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Tarieven 2023  

  
 
Onderstaande tarieven gelden voor prestaties die niet gecontracteerd zijn door uw zorgverzekeraar of 
gelden indien u niet (meer) voldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie. Heeft u 
voorafgaand aan uw behandeltraject financiële vragen? Neem contact op met ons via 078-6765184 of stuur 
een e-mail naar administratie@fysiovitalis.nl 
 
Voor verzekerden van Zorg en Zekerheid en Caresq (EUCARE/IptiQ) gelden de volgende tarieven: 
 

Code Omschrijving Tarief 
   
 In de praktijk  
1850 Screening € 20 
1860 Intake en onderzoek na screening € 38 
1864 Screening, intake en onderzoek € 58 
1870 Intake en onderzoek na verwijzing € 58 
1000 Individuele zitting reguliere fysiotherapie € 40 
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 80 
   
 Bij u thuis  
1861 Intake en onderzoek aan huis € 80 
1871 Intake en onderzoek na verwijzing incl. toeslag voor behandeling aan huis € 80 
1001 Individuele zitting reguliere fysiotherapie incl. toeslag voor behandeling aan huis € 60 
1401 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek incl. toeslag voor behandeling aan huis € 100 
   
 Overige dienstverlening  
1900 Informatieverstrekking derden – telefonisch (per 15 min) € 30 
1901 Informatieverstrekking derden – schriftelijk  € 60 
1920 Telefonisch consult - per 15 minuten € 20 
 Hooikoorts taping (per sessie) € 10 
 Dry Needling (per consult) € 40 
 PAR test (eenmalig) € 20 
 Gezondheidscheck (incl. glucose en cholesterolmeting) € 60 
   
 Niet nagekomen afspraak  
1960 Niet nagekomen afspraak – minder dan 24 uur van te voren afgemeld 50% 
8000 Niet nagekomen afspraak – no show 100% 
   
 Materiaal  
 Rol tape – 5 meter € 10 
 Lacrossebal € 5 
 Smartcard € 10 
 Borstband (excl. sensor) € 30 
   
 Sport abonnementen  
 Intake (voor niet-patiënten) (incl. begin meting) € 50 
 1x per week (maandabonnement) - maandbetaling € 34 
 2x per week (maandabonnement) - maandbetaling € 46 

 
Fysiotherapeutische dienstverlening is niet belast met BTW. Sportabonnementen zijn belast met 9% BTW. 
Materiaal is belast met 21% BTW. 
 
Het is momenteel niet mogelijk om per PIN te betalen. U ontvangt voor de onbelaste (0% BTW) diensten 
een factuur via onze partner Infomedics.  
 


