Tarievenlijst 2019

Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben, dan brengen wij het tarief dat met
uw verzekeraar is overeengekomen in rekening. Hieronder treft u een lijst aan van de zorgverzekeraars waarmee wij een
overeenkomst hebben. Voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee wij géén overeenkomst hebben,
brengen wij eigen tarieven in rekening. Deze tarieven staan op de volgende pagina’s in het tarievenlijst 2019.

Zorgververzekeraars
LABEL CZ
verzekeraars:
9664 - CZ
9664 - Nationale Nederlanden
9664 - OHRA
LABEL ASR
verzekeraars:
3336 - DItzo
3344 - inTwente
7029 - DSW
7037 - Stad Holland
9018 - De Amersfoortse
volmachten:
3328 - Aevitea ASR
3355 - RMA

LABEL ONVZ
verzekeraars:
3343 - ONVZ
3343 - PNO
3343 - VVAA
LABEL VRZ
7032 - ENO landelijk
7032 - Holland Zorg
7032 - Salland
7032 - ZorgDirect
7085 - Zorg en Zekerheid
7085 - AZVZ
LABEL Menzis
verzekeraars:
3332 - Menzis
3332 - Menzis Hema
3333 - Anderzorg

LABEL VGZ
verzekeraars:
0101 - Univé
0212 - SZVK
0736 - UMC
3334 - IZA VNG
7095 - IZA Cura
7095 - IZA
7095 - VGZ
9015 - IZZ
volmachten:
3330 - Aevitea CARE
8956 - Aevitea VGZ
LABEL De Friesland
verzekeraars:
3358 - De Friesland

LABEL Zilveren Kruis
verzekeraars:
3311 - Zilveren Kruis
3311 - Prolife
3313 - Interpolis
3314 - OZF
3329 - Avéro
3351 - FBTO
volmachten:
8958 - Aevitea Avéro
8971 - One-UW Avéro
LABEL Caresq
verzekeraars:
3353 - Caresco
3353 - Promovendum
3353 - National Academic
3353 - Besured

Voorwaarden
De tarievenlijst is alleen van toepassing voor behandelingen welke wij niet rechtsstreeks kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar.
Bij een klein aantal zorgverzekeraars is dat niet mogelijk. Indien dat voor uw zorgverzekeraar geldt, ontvangt u van ons
een nota die u zelf aan uw zorgverzekeraar kunt doorzenden. Deze tarievenlijst is ook van toepassing wanneer u niet of niet
voldoende verzekerd bent. In alle ander gevallen ontvangt u geen factuur en worden de behandelingen rechtstreeks bij de
zorgverzekeraar gedeclareerd.
Wij brengen een niet nagekomen afspraak niet in rekening wanneer u de afspraak uiterlijk 24 uur van te voren afzegt.
Betalingsvoorwaarden volgens richtlijn VVF, gedeponeerd bij Arrondissement te Utrecht onder nummer 321/92. Op deze
tarieven is geen btw van toepassing met uitzondering van een abonnement voor FysioFitness.
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Fysiotherapie
code

omschrijving

1000

Fysiotherapiezitting in praktijk

€

35,-

zitting

1001

Fysiotherapiebehandeling aan huis

€

47,-

zitting

1311

Groepszitting voor behandeling van 2 personen

€

35,-

uur

1312

Groepszitting voor behandeling van 3 personen

€

30,-

uur

1313

Groepszitting voor behandeling van 4 personen

€

30,-

uur

1314

Groepszitting voor behandeling van 5-10 personen

€

22,-

uur

1400

Eenmalig consult

€

55,-

zitting

1401

Eenmalig consult aan huis

€

70,-

zitting

1700

Lange zitting bij met complexe en/of meervoudige zorgvragen

€

43,-

zitting

1701

Lange zitting aan huis

€

55,-

zitting

1864

Screening, intake en onderzoek

€

55,-

zitting

1870

Intake en onderzoek na verwijzing

€

55,-

zitting

1871

Intake en onderzoek na verwijzing aan huis

€

67,-

zitting

1920

Telefonische zitting

€

10,-

gesprek

1950

Versterkte verband- en hulpmiddelen

afhankelijk
van het
materiaal

1960

Niet nagekomen afspraak fysiotherapie

€

35,-

zitting

1963

Niet nagekomen afspraak Intake en onderzoek

€

55,-

zitting

1902

Verslaglegging aan derden

€

80,-

verslag
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Manuele Therapie
code

omschrijving

bedrag

prijs/per

1200

Manuele therapie in praktijk

€ 45,-

zitting

1201

Manuele therapie aan huis

€ 57,-

zitting

1260

Niet nagekomen afspraak manuele therapie

€ 45,-

zitting

Psychosomatische fysiotherapie
1750

Psychosomatische fysiotherapie in praktijk

€ 45,-

zitting

1751

Psychosomatische fysiotherapie aan huis

€ 57,-

zitting

1760

Niet nagekomen afspraak psychosomatische fysiotherapie

€ 45,-

zitting

Geriatrie fysiotherapie
1775

Geriatrie fysiotherapie in praktijk

€ 45,-

zitting

1776

Geriatrie fysiotherapie aan huis

€ 57,-

zitting

1770

Niet nagekomen afspraak geriatrie fysiotherapie

€ 45,-

zitting

€ 87,50

zitting

Haptotherapie
24602 Haptotherapie in praktijk
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