
 

 

 

 

 

Tarieven eerstelijnsbehandeling 2023 
 

Fysiotherapie 2023 

 

 Bedrag per keer 

(incl. btw) 

Individuele zitting reguliere fysiotherapie   €    36,40  

Individuele zitting reguliere fysiotherapie incl. toeslag voor 

behandeling aan huis  

 €    50,40  

Eenmalig onderzoek    €    60,00  

Eenmalig onderzoek incl. toeslag voor behandeling aan huis    €    74,00  

Individuele zitting oedeemtherapie    €    46,50  

Individuele zitting oedeemtherapie incl. toeslag voor behandeling 

aan huis   

 €    60,50  

 Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen   €    49,50  

Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen incl. toeslag 

voor behandeling aan huis  

 €    63,50  

Individuele zitting geriatriefysiotherapie   €    45,00  

Individuele zitting geriatriefysiotherapie incl. toeslag voor 

behandeling aan huis   

 €    59,00  

Screening   €    14,40  

Screening incl. toeslag voor behandeling aan huis    €    28,40  

Intake en onderzoek na screening   €    42,25  

Intake en onderzoek na screening incl. toeslag voor behandeling aan 

huis   

 €    56,25  

Screening en intake en onderzoek    €    56,00  

Screening en intake en onderzoek incl. toeslag voor behandeling aan 

huis   

 €    70,00  

Intake en onderzoek na verwijzing    €    48,00  

Intake en onderzoek na verwijzing incl. toeslag voor behandeling 

aan huis   

 €    62,00  

Telefonische zitting   €    33,75  

Niet-nagekomen afspraak    €    36,40  
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Logopedie 2023 

 

 Bedrag per keer 

incl. btw 

Individuele zitting reguliere logopedie    €    39,50  

Individuele zitting reguliere logopedie incl. toeslag voor behandeling 

aan huis   

 €    59,50  

Telefonische zitting   €    54,25  

Instructie/overleg ouders/verzorgers van cliënt   €    56,00  

Anamnese en onderzoek na verwijzing    €    76,00  

Anamnese en onderzoek na verwijzing incl. toeslag voor behandeling 

aan huis   

 €    96,00  

Individuele zitting afasie    €    76,50  

Individuele zitting afasie incl. toeslag voor behandeling aan huis    €    96,50  

Lange zitting logopedie specifieke aandoeningen    €    76,50  

Lange zitting logopedie specifieke aandoeningen incl. toeslag voor 

behandeling aan huis   

 €    96,50  

 

Ergotherapie 2023 

 

Individuele zitting reguliere ergotherapie    €    19,50  per kwartier  

Toeslag voor behandeling aan huis    €    30,00  per keer  

Screening   €    19,50  per keer  

Intake en onderzoek na screening   €    19,50  per kwartier  

Intake en onderzoek na verwijzing    €    19,50  per kwartier  

Screening en intake en onderzoek    €    19,50  per kwartier  

Eenmalig onderzoek    €    19,50  per kwartier  

Telefonische zitting   €    19,50  per kwartier  

Instructie/overleg ouders/verzorgers van cliënt   €    19,50  per kwartier  

Groepszitting voor behandeling van 2 personen   €    21,50  per kwartier  

Groepszitting voor behandeling van 3 personen   €    21,50  per kwartier  

Groepszitting voor behandeling van 4 personen   €    21,50  per kwartier  

Groepszitting voor behandeling van 5 tot 10 personen   €    21,50  per kwartier  

Individuele zitting ergotherapie COVID-19 herstelzorg   €    19,50  per kwartier  

Toeslag voor behandeling aan huis COVID-19 herstelzorg   €    30,00  per keer  

Intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing COVID-19 herstelzorg    €    19,50  per kwartier  

Eenmalig ergotherapeutisch onderzoek COVID-19 herstelzorg   €    19,50  per kwartier  
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 Bedrag 

incl. btw 

tijdseenheid 

Telefonische zitting ergotherapie COVID-19 herstelzorg   €    19,50  per kwartier  

