Tarievenlijst 2022

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 2021.

Zorgververzekeraars
LABEL CZ
verzekeraars:
9664 - CZ
9664 - Nationale Nederlanden
9664 - OHRA

LABEL ONVZ
verzekeraars:
3343 - ONVZ
3343 - PNO
3343 - VVAA
3343 - Jaaah

LABEL ASR
verzekeraars:
3336 - DItzo
9018 - De Amersfoortse

LABEL ENO
verzekeraars:
3347 - ENO
3347 - HollandZorg
3347 - Salland
3347 - ZorgDirect

LABEL Zorg en Zekerheid
7085 - Zorg en Zekerheid
7085 - AZVZ

LABEL Menzis
verzekeraars:
3332 - Menzis
3333 - Anderzorg

LABEL Zilveren Kruis
verzekeraars:
3311 - Zilveren Kruis
3313 - Interpolis
3351 - FBTO
8971 - One Underwriting
3358 - De Friesland
LABEL DSW
verzekeraars:
3344 - inTwente
7029 - DSW
7037 - Stad Holland
3355 - RMA
0212 - SZVK

LABEL Caresq
verzekeraars:
3360 - Aevitae EUCare
LABEL VGZ
verzekeraars:
7095 - VGZ
7095 - Bewuzt
7095 - IZZ
0101 - Univé incl.Zorgzaam
0736 - UMC
3334 - IZAVNG
3361 - Zekur
8965 - Promovendum
8965 - National Academic
8965 - 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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Oefentherapie
code

omschrijving

bedrag

prijs/per

2000 Oefentherapie zitting in praktijk

€

37,-

zitting

2001 Oefentherapie behandeling aan huis

€

49,-

zitting

2125

Groepszitting voor oefentherapie van twee personen

€

37,-

zitting

2126

Groepszitting voor oefentherapie van drie personen

€

32,-

zitting

2127

Groepszitting voor oefentherapie van vier personen

€

32,-

zitting

2408 Intake en onderzoek oefentherapie na verwijzing

€

63-

zitting

2409 Intake en onderzoek oefentherapie na verwijzing aan huis

€

75,-

zitting

2412

Screening, intake en onderzoek oefentherapie

€

63

zitting

2413

Screening, intake en onderzoek oefentherapie aan huis

€

75,-

zitting

2800 Lange zitting bij met complexe zorgvragen oefentherapie

€

47,-

zitting

2801 Lange zitting aan huis oefentherapie

€

59,-

zitting

1902

Verslaglegging oefentherapie aan derden

€

90

per brief

1960

Niet nagekomen afspraak oefentherapie

€

37,-

zitting

1963

Niet nagekomen afspraak intake en onderzoek oefentherapie

€

63,-

zitting
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