
 

 

 

 

Verzekeringen en tarieven 2021 
 
Oefentherapie  Hoogezand heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland een contract. 
De praktijk heeft in 2021 met  alle zorgverzekeraars een overeenkomst voor Oefentherapie  
afgesloten. Oefentherapie aan volwassenen wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering.  
 
Wanneer u Aanvullend Verzekerd bent, dienen wij de declaraties direct bij uw zorgverzekeraar in.  
De zorgverzekeraars hanteren daarbij vastgestelde tarieven.  Uw AV-polis bepaalt hoeveel 
behandelingen Oefentherapie er worden vergoed. U dient dit zelf goed na te kijken in uw polis  
of na te vragen bij uw zorgverzekeraar. Oefentherapie gaat niet van het eigen risico af! 
 

In sommige gevallen valt Oefentherapie onder de basisverzekering: 
Oefentherapeutische zorg aan volwassenen met een door de zorgverzekeraar vastgestelde 
chronische aandoening wordt na de 20e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. 
 
Oefentherapie en Kinderoefentherapie aan kinderen tot 18 jaar wordt altijd vergoed vanuit de 
basisverzekering. Voor oefentherapie aan kinderen tot 18 jaar geldt een vergoeding van max. 18 
behandelingen per kalenderjaar. Ook in de basisverzekering wordt Oefentherapie niet verrekend  
met het eigen risico. 
 

Wanneer moet u Oefentherapie zelf betalen? 
Wanneer u zelf uw behandelingen oefentherapie wilt betalen, niet aanvullend verzekerd bent  
of meer behandelingen ontvangt dan door uw aanvullende verzekering wordt vergoed,  
dan krijgt u van ons een rekening.  
 

In 2021 gelden hiervoor de volgende tarieven: 
 

- Zitting oefentherapie Cesar/ Mensendieck    € 33,00 
- Screening        € 15,00 
- Intake en onderzoek na screening        € 33,00 
- Intake en onderzoek na verwijzing     € 33,00 
- Zitting kinderoefentherapie:       € 42,00 
- Oudergesprek         € 27,50 
- Kinderoefentherapeutisch rapport     € 32,00  
- Eenmalig (kinder)oefentherapeutisch onderzoek   € 52,00  
- Toeslag behandeling in de thuissituatie    € 20,00 
- Niet nagekomen afspraak Oefentherapie C/M   € 33,00 

 
N.B.  
U kunt tot 24 uur van te voren vrijblijvend uw afspraak afzeggen!  
Dit kan per mail, telefoon, mobiel of app bij uw oefentherapeut.  
Wanneer u niet op tijd afzegt wordt de afspraak bij u in rekening gebracht. 


