Tarieven 2020

Indien u niet aanvullend verzekerd bent, betaalt u per behandeling voor:
Reguliere zitting fysiotherapie

€35,50

(code 1000)

Zitting fysiotherapie aan huis

€51,00

(code 1001)

Manuele therapie

€48,50

(code 1200)

Manuele therapie aan huis

€63,50

(code 1201)

Screening, Intake en onderzoek DTF

€52,50

(code 1864)

Intake en onderzoek na verwijzing

€50,50

(code 1870)

Intake en onderzoek na verwijzing aan huis

€63,50

(code 1871)

Eenmalig onderzoek

€63,50

(code 1400)

Eenmalig onderzoek aan huis

€76,00

(code 1401)

Lange zitting complexe zorgvraag

€63,50

(code 1700)

Lange zitting complexe zorgvraag aan huis

€76,00

(code 1701)

Bekkentherapie

€48,50

(code 1600)

Bekkentherapie aan huis

€63,50

(code 1601)

Psychosomatische fysiotherapie

€48,50

(code 1750)

Oedeemfysiotherapie

€48,50

(code 1500)

Telefonisch consult

€15,00

(code 1920)

Onderstaande behandelingen betaalt u rechtstreeks aan ons. Afhankelijk van uw aanvullende
verzekering, kunt u de nota bij uw zorgverzekeraar indienen en krijgt u (een deel van)
de kosten vergoed.
Echografie		 €60,00
EPTE			
€65,00
IIndien u een afspraak wilt afzeggen of verzetten dient u dit minimaal 24 uur van tevoren bij ons te
melden. Bij niet (tijdig) afmelden van de afspraak wordt deze bij u in rekening gebracht.
U kunt ons antwoordapparaat altijd inspreken, ook in het weekend. 035-6834222

Het kan zijn dat je geen klachten hebt, maar wel 3 of meer risicofactoren aankruist.
Dan is bekkenfysiotherapie belangrijk om klachten in de toekomst te voorkomen.
Met name op latere leeftijd kunnen de gevolgen van een zwangerschap en bevalling merkbaar worden.
Bekkenfysiotherapie is natuurlijk ook zinvol wanneer je op dit moment klachten hebt van je bekken
en/of bekkenbodem. Denk onder andere aan:
-

urineverlies,
verhoogde aandrang om te plassen,
ontlastingsproblematiek,
verlies van ontlasting of windjes
pijn in het bekken of bekkenbodemgebied

De bekkenfysiotherapeut kan je bekkenbodemfunctie onderzoeken, adviezen geven om de
bekkenbodembelasting in het dagelijkse leven te verminderen en als het nodig is, samen met jou een
oefenprogramma ontwikkelen om de bekkenbodemfunctie te verbeteren.
Als je een aanvullende verzekering hebt voor fysiotherapie, vergoedt de zorgverzekeraar over het
algemeen de bekkenfysiotherapeutische behandeling.
Bij urineverlies wordt de behandeling vergoed uit de basisverzekering, in dit geval is daarvoor een
verwijzing van een arts of specialist nodig. Vergoedingen uit de basisverzekering maken aanspraak op
je eigen risico.

