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Prijslijst 2023

Code Omschrijving Prijs
1000 / 2000 Zitting fysiotherapie / oefentherapie € 44,00
1001 / 2001 € 66,00

1002 / 2002 € 66,00

1100 / 2300 Zitting kinderfysiotherapie / kinderoefentherapie € 66,00
1101 / 2301 € 88,00

1102 € 88,00

1103 / 2500 Instructie / overleg ouders van de patiënt € 66,00
1105 / 2510 € 66,00

1200 Zitting manuele therapie € 66,00
1201 Zitting manuele therapie aan huis van patiënt * € 88,00
1202 € 88,00

1400 / 2200 € 88,00

1700 € 66,00

1701 € 88,00

1702 € 88,00

1850 / 2400 Screening fysiotherapie / oefentherapie € 19,85
2401 Intake en onderzoek oefentherapie na screening € 46,25
1864 Screening en intake en onderzoek fysiotherapie € 66,00
1870 / 2408 € 66,00

1871 / 2409 € 88,00

1872 / 2410 € 88,00

1900 Eenvoudige, korte rapporten € 46,00
1901 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 83,00
1960 Niet nagekomen afspraak € 33,25
1961 Niet nagekomen afspraak verbijzonderde zitting € 50,00

* = alleen voor deze vorm van zorg is een verwijzing van een arts noodzakelijk.

Informeer hiernaar bij uw behandelaar of kijk op onze website.

FysioHoorn
J. Willemsz.Straat 20, 1624 CH te Hoorn. Tel: 0229-215615

Zitting fysiotherapie / oefentherapie aan huis van 
patiënt * 
Zitting fysiotherapie / oefentherapie in inrichting 
waar patiënt verblijft * 

Zitting kinderfysiotherapie / kinderoefentherapie aan 
huis van patiënt *
Zitting kinderfysiotherapie / kinderoefentherapie in 
inrichting waar patiënt verblijft * 

Extra kinderfysiotherapeutisch / 
kinderoefentherapeutisch rapport

Zitting manuele therapie in inrichting waar patiënt 
verblijft *
Consult fysiotherapeutisch / oefentherapeutisch 
onderzoek * 
Lange zitting fysiotherapie voor meervoudige 
zorgvragen *
Lange zitting fysiotherapie voor meervoudige 
zorgvragen aan huis van patiënt *
Lange zitting fysiotherapie voor meervoudige 
zorgvragen in inrichting waar patiënt verblijft *

Intake en onderzoek na verwijzing fysiotherapie / 
oefentherapie
Intake en onderzoek aan huis van patiënt 
fysiotherapie / oefentherapie * 
Intake en onderzoek in inrichting waar patiënt 
verblijft fysiotherapie / oefentherapie *

Deze tarieven hanteren wij met ingang van 1 januari 2023 waneer wij geen 
overeenkomst met uw zorgverzekeraar hebben afgesloten.

www.fysiohoorn.nl              info@fysiohoorn.nl 
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