
 

 

Tarieven eerstelijnsbehandeling Norschoten, geldig vanaf 1-1-2021  

 

Deze prijzen zijn van toepassing voor cliënten als er geen contract is afgesloten tussen de 

ziektekostenverzekeraar en de zorgaanbieder en voor niet-verzekerde cliënten. Indien wel een 

contract is afgesloten met uw ziektekostenverzekeraar dan kunnen andere prijzen gelden. 

 

Fysiotherapie 

Prestatie Tarief 

Reguliere zitting  € 30,00  

Reguliere zitting inclusief toeslag uitbehandeling € 42,00 

Lange zitting voor cliënten voor een aantal specifieke aandoeningen € 41,00 

Lange zitting voor cliënten voor een aantal specifieke aandoeningen met 
toeslag voor behandeling aan huis 

€ 53,00 

Individuele zitting geriatrie fysiotherapie € 38,00 

Individuele zitting geriatrie fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan 
huis 

€ 50,00  

Screening en intake en onderzoek fysiotherapie € 41,50 

Screening en intake en onderzoek fysiotherapie met toeslag voor behandeling 
aan huis 

€ 53,50 

Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing € 39,50 

Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling 
aan huis 

€ 51,50 

 

Logopedie 

Prestatie Tarief 

Individuele zitting reguliere logopedie  €  35,00  

Individuele zitting reguliere logopedie met toeslag voor behandeling aan huis  €  50,00  

Individuele zitting reguliere telelogopedie  €  31,50  

Telefonische zitting logopedie  €  22,00  

Instructie/overleg logopedie ouders/verzorgers van de cliënt  €  35,00  

Screening bij directe toegang logopedie  €  19,50  

Screening bij directe toegang logopedie met toeslag voor behandeling aan 
huis 

 €  34,50  

Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na screening  €  56,00  

Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na screening voor behandeling 
aan huis 

 €  71,00  

Screening, anamnese (intake) en onderzoek logopedie  €  68,00  

Screening, anamnese (intake) en onderzoek logopedie met toeslag voor 
behandeling aan huis 

 €  83,00  

Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na verwijzing  €  58,00  

Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na verwijzing met toeslag voor 
behandeling aan huis 

 €  73,00  

Individuele zitting afasie  €  67,00  

Individuele zitting afasie met toeslag voor behandeling aan huis  €  82,00  

Individuele zitting telelogopedie afasie  €  57,00  

Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen  €  65,00  

Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen met toeslag voor 
behandeling aan huis 

 €  80,00  

 



 

 

 

 

 

Diëtetiek 

Prestatie Tarief 

Reguliere behandeling                                                                             per kwartier € 15,75 

Toeslag huisbezoek € 21,00 

Telefonische zitting                                                                                   per kwartier € 15,50 

Individueel dieetvoorschrift                                                                     per kwartier € 15,50 

Intake en onderzoek diëtetiek na screening                                         per kwartier € 15,75 

Intake en onderzoek diëtetiek na verwijzing                                        per kwartier € 15,50 

Screening en intake en onderzoek                                                         per kwartier € 15,50  

 

Ergotherapie 

Prestatie Tarief 

Ergotherapie                                                                                               per kwartier € 16,00 

Toeslag huisbezoek € 24,00 

 

Niet-nagekomen afspraak 

Als een afspraak niet tijdig (uiterlijk 24 uur van tevoren) wordt afgemeld, dan brengen we per half 

uur € 30,- in rekening gebracht. Dit geldt voor alle vormen van therapie. 


