Tarievenlijst 2018
Consult

Consult kort
Consult
(half) jaarlijkse controle
Afleveren en nacontrole

€
€
€
€

20,00
30,00
48,00
30,00

10 minuten
15 minuten
30 minuten
15 minuten

Onderzoek

Klein
Middel
Groot

€ 38,00
€ 48,00
€ 75,00

15 minuten
30 minuten
45 minuten

Instrumentele of wondbehandeling
Instrumentele-/ wondbehandeling klein
Instrumentele-/ wondbehandeling middel
Instrumentele-/ wondbehandeling groot

€ 35,00
€ 43,00
€ 57,00

15 minuten
30 minuten
45 minuten

Caustische behandeling

€ 35,00

Huisbezoek (komt over tarief onderzoek)

€ 20,00

10 minuten

Verzuimde afspraak
Verzuimde afspraak tot half uur
Verzuimde afspraak vanaf half uur

€ 24,00
€ 40,00

< 30 minuten
> 30 minuten

Ortheses excl consult/onderzoek
Orthese klein, tussen 2 tenen
Orthese middel, onder 1-2 tenen
Orthese groot, onder 3 tenen of meer

€ 17,00
€ 25,50
€ 33,50

Reparatie orthese
Reparatie orthese klein

€ 15,00
€ 10,00

Zolen totaal eerste keer
Zolen incl onderzoek en controle 3 t/m 6 jaar € 180,00
Zolen incl onderzoek en 7 t/m 16 jaar
€ 198,00
Zolen incl onderzoek en 17 jaar en ouder
€ 230,00
Zolen 3 t/m 6 jaar
Zolen 7 t/m 16 jaar
Zolen en 17 jaar en ouder

€ 75,00
€ 93,00
€ 125,00

2e Paar besteld binnen 10 weken
kinderen 3 t/m 6 jaar
kinderen 7 t/m 16 jaar
17 jaar en ouder

€ 65,00
€ 83,00
€ 105,00

Fits slippers
Na aanmeten zolen
1e bezoek

€ 180,00
€ 245,00

Voorlopige therapieën excl consult/onderzoek
Taping klein
€
Taping middel
€
Taping groot
€
Vilt klein
€
Vilt groot
€
Los verband mee
€

incl aanmeetconsult
incl aanmeetconsult

15,00
25,00
30,00
10,00
15,00
7,50

Orthonyxie excl consult/ instr. behandeling
1e plaatsing/ maken beugel v.a.
1e plaatsing 2e beugel
Herplaatsen
Herplaating 2 beugels
extra beugels à

€ 17,50
€ 15,00
€ 8,50
€ 15,00
€ 5,00

excl consult/onderzoek
excl consult/onderzoek
incl consult € 28,50
ca 10-15 min
incl consult € 35,00
ca 15-20 min

Werkplaats
Ascendens unipodaal
Nieuwe afdek
Schoenaanpassing/Oprekken schoenen
Correctie zolen klein
Correctie zolen middel
Correctie zolen groot

€
€
€
€
€
€

evt met consult klein.

6,50
35,00
15,00
20,00
28,00
43,50

Ø Alle behandeltijden en prijzen zijn incl. rapportage en overleggen met andere disciplines.
Ø Voor het eerste onderzoek wordt altijd 45 minuten ingepland.
Ø Wanneer een afspraak niet tijdig wordt afgezegd wordt deze in rekening gebracht.

