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Advies- en behandelcentrum 
Productomschrijving  Eenheid Tarief 2023 

Deeltijd fit Maand    €          23,50  

Fit-abonnement Maand    €          47,00  

Seniorfit Maand    €          63,00  

Intake seniorfit  Stuks    €          16,50  

Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak  Stuks    €          42,00  

Studiegroep (per deelname/dag worden 2 dagdelen in rekening gebracht) Dagdeel    €          65,98  
Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na verwijzing €          93,90  
Anamnese (intake) en onderzoek logopedie na verwijzing met  
    toeslag voor behandeling aan huis €       120,23  
Eenmalig logopedisch onderzoek €          93,90  
Eenmalig logopedisch onderzoek met toeslag voor behandeling aan huis €       120,23  
Groepszitting voor behandeling logopedie van drie personen €          46,94  
Groepszitting voor behandeling logopedie van twee personen €          69,85  
Groepszitting voor behandeling logopedie van vier personen €          35,50  
Groepszitting voor behandeling logopedie van vijf tot tien personen €          20,61  
Individueel dieetvoorschrift €          18,69  
Individuele zitting ergotherapie €          19,09  
Individuele zitting geriatrie fysiotherapie €          51,41  
Individuele zitting logopedie afasie €          93,90  
Individuele zitting logopedie afasie met toeslag voor behandeling aan huis €       120,23  
Individuele zitting reguliere diëtetiek €          18,69  
Individuele zitting reguliere fysiotherapie €          39,31  
Individuele zitting reguliere fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis €          56,84  
Individuele zitting reguliere logopedie €          46,94  
Individuele zitting reguliere logopedie met toeslag voor behandeling aan huis €          73,28  
Individuele zitting reguliere telelogopedie €          46,94  
Intake en onderzoek diëtetiek na screening €          18,69  
Intake en onderzoek diëtetiek na verwijzing €          18,69  
Intake en onderzoek ergotherapie na screening €          19,09  
Intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing €          19,09  
Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing €          54,43  
Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling aan huis €          71,96  
Lange zitting fysiotherapie voor een aantal specifieke aandoeningen €          51,40  
Lange zitting logopedie voor een aantal specifieke aandoeningen €          93,90  
Screening Directe Toegang diëtetiek €          12,46  
Screening Directe Toegang Ergotherapie €          12,69  
Screening en intake en onderzoek fysiotherapie €          43,79  
Screening fysiotherapie €          20,77  
Telefonische zitting diëtetiek €          18,69  
Telefonische zitting logopedie €          24,05  
Toeslag voor behandeling ergotherapie aan huis €          33,68  
Toeslag voor behandeling reguliere diëtetiek aan huis €          37,66  
Verslaglegging fysiotherapie aan derden €          74,99  

 


