Tarieven per 1 januari 2022
De door FysioBerlicum in rekening te brengen tarieven ten behoeve van niet-gecontracteerde zorg met
ingang van 1 januari 2022
De tarieven per zitting per patiënt
1.In geval de patiënt de praktijkruimte van de fysiotherapeut voor individuele behandeling bezoekt:
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Reguliere zitting Fysiotherapie

€ 38,50

Zitting Manuele therapie

€ 50,00

Zitting Sportfysiotherapie

€ 50,00

Zitting Lymfedrainage

€ 50,00

Eenmalig consult fysiotherapie

€ 60,00

Intake & onderzoek fysiotherapeut zonder verwijzing

€ 50,00

Intake & onderzoek fysiotherapeut na verwijzing

€ 50,00

Intake & onderzoek manueeltherapeut na screening

€ 56,00

Intake & onderzoek manueeltherapeut na verwijzing

€ 56,00

Verslaglegging aan derden
Screening

€ 55,00
€ 19,50

Het tarief per zitting - een onafgebroken tijdspanne waarin de fysiotherapeut de patiënt voor één of meer
indicaties fysiotherapeutische hulp verleend - per patiënt is ongeacht de inhoud van de behandeling en de
tijdsduur per behandeling.

2. In geval de fysiotherapeut de patiënt bezoekt (uitbehandeling) mag het tarief per zitting
worden verhoogd met de toeslag voor uitbehandeling/inrichtingstoeslag.
Toeslag voor uitbehandeling 1
€ 18,00
2
Inrichtingstoeslag
€ 18,00
1

Van een uitbehandeling is in dit geval alleen sprake indien de behandeling buiten de praktijk, niet in een inrichting - waarvoor een aparte
toeslag, de zogenaamde inrichtingstoeslag, geldt - plaatsvindt. De toeslag voor uitbehandeling kan per adres per dag, ongeacht het aantal
behandelde patiënten, slecht eenmaal in rekening worden gebracht.
2

Onder inrichting wordt verstaan een ziekenhuis, verpleegtehuis bejaardenoord verzorgingsflat of enigerlei andere daarmee
in enig opzicht vergelijkbare woon- of verblijfplaats (bijvoorbeeld de zogenaamde aanleunwoningen).De inrichtingstoeslag
kan in rekening worden gebracht indien er sprake is van een incidentele behandeling van (een) patiënt(en), waarvoor de
fysiotherapeut de praktijk dient te verlaten. Indien de behandelingslocatie buiten de praktijk een meer permanent karakter
heeft, in de zin dat de fysiotherapeut een vast dagdeel per week op een behandelplek in een inrichting behandelt, is de
inrichtingstoeslag (en ook de toeslag voor uitbehandeling) dus niet van toepassing.

3.Tarief voor niet nagekomen afspraak is 100% van het tarief van de voorgenomen
behandeling.
Wijzigingen voorbehouden
FysioBerlicum, Januari 2022

