
 

Tarieflijst 

 

a) De tarieflijst is van toepassing als je niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, of als de aanvullende 

verzekering niet de fysiotherapeutische behandeling volledig (of deels) vergoed. 

Voor verzekeraars waar wij een overeenkomst bij hebben gelden de prijsafspraken tussen behandelaar en verzekeraar.  

Een declaratie wordt direct door ons bij hen digitaal ingediend. Bij een gering aantal van de zorgverzekeraars is dat 

niet mogelijk. Indien dat voor jouw verzekeraar geldt, ontvangt je van ons een nota die je aan de verzekeraar kunt 

doorzenden. Hierbij geldt het tarief dat met je verzekeraar is overeengekomen. Voor cliënten die verzekerd zijn bij een 

zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben, brengen wij de bovenstaande tarieven in rekening. 

 

Alle afspraken dienen tijdig afgezegd te worden (minimaal 24 uur van tevoren). Bij in gebreke blijven jou, de client, 

wordt de niet nagekomen afspraak bij jou in rekening gebracht.  

 

b) De ‘additionele dienstverlening’ is een niet verzekerde dienst. Deze wordt direct bij de afnemer in rekening gebracht, 

zonder tussenkomst van de verzekeraar. 

Behandeling a Prijs 

Fysiotherapie  € 36 , - 

Kinderfysiotherapie € 45,75 

Manuele therapie € 45,75 

Oedeemtherapie € 45,75 

Bekkentherapie € 45,75 

Geriatrie € 45,75 

  

Overig  

Screening, intake en onderzoek € 45,75 

Intake en onderzoek na verwijzing € 45,75 

Instructie/overleg verzorger van de cliënt € 45,75 

Rapportage € 66 , -  

Niet nagekomen/ niet tijdig afgemelde afspraak  € 35 , - 

Toeslag voor behandeling aan huis € 12,50 

  

Additionele dienstverlening b  
 

Schockwave - losse interventie € 41 , - 

Echografie    - los diagnostisch onderzoek € 41 , - 

Jau® Fitplan - Deelname 1x per week, prijs maandelijks  € 36 , - 

Jau® - HealthCheck In Fitplan Normaal 

   - Basis gratis € 66 , - 

   - Plus € 66 , - € 110 , - 

   - Compleet € 100 , - € 127, 50 
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