
Tarieven Fysiotherapie  2016 
 
 Tarieven Fysiotherapie 2016 
  
Screening 
Intake en onderzoek na verwijzing 
Intake en onderzoek na screening 
Zitting fysiotherapie in praktijk 
Zitting manuele therapie in praktijk  
Zitting psychosomatische therapie in praktijk 
Zitting bekkenfysiotherapie in praktijk 
Zitting kinderfysiotherapie in praktijk 
Zitting geriatrie fysiotherapie  
Toeslag fysiotherapie aan huis 
Toeslag fysiotherapie in een instelling 
Lange zitting 
Eenmalig fysiotherapeutisch consult 
 
Niet nagekomen afspraak is 75 % van betreffende  tarief. 
  
● Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten en 
declareren rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.    
● Wanneer u niet voor fysiotherapie verzekerd bent, krijgt een 
rekening  thuisgestuurd volgens bovenstaande tarieven. 
   
Tarieven vrije fitness  2016(niet op medische indicatie)  
  
1 x per week 
2 x per week  
intake 
  
Produkten 
 
Schouder pulley 
Bal 55 cm  
Bal 65 cm 
Bal 75 cm 
Balkussen 33 cm  
Theraband  
Tape 
Prijzen onder voorbehoud 
 

  
  

€ 12,00 
€ 35,75 
€ 32,50 
€ 32,50 
€ 39,50 
€ 39,50 
€ 45,00 
€ 43,50 

 € 36,00  
€ 12,50 
€   6,10 

 € 42,00  
 € 52,00  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
     

€32,00p.m. 
 €47,00p.m.       

  € 25,00    
 
 
 
  € 10,00 
  € 18,00 
  € 21,00 
  € 25,00 
  € 30,00 
  €  5,00 
  € 12,50 

 
 
Huisreglement Fysiotherapie Surhuisterveen- Harkema 
 
Afspraak 
U kunt plaats nemen in de wachtkamer, de fysiotherapeut zal u ophalen.  
Lokatie Surhuisterveen  
Mocht u langer dan 15 minuten moeten wachten, meldt u zich dan bij een 
van de fysiotherapeuten of in het kantoor bij de secretaresse.  
Locatie Harkema 
Mocht het wachten langer duren dan 15 minuten, gaat u dan even langs bij 
de secretaresse van de huisartsen. Zij kan contact opnemen met de 
fysiotherapeuten.  
 
Annulering van de afspraak 
U wordt verzocht zich aan de voor u gereserveerde tijd te houden en in 
geval van verhindering dit bij voorkeur 48 uur maar minimaal 24 uur van 
tevoren te melden. Dit geeft ons de gelegenheid om op de vrijgekomen 
plaats een andere patiënt in te plannen.  
Een niet tijdig afgezegde afspraak zal in rekening worden gebracht. Dit 
bedraagt 75% van het praktijktarief. 
 
Vergoeding fysiotherapie en zorgverzekering 
Het basispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal gevallen 
fysiotherapie: 

1. Fysiotherapie voor chronische klachten zoals vermeld op de 
chronische lijst fysiotherapie uitgegeven door het Ministerie van 
Volksgezondheid vanaf de 21e behandeling 

2. Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar (maximaal 9 behandelingen 
per indicatie per jaar of volledig bij chronische klachten). 
 

Meer informatie over deze lijst met chronische indicaties kunt u bij uw 
fysiotherapeut krijgen. Behandeling voor fysiotherapie wordt in de meeste 
aanvullende verzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed. Een 
aanvullende verzekering is niet verplicht. Fysiotherapie is slechts één 



aspect uit het aanvullende pakket van de verzekeraar. Wij raden u dan ook 
aan om het volledige vergoedingenoverzicht van een aanvullende 
verzekering te bekijken en bij uw keuze niet alleen af te gaan op de 
vergoeding van fysiotherapie en de hoogt van de premie. 
 
 
Tarieven 
Fysiotherapie Surhuisterveen – Harkema heeft met alle zorgverzekeraars 
een contract afgesloten. Zodoende gelden voor u de tarieven zoals 
afgesproken in de overeenkomst die uw verzekeraar met Fysiotherapie 
Surhuisterveen heeft afgesloten. Bij alle zorgverzekeraars kunnen we 
rechtstreeks declareren, u ontvangt dan geen nota.  
Voor cliënten die niet voor fysiotherapie zijn verzekerd gelden de tarieven 
zoals vermeld in deze folder. 
We raden u aan om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen 
fysiotherapie voor uw eerste afspraak bij onze praktijk goed door te lezen. 
 
 
Recht op informatie  
U heeft recht op goede en volledige informatie over uw ziekte of 
aandoening, de onderzoeken en uw behandelmogelijkheden. Wanneer er 
onduidelijkheden zijn kunt u uw fysiotherapeut altijd vragen om nadere 
uitleg.  
 
 
Waar kunt u terecht met eventuele klachten? 
Wanneer u ontevreden bent met de gang van zaken, probeer dit dan 
bespreekbaar te maken met uw behandelaar. Wij zullen uw klacht serieus 
nemen. Kunt of wilt u uw klacht niet bespreken met uw eigen 
fysiotherapeut, dan kunt u naar een van de (andere) maten gaan om te 
overleggen.  
 
Komt u er nu nog niet goed uit, dan kunt u uw klacht indienen bij: 
Centraal bureau Fysiotherapie, klachtencommissie 
Postbus 246, 3800 AE Amersfoort, tel 033-4672900. 
 
Wat gebeurt er met uw gegevens? 
We willen u er op wijzen dat u als patiënt altijd recht op inzage heeft in uw 
dossier. Het spreekt voor zich dat u de enige bent die dit dossier mag 

inzien. Ook de fysiotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht.  
Als gevolg daarvan bevat een verslag aan de verwijzend arts alleen 
gegevens over uw behandeling en wordt aan derden over u en de 
behandeling geen mededeling gedaan. Dit laatste geldt ook voor 
Arbodiensten en verzekeringsmaatschappijen. Wij zullen alleen dan 
gegevens over u verstrekken als we in het bezit zijn van een schriftelijke 
en door u gedateerde en ondertekende verklaring waarin u aan die dienst 
of verzekeraar toestemming heeft gegeven om de gegevens over uw 
behandeling van ons te verkrijgen.  
 
 
Archivering 
Wij zijn verplicht uw dossier minimaal 15 jaar te bewaren. Na die tijd 
zorgen we ervoor dat uw gegevens op verantwoorde wijze worden 
vernietigd. Mocht u willen dat uw dossier eerder wordt vernietigd, dan kunt 
u dat altijd schriftelijk bij ons aanvragen. In dat geval zijn we verplicht het 
dossier binnen 3 maanden te vernietigen.  
 
 
Geen aansprakelijkheid voor schade en/of vermissing 
Fysiotherapie Surhuisterveen - Harkema is niet aansprakelijk voor schade 
en/of vermissing van de in dit gebouw of in de directe omgeving van dit 
gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.  
 
 
Niet – roken 
Fysiotherapie Surhuisterveen- Harkema is een openbare ruimte, roken is 
hier dan ook verboden. 
 
 
Openingstijden 
Lokatie Surhuisterveen 
De praktijk is van maandag tot en met donderdag van  07.30 tot 21.00 uur 
geopend en vrijdag van 07.30 tot 18.00.  
Lokatie Harkema 
De praktijk is van maandag tot en met vrijdag  geopend van 8.00 tot 18.00.  
 
Adres Harkema : Nijebuorren 38 9281 LZ  Harkema telf: 0512 362407 
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