1 januari 2017 handgeschreven 
nota’s zullen worden geweigerd voor verwerking. 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur RBCZ/TCZ  

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/alternatieve_zorg/declaraties/declaraties


Bijlage: Prestatiecodes zorgverzekeraars 
bron: https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/alternatieve_zorg/declaraties/prestatiecodes-alternatieve-zorg  
 

24000 Behandeling orthomoleculaire geneeskunde  

24001 Behandeling fytotherapie  

24002 Behandeling kinesiologie  

24003 Behandeling enzymtherapie  

24004 Behandeling moermantherapie  

24005 Behandeling overige natuurgeneeskunde  

24006 Behandeling iriscopie  

24007 Behandeling neuraaltherapie  

24008 Behandeling mesologie  

24009 Behandeling reflexzonetherapie  

24101 Behandeling Chinese kruidengeneeskunde  

24102 Behandeling Shiatsu  

24103 Behandeling overige Oosterse geneeswijzen  

24104 Behandeling acupunctuur  

24200 Behandeling (klassieke) homeopathie  

24300 Behandeling antroposofische therapie  

24303 Behandeling antroposofische eurithmie  

24400 Behandeling spirituele therapie  

24401 Behandeling paranormale geneeskunde  

24500 Behandeling psychotherapie  

24501 Behandeling hypnotherapie  

24502 Behandeling kunstzinnige therapie  

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/alternatieve_zorg/declaraties/prestatiecodes-alternatieve-zorg


24503 Behandeling Gestalttherapie  

24504 Behandeling overige psychosociale therapie  

24600 Behandeling chiropractie  

24601 Behandeling cranio-sacraaltherapie  

24602 Behandeling haptotherapie  

24603 Behandeling osteopathie  

24604 Behandeling ademhalings- en ontspanningstherapie methode Van Dixhoorn  

24605 Behandeling (ortho)manuele therapie  

24606 Behandeling manuele therapie E.S. (Egg Shell)  

24010 Behandeling neuromusculaire triggerpointtherapie  

24012 Behandeling energetische therapie  

24013 Behandeling neuromusculaire behandeling  

24506 Counseling  

 


