TARIEVEN EN VERGOEDINGEN 2022
Het is belangrijk om dit blad en jouw polisvoorwaarden goed en volledig door te lezen. Het is je eigen
verantwoordelijkheid om na te kijken of een behandeling vergoed wordt door jouw zorgverzekering.

Soort consult

Tarief

Fysiotherapie (maximaal 30 minuten)

€ 41

Natuurgeneeskunde (eventueel gecombineerd met fysiotherapie)
(zie aanvullende uitleg)

€ 41
€ 82
€ 102,50
€ 123

Screening fysiotherapie

€ 10

Intake en onderzoek fysiotherapie
(de eerste keer met een verwijzing van een arts)

€ 41

Telefonisch consult

€ 20,50

Toeslag voor aan-huis-behandeling

€ 13,50

(½ uur)
(1 uur)
(1½ uur)
(2 uur)

(per ¼ uur)

Aanvullende uitleg bij bovenstaande tabel
•

Vergoeding kan vaak (deels) plaatsvinden vanuit fysiotherapie en/of natuurgeneeskunde (alternatieve geneeswijze).

•

De duur van één sessie kan variëren van 30 minuten (€ 41) tot 2 uur (€ 123 in de praktijk en € 136,50 aan huis).

Natuurgeneeskunde (alternatieve geneeswijze)
•

Ik ben geregistreerd en gekwalificeerd therapeut bij de VBAG.

•

Het tarief dat vergoed wordt, kan per zorgverzekeraar verschillen en komt uit het aanvullende pakket (hierbij geldt
geen eigen risico). Sommige zorgverzekeraars vergoeden alleen artsen in alternatieve geneeswijzen.

•

Je ontvangt een factuur van mij, die je zelf bij jouw zorgverzekeraar kunt indienen.

Fysiotherapie
•

Ik ben BIG geregistreerd, gekwalificeerd CKR fysiotherapeut. Ik heb ervoor gekozen geen contracten met de
zorgverzekeraars af te sluiten.

•

Je ontvangt een factuur van mij, die je zelf bij jouw zorgverzekeraar kunt indienen.

•

Zorgverzekeraars kunnen afwijkende regels en vergoedingen hanteren voor niet-gecontracteerde fysiotherapeuten.
Het kan zijn dat de factuur daardoor niet volledig vergoed wordt. Kijk hiervoor jouw polisvoorwaarden goed door.

•

Vergoeding gebeurt bijna altijd vanuit het aanvullende pakket (hierbij geldt geen eigen risico), behalve als het om
een chronische code voor fysiotherapie gaat.

•

Kinderen tot 18 jaar hebben vanuit de basisverzekering recht op 18 fysiotherapiebehandelingen.

Denk je aan het volgende?
•

De kosten dienen aan het eind van de behandeling contant betaald te worden.

•

Je kunt tot maximaal 48 uur van tevoren jouw afspraak kosteloos wijzigen of annuleren. Bij wijziging of annulering
minder dan 48 uur vóór je afspraak, breng ik de gereserveerde tijd in rekening aan jou. Deze kosten kun je niet bij je
zorgverzekeraar declareren.

