
 

 

Tarieven Fysiotherapie 2022 

 

1000 Individuele zitting reguliere fysiotherapie  €  34,50  
1001 Individuele zitting reguliere fysiotherapie aan huis  €  46,50  
1200 Individuele zitting manuele therapie  €  44,50  
1201 Individuele zitting manuele therapie aan huis  €  56,50  
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek  €  59,00  
1401 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek aan huis  €  72,00  
1500 Individuele zitting oedeemtherapie  €  44,50  
1501 Individuele zitting oedeemtherapie aan huis  €  56,50  
1600 Individuele zitting bekkenfysiotherapie  €  44,50  
1601 Individuele zitting bekkenfysiotherapie aan huis  €  56,50  
1700 Lange zitting fysiotherapie voor een aantal specifieke aandoeningen  €  48,00  
1701 Lange zitting fysiotherapie voor een aantal specifieke aandoeningen aan huis  €  61,50  
1750 Individuele zitting psychosomatische fysiotherapie  €  44,50  
1751 Individuele zitting psychosomatische fysiotherapie aan huis  €  56,50  
1775 Individuele zitting geriatrie fysiotherapie  €  44,50  
1776 Individuele zitting geriatrie fysiotherapie aan huis  €  56,50  
1850 Screening fysiotherapie  €  14,00  
1851 Screening fysiotherapie aan huis  €  28,50  
1860 Intake en onderzoek fysiotherapie na screening  €  42,00  
1861 Intake en onderzoek fysiotherapie na screening aan huis  €  54,00  
1864 Screening en intake en onderzoek fysiotherapie  €  55,50  
1865 Screening en intake en onderzoek fysiotherapie aan huis  €  67,50  
1870 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing  €  45,50  
1871 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing aan huis  €  59,50  
1920 Telefonische zitting fysiotherapie  €  31,50  
1960 Niet nagekomen afspraak (no-show)  €  32,50  

 

Wij verzoeken u, indien u verhinderd bent een reeds gemaakte afspraak na te komen, uiterlijk 24 
uur voorafgaand aan de afspraak af te zeggen. Indien u dit niet doet, dan ontvangt u een factuur 
voor de niet nagekomen behandeling. Deze factuur kunt u NIET declareren bij uw verzekering. 

Ondanks dat WZH tracht u zoveel mogelijk te informeren omtrent de vergoedingen van uw 
zorgverzekering, blijft u ten allen tijden zelf verantwoordelijk om bij te houden voor hoeveel 
behandelingen u verzekerd bent. WZH heeft contracten afgesloten met alle verzekeraars. 

 


