
 

 
 

 

 

 
Standaard prijslijst                                            ingangsdatum 01-04-2022 
 
Fysiotherapeuten zijn 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         €  39,00 
Eenmalig fysiotherapeutisch consult       €  59,00 
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie      €  29,00 
 
Manuele therapie 
Zitting manuele therapie        €  49,00 

Eenmalig consult manuele therapie       €  61,00 
Niet nagekomen afspraak manuele therapie      €  38,00 
 
Psychosomatische fysiotherapie 
Zitting psychosomatische fysiotherapie       €  39,00 
Eenmalig consult psychosomatische fysiotherapie     €  59,00 

Niet nagekomen afspraak psychosomatische fysiotherapie    €  29,00 
 
Orofaciale fysiotherapie 
Zitting orofaciale fysiotherapie        €  39,00 
Eenmalig consult orofaciale fysiotherapie      €  59,00 
Niet nagekomen afspraak orofaciale fysiotherapie     €  29,00 
 

Oedeemtherapie 
Zitting oedeemtherapie                                                                                         €  49,00 
Niet nagekomen afspraak oedeemtherapie                                                              €  38,00 
 

Oefentherapie Cesar 
Zitting oefentherapie Cesar        €  39,00 
Eenmalig consult oefentherapie Cesar       €  61,00 

Niet nagekomen afspraak oefentherapie Cesar      €  29,00 
 
Kinderoefentherapie Cesar 
Zitting kinderoefentherapie Cesar       €  49,00 
Instructie/overleg ouders kinderoefentherapie      €  32,50 
Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport Cesar     €  32,50  

Niet nagekomen afspraak kinderoefentherapie      €  38,00 
 
 
Overig 
Screening          €  18,00 
Screening en intake en onderzoek fysiotherapie     €  52,00 
Intake en onderzoek na verwijzing       €  52,00 

Telefonische zitting         €  12,00 

 
Toeslag aan huis behandeling        €  13,00 
Toeslag in instelling         €  13,00 
 
Eenvoudige korte rapporten fysiotherapie      €  71,50* 
Uitgebreide tijdrovende rapporten fysiotherapie     €  86,00* 

*incl. 21% BTW 
 
Prijslijst vervolg zie ommezijde  
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Standaard prijslijst                                          ingangsdatum 01-04-2022 

 
Medische Fitness 
 
Prijs per maand 1x trainen per week       € 45,00 
Prijs per maand 2x trainen per week       € 72,50 

 
Prijs per maand 1x trainen per week  incl. 55+ korting     € 40,50 
Prijs per maand 2x trainen per week  incl. 55+ korting     € 62,00 
 

 
Sportgroep Kinderfysiotherapie 
 

Prijs per maand 1x trainen per week       € 32,00  
Prijs per maand 2x trainen per week       € 58,00  
 
 
Diversen 
 
Dynaband  prijs per meter        €   2,75* 

Zitkussen          € 35,00* 
 
Overige verstrekte verband- en hulpmiddelen in het kader van fysiotherapie: 
Afhankelijk van de verstrekte middelen. 
 
*incl. 21% BTW 
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Standaard prijslijst                                               ingangsdatum 01-04-2020 

  

  

Podologie  

  

Podologisch onderzoek kort                €   50,20  
Vervolgafspraak Podologisch onderzoek kort           €   19,65  
   
Controle Podologie                  €   30,70  
  

Hakverhoging                   €   13,85 
Hakverhoging met uitsparing               €   25,35 
Orthese klein                   €   18,45 
Orthese middel                   €   31,20 
Orthese groot                   €   43,35 

Voorvoetaanpassing                           €   32,25 
Reparatie zolen                  €   27,85 
Vervangen dekmateriaal                €   28,80 
Siliconen hielcup                  €   33,00 
Zolen handmatig                                                                                                   € 146,90 
  

Zolen prefab:  
Prefab losse zolen ( tot 3 elementen)             € 144,70 
 

 

 

 
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.  

  

 

 
Zolen tot drie elementen                € 214,60 

 
Zolen handmatig                          € 217,75 
  

De prijs voor losse zolen geldt wanneer u een tweede paar wilt bestellen.  
  

Niet nagekomen afspraak podologie          

  

  

Diversen  

  

    €   35,55 

Eenvoudige korte rapporten podologie             €   72,75 

Uitgebreide tijdrovende rapporten podologie       

  

Verstrekte verband- en hulpmiddelen in het kader van podologie:  

Afhankelijk van de verstrekte middelen.  

    €   86,85  

  

Prijzen zijn incl. 21% BTW  
  

 


