Tarievenlijst

Performance Group Tarievenlijst 2018

Fysiotherapeutische verrichtingen

Prijs
(Incl. BTW)

Specialistische verrichtingen

Prijs
(Incl. BTW)

Fysiotherapeutische behandeling / consult

€ 35,00

Shockwave (ESWT) behandeling
(toeslag per behandeling)

€ 19,50

Manueel therapeutische behandeling/ consult

€ 43,00

Echografisch onderzoek / consult

€ 35,00

Groepsbehandeling (2 patiënten)

€ 30,00

Dry Needling
(toeslag per behandeling)

€ 2,50

Groepsbehandeling (3 patiënten)

€ 27,00

Groepsbehandeling (4 patiënten)

€ 24,00

Groepsbehandeling (5-10 patiënten)

€ 20,00

Telefonische zitting

€ 15,00

Screening

€ 15,00

Intake en onderzoek na screening

€ 35,00

Kinesiotape (Rol)

€ 14,50

Intake en onderzoek na verwijzing

€ 45,00

Sporttape (1/2 rol)

€ 2,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek

€ 58,00

Sporttape (1 rol)

€ 4,00

Toeslag voor thuisbehandeling

€ 14,00

Elastische (kleef)windsels (1/2 rol)

€ 4,00

Niet nagekomen afspraak *

€ 26,00

Elastische (kleef)windsels (1 rol)

€ 8,00

Eenvoudige, korte rapporten

€ 35,00

Dynaband (1 meter)

€ 4,00

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten

€ 65,00

Tone-Loop (Blauw)

€ 4,00

Tone-Loop (Groen)

€ 4,00

* Een "Niet nagekomen afspraak" wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Abonnementen

Kinesiotape (Klein)
(Max. 50 cm.)
Kinesiotape (Groot)
(Max. 100 cm.)

€ 2,00
€ 4,00

Prijs
(Incl. BTW)

FysioFitness Basic Abonnement (1 maand)

€ 26,00

FysioFitness Basic Abonnement (3 maanden)

€ 70,20

FysioFitness Basic Abonnement (12 maanden)

€ 253,50

FysioFitness Abonnement (10-rittenkaart)

€ 85,00

FysioFitness Abonnement (20-rittenkaart)

€ 136,00

PhysioFitWalking (1 maand)

€ 24,00

PhysioFitWalking (3 maanden)

€ 65,00

PhysioFitWalking (12 maanden)

€ 234,00

PhysioFitWalking (10-rittenkaart)

€ 60,00

PhysioFitWalking (20-rittenkaart)

€ 108,00

AquaFysio (Eenmalig)

€ 9,00

AquaFysio (5-rittenkaart)

€ 45,00

AquaFysio (10-rittenkaart)

€ 87,50

AquaFysio (20-rittenkaart)

€ 170,00

High Performance Training (Sportteams)
(per training)
High Performance Training (Volwassenen)
(10-rittenkaart)
High Performance Training (Jeugd <18 jaar)
(10-rittenkaart)

Prijs
(Incl. BTW)

Verbruiksartikelen

€ 99,00
€ 74,00
€ 74,00

Indien u bij verhindering
tenminste 24 uur van te voren afzegt
wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Afspraken die niet tijdig worden afgezegd
of een niet nagekomen afspraak worden
niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Derhalve zullen wij het wettelijk bepaalde tarief
à € 26,- direct bij de patiënt in rekening brengen.
Verbruiksartikelen zijn niet inbegrepen in de
fysiotherapeutische behandeling en worden
niet vergoed door de zorgverzekeraar.
Derhalve zijn wij genoodzaakt deze kosten bij de patiënt
in rekening te brengen.
Op al onze behandelingen is Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de
Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO) van
toepassing.

