
Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2022
Oefentherapie

Publicatiedatum: 20-12-2021

Code Omschrijving Tarief

2000 Individuele zitting reguliere oefentherapie 27,14€                 

2001 Individuele zitting reguliere oefentherapie met toeslag voor behandeling aan huis 36,14€                 

2002 Individuele zitting reguliere oefentherapie met toeslag voor behandeling in een instelling 31,64€                 

2004 Individuele zitting reguliere oefentherapie met toeslag voor behandeling op de werkplek (eenmalig) 36,14€                 

2006 Individuele zitting bekkenoefentherapie 27,14€                 

2007 Individuele zitting geriatrie oefentherapie 27,14€                 

2008 Individuele zitting bekkenoefentherapie met toeslag voor behandeling aan huis 36,14€                 

2009 Individuele zitting bekkenoefentherapie met toeslag voor behandeling in een instelling 31,64€                 

2010 Individuele zitting geriatrie oefentherapie met toeslag voor behandeling aan huis 36,14€                 

2011 Individuele zitting geriatrie oefentherapie met toeslag voor behandeling in een instelling 31,64€                 

2125 Groepszitting voor behandeling oefentherapie van twee personen 27,68€                 

2126 Groepszitting voor behandeling oefentherapie van drie personen 19,37€                 

2127 Groepszitting voor behandeling oefentherapie van vier personen 14,52€                 

2128 Groepszitting voor behandeling oefentherapie van vijf tot en met tien personen 11,62€                 

2200 Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek 41,10€                 

2202 Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek met toeslag voor behandeling aan huis 50,10€                 

2203 Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek met toeslag voor behandeling in een instelling 45,60€                 

2300 Individuele zitting kinderoefentherapie 36,14€                 

2301 Individuele zitting kinderoefentherapie met toeslag voor behandeling aan huis 45,14€                 

2302 Individuele zitting kinderoefentherapie met toeslag voor behandeling in een instelling 40,64€                 

2400 Screening bij directe toegang oefentherapie: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor oefentherapie 9,15€                   

2401 Intake en onderzoek bij directe toegang oefentherapie na screening: uitvoeren van een oefentherapeutisch onderzoek en 

opstellen behandelplan na screening

26,37€                 

2402 Screening bij directe toegang oefentherapie: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor oefentherapie - met toeslag 

voor behandeling aan huis

18,15€                 



Code Omschrijving Tarief

2403 Intake en onderzoek bij directe toegang oefentherapie na screening: uitvoeren van een oefentherapeutisch onderzoek en 

opstellen behandelplan na screening - met toeslag voor behandeling aan huis

35,37€                 

2404 Screening bij directe toegang oefentherapie: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor oefentherapie - met toeslag 

voor behandeling in een instelling

13,65€                 

2405 Intake en onderzoek bij directe toegang oefentherapie na screening: uitvoeren van een oefentherapeutisch onderzoek en 

opstellen behandelplan na screening - met toeslag voor behandeling in een instelling

30,87€                 

2408 Intake en onderzoek oefentherapie na verwijzing: uitvoeren van een oefentherapeutisch onderzoek en opstellen behandelplan 

na verwijzing

33,14€                 

2409 Intake en onderzoek oefentherapie na verwijzing:  uitvoeren van een oefentherapeutisch onderzoek en opstellen behandelplan 

na verwijzing - met toeslag voor behandeling aan huis

42,14€                 

2410 Intake en onderzoek oefentherapie na verwijzing: uitvoeren van een oefentherapeutisch onderzoek en opstellen

behandelplan na verwijzing - met toeslag voor behandeling in een instelling

37,64€                 

2412 Screening, intake en onderzoek bij directe toegang oefentherapie: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor 

oefentherapie, uitvoeren oefentherapeutisch onderzoek en opstellen behandelplan bij een patiënt zonder verwijzing 

35,52€                 

2413 Screening, intake en onderzoek bij directe toegang oefentherapie: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor 

oefentherapie, uitvoeren oefentherapeutisch onderzoek en opstellen behandelplan bij een patiënt zonder verwijzing - met 

toeslag voor behandeling aan huis

44,52€                 

2414 Screening, intake en onderzoek bij directe toegang oefentherapie: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor 

oefentherapie, uitvoeren oefentherapeutisch onderzoek en opstellen behandelplan bij een patiënt zonder verwijzing - met 

toeslag voor behandeling in een instelling

40,02€                 

2500 Instructie/overleg oefentherapie ouders/verzorgers van de patiënt (kinderoefentherapie) 36,14€                 

2510 Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport 36,14€                 

2600 Individuele zitting psychosomatische oefentherapie 33,14€                 

2601 Individuele zitting psychosomatische oefentherapie met toeslag voor behandeling aan huis 42,14€                 

2602 Individuele zitting psychosomatische oefentherapie met toeslag voor behandeling in een instelling 37,64€                 

2700 Telefonische zitting oefentherapie 13,58€                 

2800 Lange zitting oefentherapie 36,14€                 

2801 Lange zitting oefentherapie met toeslag voor behandeling aan huis 45,14€                 

2802 Lange zitting oefentherapie met toeslag voor behandeling in een instelling 40,64€                 

* Codes die niet in deze lijst voorkomen, komen niet in aanmerking voor vergoeding.


