
 
 
Aansprakelijkheid fysiotherapeuten en fysiotherapie een no-brainer 
 
Aansprakelijkheid fysiotherapeuten en fysiotherapie is voor elke ondernemer belangrijk maar zeker voor elke 
zorgpraktijk een no-brainer.  
Er zijn echter wel belangrijke verschillen binnen de verschillende soorten aansprakelijkheids-verzekeringen. 
Deze verzekering voor aansprakelijkheid fysiotherapeuten en fysiotherapie dekt schade aan mensen en zaken. 
Oftewel zaakschade en letselschade. 
 
1. Letselschade (personenschade) 
Letsel of benadeling van de gezondheid van een persoon, beide al dan niet de dood tot gevolg hebbend, en 
schade die voortvloeit uit de juridische aansprakelijkheid voor fysiotherapeuten en fysiotherapie. 
 
2. Zaakschade 
Er is dekking bij aansprakelijkheid voor fysiotherapeuten en fysiotherapie voor zaakschade bij: 
a. Beschadiging, verontreiniging en vervuiling van zaken, en schade die daaruit voortvloeit; 
b. verlies, vernietiging en verdwijning van zaken, en schade die daaruit voortvloeit; 
alles voor zover het gaat om zaken die van anderen zijn dan van verzekeringnemer. 
 
3. Vermogensschade 
a. Aantasting van het vermogen van een cliënt die niet het gevolg is van schade aan personen en/of zaken. 
b. Aantasting van het vermogen van een zorgverzekeraar als gevolg van een medische fout waarvoor 
verzekerde ten opzichte van de cliënt aansprakelijk is. 
 
Verweren tegen (on)terechte aansprakelijkheid 
De verzekeringsmaatschappij vergoedt bij aansprakelijkheid fysiotherapeuten en fysiotherapie, meestal 

1. de kosten van verweer, 
2. de kosten van rechtsbijstand 

Het belang van een goede rechtsbijstand en een juist verweer, die aan een dergelijke verzekering is verbonden 
mag niet onderschat worden. Immers, ook onterechte aansprakelijkheidstelling kunnen veel slapeloze nachten 
opleveren voor degene die aansprakelijk wordt gesteld. De persoonlijke verantwoordelijkheid die vaak wordt 
gevoeld, wordt verzacht doordat een extern juridische partner de emotionele druk wegneemt. Het feit dat 
de verzekeringsmaatschappij deze juridische strijdt kan overnemen, geeft veel rust rondom de zakelijke kant 
van een aansprakelijkheid fysiotherapeuten en fysiotherapie. 
 
Bent u goed verzekerd voor uw aansprakelijkheid? 
 
Voor meer informatie hierover, neem dan contact met ons op via (06) 39789905 of info@feab.nl 
 
Website 
www.feab.nl 
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