Hentzepeter Fysiotherapie
Fysiotherapie - Bekkenfysiotherapie - Geriatriefysiotherapie

TARIEVEN 2020
Training & Therapie
Kosten beweegprogramma’s
Medische fitness, BommelFit, SeniorenFit, Hartrevalidatie 1e lijn, Fit op gewicht,
Trainen bij diabetes, Trainen bij hersenletsel, Trainen bij Q-koorts: vergoeding mogelijk, vraag om info
€ 120,13x trainen / 1x p.w.
€ 202,50
26x trainen / 2x p.w.
€ 12,50
1x losse les
Personal Training
€ 40,- p.p. per uur (individuele training) / € 30,- p.p. per uur met 2 personen (€ 60,- voor samen)
Kosten abonnement voor: ZwangerFit & MamaFit of Ladies Only (BBB+)
€ 120,10x trainen / 1x p.w. / partneravond telt als 1x les
€ 60,5x trainen / 1x p.w.
€ 12,50
1x losse les / 1x intake
Kosten cursus: Valpreventie of Zicht op Evenwicht
€ 60,5x les + 1x intake / 1x p.w. / koffie/thee na afloop
Fysiotherapie: aanvullende verzekering
Fysiotherapie valt in de aanvullende verzekering. Check altijd zélf of u aanvullend verzekerd
bent én voor hoeveel consulten of voor welke bedrag. Indien u niet/onvoldoende aanvullend
verzekerd bent, dient u zelf onze nota te voldoen! Let op: onder de paramedische vergoeding
valt fysiotherapie, maar ook manuele therapie, oedeemtherapie, Cesartherapie, Mensendieck.
Géén contract met Caresq en VRZ Zorggroep
Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars, alleen NIET met Caresq en VRZ Zorggroep.
Hieronder vallen ook: Besured, Optiq, National Academic, Promovendum en sommige polissen
van Aevitae (Caresq) en Zorg & Zekerheid, Eno en Salland (VRZ Zorggroep). Hierbij dient u soms
een klein gedeelte van de behandelingen zelf te betalen: vraag uw zorgverzekeraar voor info.
Fysiotherapie: basisverzekering
Slechts enkele indicaties fysiotherapie vallen in de basisverzekering. Die is bij:
- Bij een chronische klacht volgens de ‘Lijst Borst’, krijgt u vanaf de 21e behandeling
fysiotherapie vergoed. De eerste 20x worden vergoed uit uw aanvullende verzekering of
betaald u zelf indien u niet/onvoldoende aanvullend verzekerd bent.
- Eénmalig wordt 9x bekkenfysiotherapie vergoed bij een verwijzing voor urineverlies.
- Eénmalig wordt 12x fysiotherapie vergoed op verwijzing voor artrose (heup/knie).
- Eénmalig wordt 5x, 27x of 70x fysiotherapie vergoed in het startjaar op verwijzing voor
COPD GOLD II A, B of C/D. Dit wordt respectievelijk 0, 3x of 52x in het 2e (vervolg)jaar.
- Kinderen (<18 jaar) krijgen per jaar 18x fysiotherapie vergoed (zonder eigen risico),
daarna vallen ze onder de aanvullende verzekering van hun ouders.
Tarief fysiotherapie indien u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd bent
-

Screening, intake en onderzoek
Intake en onderzoek met verwijzing:
Fysiotherapie consult:
Bekkenfysiotherapie consult:
Geriatriefysiotherapie consult:

€ 51,50
€ 42,50
€ 33,€ 49,50
€ 49,50

zonder verwijzing*

Intake aan huis
Consult aan huis:
Consult aan huis:
Consult aan huis:

€ 59,€ 49,50
€ 66,€ 66,-

*Zonder verwijzing is iets duurder maar sneller, omdat u niet langs de huisarts hoeft. De screening doet de fysiotherapeut.

www.fysiobommelerwaard.nl
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