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PRIJSLIJST NIET-verzekerde zorg 2017 
 
In deze lijst is conform het advies van de Nederlandse Zorg Autoriteit per prestatie de prijs opgenomen die 
een niet-verzekerde patiënt, of een patiënt van wie de zorgverzekeraar geen contract met een tarief daarin 
met ons heeft gesloten, moet betalen. Deze tarieven gelden ook indien u meer zorg afneemt dan het 
maximum waarvoor u bent verzekerd.  
 

Tarieven FYSIOTHERAPIE voor niet-verzekerde zorg 

Losse zitting fysiotherapie € 35.- Éénmalig fysioth. Onderzoek € 55.- 

Fysiokaart 5x  fysiotherapie (-5%) € 166,25 Haptonomie (incl. BTW) € 70.- 

Fysiokaart 10x fysiotherapie (-10%) € 315.- Manuele lymfedrainage € 47,50 

Fysiokaart 20x fysiotherapie (-15%) € 595.- Losse groepszitting  € 16.- 

Losse zitting manuele therapie € 47,50 Groepszitting 3 mnd. 1 x p/w (13x) € 182.- 

Fysiokaart 5x manuele therapie (-5%) € 225,60 Groepszitting 3 mnd. 2 x p/w (26x) € 312.- 

Fysiokaart 10x manuele therapie (-
10%) 

€ 427,50 Toeslag behandeling aan huis € 12,50 

Screening € 12,50 Toeslag behandeling inrichting € 7,50 

Intake en onderzoek na screening € 35.- Eenvoudige korte rapporten € 35.- 

Intake en onderzoek na verwijzing € 35.- Gecompliceerde rapporten € 47,50 

     

 Tarief bij no-show € 25.- 

 

Tarieven PSYCHOLOGIE voor niet-verzekerde zorg 

Psychologisch consult (OVP) € 90.- Psychologisch consult laag tarief € 67,50 

Telefonisch consult € 22,50 Rapportage op verzoek € 42,50 

EMDR-sessie € 180.-   

     

 Tarief bij no-show € 67,50 voor consult en € 135.- voor dubbelconsult 

 

Tarieven ERGOTHERAPIE voor niet-verzekerde zorg 

Ergotherapie (per 15 minuten) € 14,35 Kinder-ergotherapie (per 15 minuten) € 21.- 

Toeslag aan huis (per bezoek) € 24,15   

     

 Tarief bij no-show € 12,50 per gepland kwartier 

 

Tarieven DIËTETIEK voor niet-verzekerde zorg 

Diëtetiek (per 15 minuten) € 15.- Toeslag aan huis € 20.- 

     

 Tarief bij no-show € 12,50 per gepland kwartier 

 
ALGEMENE INFORMATIE  
 

 Bent u onverwacht verhinderd? Laat dit dan minimaal 1 werkdag van te voren weten om kosten 
(no-show) te voorkomen. 

 Als uw verzekeraar de behandelingen om wat voor reden dan ook niet vergoed bent u altijd 
betalingsplichtig. Bij niet tijdige betaling berekenen wij € 10.- administratiekosten 

 Wij doen onze uiterste best u goed te informeren maar aan bovenstaand overzicht kunnen géén 
rechten worden ontleend. 


