
 
 
 
Tarieven Fysiotherapie 2018 
 
Hier vindt je de hoofdregels over de betaling van de kosten tussen patiënt, fysiotherapeut en zorgverzekeraar. Het is 
mogelijk dat een zorgverzekeraar hiervan afwijkt. Raadpleeg bij twijfel altijd jouw zorgverzekeraar. 
 
Wat betekent dit voor jou? 
 
De YorBody praktijk heeft contracten met ALLE Zorgverzekeraars in Nederland. Kunnen wij rechtstreeks bij jouw 
zorgverzekeraar declareren (contract) dan ontvang je van ons geen factuur. Jouw fysiotherapie kosten worden 
rechtstreeks aan ons vergoed door de zorgverzekeraar. De onderstaande tarievenlijst is dan voor jou minder van 
belang.  
 
Tarieven 2018 
 
De tarieven lijst is wel van belang indien je niet of onvoldoende aanvullend bent verzekerd (zie hiervoor uw 
polisvoorwaarden). Door de vrije tarieven kunnen fysiotherapeuten verschillende prijzen vragen voor dezelfde 
behandeling. Op de tarievenlijst, die in elke praktijk hangt en op internet staat, kan je zien wat jouw fysiotherapeut 
berekent voor een behandeling die niet rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan ons wordt vergoed. 
 
Tarieven  2018      BASISpraktijk  PLUSpraktijk 
 
Zitting fysiotherapie     € 30,00   € 33,00 
Zitting fysiotherapie inclusief toeslag aan huis  € 42,50   € 45,50 
Zitting manuele therapie     € 41,00   € 43,00  
Zitting manuele therapie inclusief toeslag aan huis  € 53,50   € 55,50  
Intake en onderzoek na screening    € 51,00   € 54,00  
Intake en onderzoek na screening aan huis   € 63,50   € 66,50 
Intake en onderzoek na verwijzing    € 51,00   € 54,00    
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis   € 63,50   € 66,50 
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek   € 53,00   € 55,00 
Eenvoudig korte rapportage    € 30,00   € 35,00 
Meer gecompliceerde tijdrovende rapportage  € 47,00   € 52,50 
Niet nagekomen afspraak     75 % van de reguliere kosten 
 
YorBody fysioTEGOED  tarieven  2018 
 
YorBody heeft ook een unieke mogelijkheid om per 10 minuten fysiotherapie in te kopen: fysioTEGOED!  
Het tarief is € 1,-/ minuut. Je kan net zo veel minuten aanschaffen als je nodig hebt. Overleg hierover met je fysio om 
een goede inschatting te maken. De eventuele minuten die je over hebt/ niet gebruikt blijven onbeperkt geldig in kan 
je dus altijd later nog gebruiken. Ook kan je elk moment minuten bijkopen. Je kan het fysioTEGOED aanschaffen via de 
website of de YorBody app. Afrekenen doe je direct op de site of App met Ideal. Zo simpel is het! 
 
YorBody fysioPAKKET tarieven  2018 
 
In overleg met je fysiotherapeut kan je ook kiezen voor een fysioPAKKET bestaande uit een pakket van 3, 6 of 12 of 15 
behandelingen fysiotherapie OF Manuele therapie. Deze pakketten zijn niet alleen scherp geprijsd maar de pakketten 
van 6, 12 en 15 behandelingen kan je ook gespreid betalen. Handig voor als het je financieel even niet uit komt maar 
je toch behandelingen nodig hebt om van je klachten te verminderen. 


