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’T DINKELTJE 
Nieuwsbrief Chiropractie Dinkelland 

Geachte lezer, 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van Chiropractie Dinkelland: ’t Dinkeltje. Een nieuwbrief voor de periode winter 
’19 en voorjaar ’20, zo net voor de start van de winter met de Kerstdagen en jaarwisseling voor de deur. 
Klassiek een tijd voor persoonlijke reflectie, en de blik richten op de toekomst. Mocht u vragen hebben, ideeën 
hebben voor te behandelen onderwerpen? Laat dit dan gerust weten! Veel leesplezier! 

Jeroen Bezemer

Gezondheidscentrum De Molenborgh 
Molenstraat 8b 
7631 AZ Pagina �1

0541-820393  
www.chiropractiedinkelland.nl 
info@chiropractiedinkelland.nl

Vakantie Feestdagen 2019 

De praktijk is in de week van Kerst geopend op maandag 23, dinsdag 24, en vrijdag 27 december 2019. De 
praktijk is gesloten van maandag 30 december 2019 tot en met vrijdag 3 januari 2020. Op maandag 6 januari 
2020 is de parktijk weer geopend. U kunt in de vakantie bij spoed een voicemailbericht inspreken op het 
antwoordapparaat, of een e-mail sturen naar info@chiropractiedinkelland.nl.
Ik wens u gezegende Kerstdagen en een gezond en gelukkig 2020 toe!
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“Houd net als een 
röntgenfoto, ook 
ieder jaar weer uw 
zorgverzekering 
tegen het licht.” 

Tarieven consulten 2020 

Het tarief voor een eerste consult in 2020 blijft hetzelfde:  
€ 80,-. Het tarief voor een vervolgconsult wordt wel 
geïndexeerd en zal in 2020 € 57,- bedragen.

Vergoedingen behandeling chiropractie in 2020 

De vergoedingen van de zorgverzekeraars voor 2020 zijn 
bekend. Veel verzekeraars blijven behandeling 
chiropractie vergoeden, waarbij de vergoeding net als 
voorgaande jaren komt uit het aanvullend verzekerd 
zorgpakket. De juiste keuze voor het pakket is daarbij 
van belang: de vergoeding per pakket kan in 2020 
namelijk wél anders zijn dan voor hetzelfde pakket in 
2019 het geval is. Voor meer informatie kunt u kijken op: 
https://www.chiropractievergoeding.nl , of https://
www.zorgwijzer.nl/vergoeding/chiropractie. Voor 
vergoeding van behandeling chiropractie geldt géén 
eigen risico.

Openingstijden 2020 

Chiropractie Dinkelland zal in 2020 ook zijn 
geopend van maandag t/m vrijdag. Wél zal de 
praktijk, als vuistregel, in oneven weken op 
woensdag zijn gesloten. Waarom? Het afgelopen 
jaar heb ik gemerkt dat het fijn zou zijn om extra 
tijd in te kunnen plannen om bij- en nascholing 
verder uit te kunnen diepen. Daarom heb ik 
besloten één dag in de twee weken daarvoor vrij te 
nemen, om daar meer aandacht aan te kunnen 
besteden. De vuistregel is daarom dat de praktijk in 
oneven weken op woensdag is gesloten, maar 
vanwege feestdagen in dezelfde werkweek kan 
daarvan worden afgeweken.

Overzicht vakanties en feestdagen winter ’19 - voorjaar ’20 

De praktijk is gesloten in de week of op de dag:
Woensdag 25 december en donderdag 26 december ’19: Kerst ’19 Weer geopend: vrijdag 27 december ’19 
Week 1 2020: maandag 30 december ’19 t/m vrijdag 3 januari ’20 Weer geopend: maandag 6 januari ’20
Week 14 2020: maandag 30 maart ’20 t/m vrijdag 3 april ’20 Weer geopend: maandag 6 april ’20
Maandag 13 april ’20: Tweede Paasdag Weer geopend: dinsdag 14 april ’20
Maandag 27 april ’20: Koningsdag Weer geopend: dinsdag 28 april ’20
Dinsdag 5 mei ’20: Bevrijdingsdag Weer geopend: woensdag 6 mei ’20
Donderdag 21 mei ’20: Hemelvaartsdag (en vrijdag erna) Weer geopend: maandag 25 mei ’20
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