Hentzepeter Fysiotherapie
Fysiotherapie & Revalidatie - Bekkenfysiotherapie - Psychosomatiek - Geriatriefysiotherapie - Handtherapie

www.fysiobommelerwaard.nl

Tarieven Fysiotherapie 2022
FYSIOTHERAPIE
Vergoedingen komen uit de aanvullende verzekering, slechts enkele indicaties vallen in de basisverzekering.
Let op: U bent zélf verantwoordelijk voor de betaling indien u niet/onvoldoende verzekerd bent!
CONTRACTEN ZORGVERZEKERAAR
Als u een (aanvullende) verzekering heeft voor fysiotherapie, worden uw consulten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar
gedeclareerd. Wij hebben contracten met ALLE zorgverzekeraars behalve met ENO. Als u verzekerd bent bij Eno zult u
een gedeelte van de kosten zelf moeten betalen.
Indien u niet/onvoldoende aanvullend verzekerd bent, betaald u de nota’s zelf. De kosten zijn:
Therapie in de praktijk
- Screening, intake en onderzoek zonder verwijzing
- Intake en onderzoek met verwijzing
- Fysiotherapie behandeling
- Bekkenfysiotherapie behandeling
- Geriatriefysiotherapie behandeling

€ 55,50
€ 49,€ 36,50
€ 53,€ 53,-

Therapie aan huis
- Intake aan huis zonder verw.
- Intake aan huis na verwijzing
- FT behandeling aan huis
- BFT behandeling aan huis
- GFT behandeling aan huis

n.v.t.
€ 61,€ 53,€ 68,€ 68,-

INDICATIES BASISVERZEKERING
CHRONISCHE KLACHT: Een chronische klacht (Lijst Borst) wordt vanaf de 21e behandeling fysiotherapie vergoed.
De eerste 20x komen uit uw aanvullende verzekering of betaald u zelf bij niet/onvoldoende verzekerd zijn.
URINEVERLIES: Eénmalig wordt 9x bekkenfysiotherapie vergoed op verwijzing urineverlies.
ARTROSE: Er wordt 12x fysiotherapie per jaar vergoed op verwijzing artrose van heup of knie.
COPD: 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 vervolgjaar.
KINDEREN: Jongeren <18 jaar krijgen per jaar 18x vergoed, daarna telt de verzekering van hun ouders.
COVID-19: Na COVID-19 wordt 50x fysiotherapie vergoed in de eerste 6 maanden op verwijzing huisarts of
specialist, daarna 50x extra in de volgende 6 maanden op verwijzing medisch specialist.
*LET OP: Bij vergoeding uit de basisverzekering betaald u max €385,- eigen risico. (Uitzondering: <18 jaar betaald geen eigen risico.)

Tarieven Training 2022
TRAINING
Training wordt in vaste groepen gegeven, voor deelname wordt een intake gehouden. Een abonnement is persoonlijk
en niet overdraagbaar. Bij calamiteiten worden de kosten alleen voor max. 50% geretourneerd indien minder dan de
helft van het totaal aantal lessen verbruikt is.
Kosten training/medische fitness
€ 120,kwartaal
1x p.w.
€ 210,kwartaal
2x p.w.

Kosten cursus: Valpreventie of Zicht op Evenwicht
€ 60,5x les + 1x intake / 1x p.w.

Kosten ZwangerFit & MamaFit
€ 130,10 lessen
€ 72,50
5 lessen
€ 15,1 les

Personal Training
€ 40,- p.p. per uur (individuele training)
€ 30,- p.p. per uur met 2 personen (€ 60,- voor samen)

1x p.w.
1x p.w.

BETALING VOORAF
Via: 1. automatische incasso (voorkeur) / 2. nota per mail / 3. tikkie / 4. nota per post: € 2,50 extra administratiekosten
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