
  
 

 
 

 
 
 

 Roskilde, den 03. maj 2009 
 

 

”danmark” giver tilskud til zoneterapi 
 
 
Du kan få tilskud til behandling med zoneterapi, hvis du er medlem af sygeforsikringen ”danmark” 
og har en diagnose. Du skal blot vælge en zoneterapeut, der er RAB-godkendt. 
 
Det har været omtalt i medierne i december og starten af januar. Det har dog ikke været slået stort op og det 
er min oplevelse, at en hel del ”danmark”-medlemmer ikke er klar over at de nu kan få tilskud. 
 
 
Landvinding og kvalitetsstempel til zoneterapien 
Det er en stor landvinding, at der nu er mulighed for at få tilskud, når man går til zoneterapeut, lige som når 
man går til fysioterapeut og kiropraktor. Og selv om tilskuddet endnu ikke er helt så stort, er det dog et 
fremskridt. 
 
Så nu har zoneterapien fået anerkendelse fra samfundets side - både med et ”blåt stempel” i kraft af RAB-
titlen (Registreret Alternativ Behandler), som har et par år på bagen og nu også med tilskud fra ”danmark” lige 
som  kiropraktorer og fysioterapeuter, hvor danmark-medlemmer i mange år har kunnet få tilskud til 
behandling.  
 
Det er en stor sejr for de mennesker, der vælger at tage hånd om deres helbred via behandling med f.eks. 
zoneterapi og for os som behandlere. 
 
Og det er faktisk er det hver femte dansker eller 22,7% der har brugt zoneterapi enten forebyggende eller i 
forbindelse med behandling af en lidelse. Og antallet er stigende. 
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Betingelser for tilskud til zoneterapi 
Der er forskellige betingelser, som skal være opfyldt i forbindelse med tilskuddet: 
 
• Zoneterapeuten skal være godkendt af sin brancheforening som Registreret Alternativ 

Behandler (RAB-registreret) og skal kunne fremvise eksamensbevis. 
• Zoneterapeuten skal have indgået aftale med ”danmark”, hvilket zoneterapeuten i sin klinik 

signalerer ved at have et skilt fra ”danmark” stående. 
 
• Du skal være medlem af ”danmark”. 
• Du skal være i besiddelse af en mundtlig eller skriftlig lægelig diagnose på et problem, hvilket 

zoneterapeuten er forpligtet til at spørge om. En recept på receptpligtig medicin er også fint som 
dokumentation.  

 
• Der er ikke tale om en henvisning fra lægen, som ved andre specialbehandlinger. 

 
Husk at:  
• Der skelnes, som ved andre behandlingsformer, mellem den første og de efterfølgende behandlinger, hvilket 

fremgår af de gældende tilskudssatser.  
• Der kan kun være tale om én førstegangsbehandling af et givet problem. 
• Der lægges loft over antallet af årlige tilskudsberettigede behandlinger pr. patient.  
• Efter endt behandling indberetter zoneterapeuten elektronisk til ”danmark”, hvorefter tilskuddet afregnes 

direkte til ”danmark”s medlem.   
 
Efter endt behandling indberetter zoneterapeuten elektronisk til ”danmark”, hvorefter tilskuddet afregnes 
direkte fra ”danmark” til dig som medlem. 
 

Om zoneterapi 
Ved zoneterapi arbejder man på nogle specifikke reflekszoner på foden, som påvirker kroppens funktioner. 
Behandlingsformen bruges både forebyggende og lindrende i forbindelse med gener som: muskelspændinger, 
fordøjelsesproblemer, væskeophobninger, bihulebetændelse, mellemørebetændelse, hovedpine, 
kredsløbsproblemer, småbørnskolik, allergi og astma og generel smertelindring m.m.  
 
 
FDZ, Forenede danske Zoneterapeuter 
Jeg er medlem af FDZ, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen som registreringsansvarlig forening i henhold til 
”Lov om en brancheadministreret registrerings-ordning (RAB) for alternative behandlere”. FDZ har etiske 
regler, regler for god klinisk praksis, klageorgan osv.  
 
 
Yderligere oplysninger om tilskud og zoneterapi 
Anne Wegeberg, Energikilden - Center for Balance 
Ringstedgade 30 på telefon 21 799 855 eller  
anne@energikilden.dk 
www.energikilden.dk  
 
Jeg er både RAB-godkendt som zone- og kraniosakral-terapeut. 
 
Du kan også læse mere på min faglige organisations hjemmeside www.fdz.dk. 
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