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Code Omschrijving Tarief

1000 Individuele zitting reguliere fysiotherapie 24,80€                 

1001 Individuele zitting reguliere fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis 34,40€                 

1002 Individuele zitting reguliere fysiotherapie met toeslag voor behandeling in een instelling 29,60€                 

1100 Individuele zitting kinderfysiotherapie 33,60€                 

1101 Individuele zitting kinderfysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis 43,20€                 

1102 Individuele zitting kinderfysiotherapie met toeslag voor behandeling in een instelling 38,40€                 

1103 Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt bij kinderfysiotherapie 33,60€                 

1105 Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport 33,60€                 

1200 Individuele zitting manuele therapie 31,20€                 

1201 Individuele zitting manuele therapie  met toeslag voor behandeling aan huis 40,80€                 

1202 Individuele zitting manuele therapie  met toeslag voor behandeling in een instelling 36,00€                 

1316 Groepszitting specifieke behandeling fysiotherapie van 2 personen 25,30€                 

1317 Groepszitting specifieke behandeling fysiotherapie van 3 personen 17,69€                 

1318 Groepszitting specifieke behandeling fysiotherapie van 4 personen 13,27€                 

1319 Groepszitting fysiotherapie voor behandeling van 5 tot en met 10 personen 10,61€                 

1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 44,00€                 

1401 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek met toeslag voor behandeling aan huis 53,60€                 

1402 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek met toeslag voor behandeling in een instelling 48,80€                 

1500 Individuele zitting oedeemtherapie 33,60€                 

1501 Individuele zitting oedeemtherapie met toeslag voor behandeling aan huis 43,20€                 

1502 Individuele zitting oedeemtherapie met toeslag voor behandeling in een instelling 38,40€                 

1600 Individuele zitting bekkenfysiotherapie 33,60€                 

1601 Individuele zitting bekkenfysiotherapie  met toeslag voor behandeling aan huis 43,20€                 

1602 Individuele zitting bekkenfysiotherapie  met toeslag voor behandeling in een instelling 38,40€                 

1700 Lange zitting fysiotherapie voor een aantal specifieke aandoeningen 34,40€                 
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1701 Lange zitting fysiotherapie voor een aantal specifieke aandoeningen met toeslag voor behandeling aan huis 44,00€                 

1702 Lange zitting fysiotherapie voor een aantal specifieke aandoeningen met toeslag voor behandeling in een instelling 39,20€                 

1750 Individuele zitting psychosomatische fysiotherapie 31,20€                 

1751 Individuele zitting psychosomatische fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis 40,80€                 

1752 Individuele zitting psychosomatische fysiotherapie met toeslag voor behandeling in een instelling 36,00€                 

1775 Individuele zitting geriatrie fysiotherapie 31,20€                 

1776 Individuele zitting geriatrie fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis 40,80€                 

1777 Individuele zitting geriatrie fysiotherapie met toeslag voor behandeling in een instelling 36,00€                 

1850 Screening fysiotherapie 9,60€                   

1851 Screening fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis 19,20€                 

1852 Screening fysiotherapie met toeslag voor behandeling in een instelling 14,40€                 

1860 Intake en onderzoek fysiotherapie na screening 24,00€                 

1861 Intake en onderzoek fysiotherapie na screening met toeslag voor behandeling aan huis 33,60€                 

1862 Intake en onderzoek fysiotherapie na screening met toeslag voor behandeling in een instelling 28,80€                 

1864 Screening en intake en onderzoek fysiotherapie 33,60€                 

1865 Screening en intake en onderzoek fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis 43,20€                 

1866 Screening en intake en onderzoek fysiotherapie met toeslag voor behandeling in een instelling 38,40€                 

1870 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing 33,60€                 

1871 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling aan huis 43,20€                 

1872 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling in een instelling 38,40€                 

1920 Telefonische zitting fysiotherapie 12,40€                 

* Codes die niet in deze lijst voorkomen, komen niet in aanmerking voor vergoeding.


