Standaard prijslijst

ingangsdatum 01-02-2017

Fysiotherapeuten zijn per 1 januari 2006 verplicht een openbare prijslijst bekend te maken aan niet
verzekerde patiënten en patiënten van wie de zorgverzekeraar geen contract met de desbetreffende
fysiotherapeut heeft gesloten.
Fysiotherapie
Zitting fysiotherapie
Eenmalig fysiotherapeutisch consult
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie

€ 35,75
€ 57,25
€ 26,50

Manuele therapie
Zitting manuele therapie
Eenmalig consult manuele therapie
Niet nagekomen afspraak manuele therapie

€ 47,75
€ 57,25
€ 36,25

Psychosomatische fysiotherapie
Zitting psychosomatische fysiotherapie
Eenmalig consult psychosomatische fysiotherapie
Niet nagekomen afspraak psychosomatische fysiotherapie

€ 35,75
€ 57,25
€ 26,50

Orofaciale fysiotherapie
Zitting orofaciale fysiotherapie
Eenmalig consult orofaciale fysiotherapie
Niet nagekomen afspraak orofaciale fysiotherapie

€ 35,50
€ 57,25
€ 26,50

Oedeemtherapie
Zitting oedeemtherapie
Niet nagekomen afspraak oedeemtherapie

€ 37,25
€ 26,50

Oefentherapie Cesar
Zitting oefentherapie Cesar
Zitting kinderoefentherapie Cesar
Instructie/overleg ouders kinderoefentherapie
Eenmalig consult oefentherapie Cesar
Niet nagekomen afspraak oefentherapie Cesar

€
€
€
€
€

Overig
Screening
Screening en intake en onderzoek en fysiotherapie
Intake en onderzoek na verwijzing

€ 16,00
€ 37,00
€ 48,50

Toeslag aan huis behandeling
Toeslag in instelling

€ 11,00
€ 11,00

Eenvoudige korte rapporten fysiotherapie
Uitgebreide tijdrovende rapporten fysiotherapie
*incl. 21% BTW

€ 66,55*
€ 81,07*

35,75
45,75
30,00
57,25
26,50

Prijslijst vervolg zie ommezijde
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Medische Fitness
Prijs per maand 1x trainen per week
Prijs per maand 2x trainen per week

€
€

42,50
68,75

Prijs per maand 1x trainen per week incl. 55+ korting
Prijs per maand 2x trainen per week incl. 55+ korting

€
€

38,25
58,50

Beweegprogramma
Beweegprogramma voor cliënten met specifieke aandoeningen (3 maanden):
- Diabetes mellitus
- COPD
- Hart- en vaatziekten
- Osteoporose
- Obesitas

€ 375,00

Runningtherapie
1 behandeling runningtherapie (individueel, 25 minuten) 1 zitting fysiotherapie,
Groepstarief runningtherapie (9 maal, 1 uur)

€ 35,00
€ 300,00

(9 weken, 1 intest, 8 weken lopen, 1x pw begeleiding 1-2x pw zelfst.)
Diversen
Dynaband prijs per meter
Zitkussen

€
€

2,50*
32,50*

Overige verstrekte verband- en hulpmiddelen in het kader van fysiotherapie:
Afhankelijk van de verstrekte middelen.
*incl. 21% BTW

Prijslijst zie ommezijde
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Huidtherapeuten zijn verplicht een openbare prijslijst bekend te maken aan niet verzekerde patiënten en
patiënten van wie de zorgverzekeraar geen contract met de desbetreffende huidtherapeut heeft gesloten.
Huidtherapie
Zitting huidtherapie lymfe-oedeem 30 minuten
Zitting huidtherapie consult
Zitting Acnétherapie
Toeslag zitting Acnétherapie inclusief peeling

€
€
€
€

44,00
35,75
37,50
10,00

Tarief zittingen, Littekentherapie, Overbeharing, Coagulatie en Camouflagetherapie:
Zitting huidtherapie 20 minuten
€ 24,70
Zitting huidtherapie 30 minuten
€ 35,75
Zitting huidtherapie 45 minuten
€ 53,15
Zitting huidtherapie 60 minuten
€ 70,50
Zitting huidtherapie 75 minuten
€ 87,95
Zitting huidtherapie peeling gelaat
Zitting huidtherapie peeling gelaat en hals
Zitting huidtherapie peeling intake

€ 55,35
€ 65,50
€ 37,75

Toeslag aan huis behandeling

€ 11,00

Niet nagekomen afspraak huidtherapie :

75% van de gereserveerde behandeling

Diversen*
Eenvoudige korte rapporten huidtherapie
Uitgebreide tijdrovende rapporten huidtherapie

€ 66,55
€ 81,07

Verstrekte verband- en hulpmiddelen in het kader van huidtherapie:
afhankelijk van de verstrekte middelen.
Extra paar therapeutische elastische kousen
Aan- en uittrekhulp therapeutische elastische kousen
Handschoenen t.b.v. therapeutische elastische kousen
Handschoenen Bauerfeind t.b.v. therapeutische elastische kousen
Meditopics – AHA gel 10%
Meditopics – Antibacteriële huidreiniger
Meditopics – Biologische peeling
Meditopics – Huidreiniger pH 3,5
Medifix roller
*incl. BTW
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prijs op aanvraag
€ 32,75
€ 6,20
€ 7,10
€
€
€
€
€

21,65
15,95
19,95
13,95
7,50
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Podologie
Podologisch onderzoek kort
Podologisch onderzoek lang
Vervolgafspraak Podologisch onderzoek lang
Vervolgafspraak Podologisch onderzoek kort
Controle Podologie
Toeslag uitbehandeling

€
€
€
€
€
€

43,86
80,58
33,97
16,98
28,05
30,50

Hakverhoging
Hakverhoging met uitsparing
Orthese klein
Orthese middel
Orthese groot
Tijdelijke voorvoetaanpassing
Zolen handmatig
Reparatie zolen
Vervangen dekmateriaal

€ 12,44
€ 22,80
€ 16,88
€ 28,51
€ 39,58
€ 29,02
€ 110,16
€ 25,40
€ 25,91

Zolen prefab:
Standaard zool
Uitgebreide zool ( tot 3 elementen)
Complexe zool ( tot 5 elementen)

€ 126,12
€ 132,24
€ 138,67

De prijs van zolen is opgebouwd uit drie onderdelen. Een onderzoek, het passen en het product zolen.
Het totaalbedrag verschilt, afhankelijk van de mate van correctie of steun die nodig is.
De basisprijs is € 186,97
Zolen tot drie elementen € 193,09
Zolen tot vijf elementen € 199,51
De prijs voor losse zolen geldt wanneer u een tweede paar wilt bestellen.
Niet nagekomen afspraak podologie

€

32,09

€
€

65,11
79,29

Diversen
Eenvoudige korte rapporten podologie
Uitgebreide tijdrovende rapporten podologie
Verstrekte verband- en hulpmiddelen in het kader van podologie:
Afhankelijk van de verstrekte middelen.
Prijzen zijn incl. 21% BTW
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