Instructie/overleg ouders/verzorgers van cliënt bij ergotherapie 

COVID-19 herstelzorg   

 €    19,50  per kwartier  

Groepszitting voor behandeling 2 personen COVID-19 herstelzorg    €    21,50  per kwartier  

Groepszitting voor behandeling 3 personen COVID-19 herstelzorg    €    21,50  per kwartier  

Groepszitting voor behandeling 4 personen COVID-19 herstelzorg    €    21,50  per kwartier  

Groepszitting voor behandeling 5 tot 10 personen COVID-19 

herstelzorg   

 €    21,50  per kwartier  

Individuele zitting ergotherapie verlengde COVID-19 herstelzorg   €    19,50  per kwartier  

Toeslag voor behandeling aan huis verlengde COVID-19 herstelzorg   €    30,00  per keer  

Intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing verlengde COVID-19 

herstelzorg   

 €    19,50  per kwartier  

Eenmalig ergotherapeutisch onderzoek verlengde COVID-19 

herstelzorg  

 €    19,50  per kwartier  

Telefonische zitting ergotherapie verlengde COVID-19 herstelzorg   €    19,50  per kwartier  

Instructie/overleg ouders/verzorgers van cliënt bij ergotherapie 

verlengde COVID-19 herstelzorg   

 €    19,50  per kwartier  

Groepszitting voor behandeling 2 personen verlengde COVID-19 

herstelzorg   

 €    21,50  per kwartier  

Groepszitting voor behandeling 3 personen verlengde COVID-19 

herstelzorg   

 €    21,50  per kwartier  

Groepszitting voor behandeling 4 personen verlengde COVID-19 

herstelzorg   

 €    21,50  per kwartier  

Groepszitting voor behandeling 5 tot 10 personen verlengde COVID-

19 herstelzorg   

 €    21,50  per kwartier  

 

Diëtetiek 2023 

 

Individuele zitting diëtetiek    €    18,50  per kwartier  

Toeslag voor behandeling aan huis    €    30,00  per keer 

Telefonische zitting    €    18,50  per kwartier  

Individueel dieetvoorschrift   €    18,50  per kwartier  

Screening   €    18,50  per keer  

Intake en onderzoek na screening    €    18,50  per kwartier  

Intake en onderzoek na verwijzing   €    18,50  per kwartier  
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 Bedrag incl. 

btw 

tijdseenheid 

Screening en intake en onderzoek    €    18,50  per kwartier  

Individuele zitting als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire 

zorgverlening aan cliënten met DM, COPD en VRM  

 €    18,50  per kwartier  

Toeslag voor behandeling aan huis als onderdeel van gecoördineerde 

multidisciplinaire zorgverlening aan cliënten met DM, COPD en VRM 

 €    30,00  per keer  

Intake en onderzoek na verwijzing als onderdeel van gecoördineerde 

multidisciplinaire zorgverlening aan cliënten met DM, COPD en VRM 

 €    18,50  per kwartier  

Telefonische zitting ten behoeve van diëtetiek in de keten   €    18,50  per kwartier  

Individueel dieetvoorschrift ten behoeve van diëtetiek in de keten   €    18,50  per kwartier  

Individuele zitting reguliere diëtetiek COVID-19 herstelzorg    €    18,50  per kwartier  

Toeslag voor behandeling aan huis COVID-19 herstelzorg   €    30,00  per keer  

Telefonische zitting COVID-19 herstelzorg   €    18,50  per kwartier  

Individueel dieetvoorschrift COVID-19 herstelzorg   €    18,50  per kwartier  

Intake en onderzoek na verwijzing COVID-19 herstelzorg    €    18,50  per kwartier  

Individuele zitting reguliere diëtetiek verlengde COVID-19 herstelzorg    €    18,50  per kwartier  

Toeslag voor behandeling aan huis verlengde COVID-19 herstelzorg   €    30,00  per keer  

Telefonische zitting verlengde COVID-19 herstelzorg    €    18,50  per kwartier  

Individueel dieetvoorschrift verlengde COVID-19 herstelzorg    €    18,50  per kwartier  

Intake en onderzoek na verwijzing verlengde COVID-19 herstelzorg    €    18,50  per kwartier  

 


