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PRIJSLIJST NIET-verzekerde zorg 2022 
 
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 

CODE PRESTATIEBESCHRIJVING TARIEF 

1850 (511) Screening bij directe toegang (idem via video) € 15.- 

1860 (512) Intake en onderzoek na screening (idem via video) € 45.- 

1870 (514) Intake en onderzoek na verwijzing (idem via video) € 45.- 

1864 (513) Screening, intake en onderzoek fysiotherapie (idem via video) € 60.- 

1000 (510) Zitting fysiotherapie (idem via video) € 35.- 

1704 Zitting fysiotherapie op de werkplek € 50.- 

1400 Éénmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 60.- 

1314 Losse groepszitting fysiotherapie € 17,50 

1200 (510) Zitting manuele therapie (idem via video) € 47,50 

1500 (510) Zitting manuele lymfedrainage (idem via video) € 47,50 

24602 Haptotherapie sessie (incl. BTW) € 80.- 

 Toeslag behandeling aan huis € 12,50 

 Toeslag behandeling inrichting € 7,50 

 Rapportage conform NZA-tarief € 38,45 

9001 Origene rugtraining per sessie € 35.- 

• Tarief bij no-show € 30.- 

• Een 1ste intake, onderzoek en behandeling kost, tenzij uw therapeut anders aangeeft, 2 zittingen. 

 

Tarieven DIËTETIEK voor niet-verzekerde zorg 

CODE PRESTATIEBESCHRIJVING TARIEF 

6000 (510) Consult diëtetiek per 15 minuten (idem via video) € 17,50 

6050 (511) Screening bij directe toegang (idem via video) € 15.- 

6051 (512) Onderzoek diëtetiek na screening (idem via video) € 65.- 

6052 (513) Intake en onderzoek diëtetiek na verwijzing (idem via video) € 65.- 

6053 (514) Screening, intake en onderzoek diëtetiek (idem via video) € 65.- 

   

6001 Toeslag aan huis € 22,50 

6005 Telefonische ziting diëtetiek per 15 minuten € 17,50 

6006 Individueel diëetvoorschrift € 65.- 

   

• Tarief bij no-show per gepland kwartier: € 15.- 

 
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. 


