
 

 
FYSIOTHERAPIE                     zie tarief zorgverzekeraar  
(indien niet vergoed door uw zorgverzekeraar)                            
Reguliere zitting      € 32,= 
Zitting incl. toeslag uitbehandeling    € 45,50 
Intake na verwijzing in praktijk     € 46,50 
Intake na verwijzing aan huis     € 60,50 
Screening, intake en onderzoek     € 46,50 

                                                                         
KINDERFYSIOTHERAPIE                  zie tarief zorgverzekeraar 
(indien niet vergoed door uw zorgverzekeraar)                            
Reguliere zitting      € 46,50 
Zitting incl. toeslag uitbehandeling    € 57,= 
 
MANUELE FYSIOTHERAPIE            zie tarief zorgverzekeraar 
(indien niet vergoed door uw zorgverzekeraar)                            
Manueel therapeutische behandeling    € 45,50 
Manueel therapeutische behandeling aan huis   € 57,= 
 
LOGOPEDIE      
Individuele zitting       € 40,53 
Uittoeslag        € 22,99  
Anamnese en onderzoek verwijzing     € 81,06 
Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie  € 81,06  
Individuele zitting pre logopedie    € 81,06 
        
VOEDING EN DIËTETIEK 
Eerste consult                                      € 90,= 
Vervolg consult 15 minuten     € 15,= 
Vervolg consult 30 minuten                                           € 30,= 
 
ERGOTHERAPIE 
Ergotherapie per kwartier                    zie tarief zorgverzekeraar 
Ergotherapie per kwartier behandeltijd / screening DTE  € 16,09 
Ergotherapie aan huistoeslag (per huisbezoek)   € 26,98 

 

 
HUID- EN OEDEEMTHERAPIE (2017) 
Oedeemtherapie           zie tarief zorgverzekeraar 
Littekentherapie         zie tarief zorgverzekeraar 
Vrijblijvend intakegesprek/screening (zonder behandeling)  € - 
Aanmeten therapeutische elastische kousen € - 
 
Voor onze actuele tarieven van de overige behandelingen, zoals 
endermologie, acnetherapie, camouflagetherapie, chemische peelings, 
microneedling, microdermabrasie, permanente laserontharing en 
laserbehandelingen pigment en rode vaatjes, verwijzen wij u graag naar  
onze website: www.huidml.nl   
 
PEDAGOGIEK EN PSYCHOLOGIE                      zie tarief zorgverzekeraar 
Basis GGZ Kort (max. 294 min)                                                  €   487,26  
Basis GGZ Middel (max. 495 min)                                             €   830,23  
Basis GGZ Intensief (max 752 min)                                              € 1301,85  
Onvolledig behandeltraject (max. 120 min)                               €   198,88 
 
PODOTHERAPIE 
Onderzoek                €    68,50 
Onderzoek uitgebreid (video-analyse en/of echodiagnostiek)  €    75,= 
Jaarlijkse controle                 €    48,= 
1e behandeling bij ingegroeide nagel         €    37,50 
Podotherapeutische behandeling              €    33,= 
Consult         €    28,50 
Podotherapeutische zolen              €  136,= 
Podotherapeutische zolen; 2e paar binnen 3mdn             €  116,= 
Ascendens (hakverhoging)            €    40,= 
FITS – slippers/huisschoenen op maat       €  178,50 
Orthese (teenstukje)                   €  26,00 - €    50,= 
Nagelbeugel            €     33,= 
 
Voor een volledig overzicht, kijk op www.foot-vision.nl/tarieven 
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