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Op weg naar herstel. 

Ons secretariaat is bereikbaar op maandag tot 
en met vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur. Natuurlijk 
is onze praktijk ook buiten deze tijden telefonisch 
bereikbaar. Onze therapeuten zijn dan ook druk 
bezig met behandelen van patiënten. Mocht u dus 
niet direct iemand aan de lijn krijgen, spreekt u dan 
de voicemail in. Wij bellen u spoedig terug.

Tarieven,
vergoedingen en
betalingsvoorwaarden

Naar de fysiotherapeut zonder verwijsbrief

Voor fysiotherapie geldt sinds 1 januari 2006 een 
directe toegankelijkheid (DTF). Dit houdt in dat 
u zonder verwijsbriefje van de huisarts naar de 
fysiotherapeut kunt. De fysiotherapeut is opgeleid 
om een goede diagnose te stellen en bij twijfel 
verwijst de fysiotherapeut u naar de huisarts.

Het is verstandig de huisarts te laten weten dat u 
onder behandeling bent bij een fysiotherapeut. 
Dan kan hij hiermee rekening houden bij andere 
klachten. Tevens stuurt uw fysiotherapeut nog 
een brief, indien u in behandeling wordt genomen 
bij een afspraak via DTF.

Kijkt u voor meer informatie op onze 
website: www.nxtfysio.nl  
of op www.defysiotherapeut.com
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  (Sport-) fysiotherapie

  Manueeltherapie

  Oedeemtherapie

  Geriatrie

  Kinderfystiotherapie

  Ergotherapie

De eerste stap is snel gezet; 
uw eerste afspraak kan vaak al 
binnen 24 uur ingepland worden  
en een verwijzing is niet nodig.
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Tareivenlijst Fysiotherapie

Tarieven per 1 januari 2023
Indien u niet of niet voldoende verzekerd bent voor 
behandeling, zijn de volgende tarieven van toepassing:

Zitting € 37,50

Zitting manueeltherapie € 55,00

Zitting oedeemtherapie € 55,00

Zitting geriatrie € 55,00

Zitting kinderfysiotherapie € 55,00

Intake en onderzoek na verwijzing € 50,00

Screening en intake en onderzoek  
     (zonder verwijzing) € 60,00

Screening € 20,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 65,00

Toeslag voor uitbehandeling € 20,00

Inrichtingstoeslag €  10,00

Niet nagekomen afspraak consult wordt doorbelast

Rapportage € 75,00

Gebruikte materialen kunnen in  
rekening worden gebracht

Afmelden

Wanneer een afspraak om welke reden dan 
ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de 
afgesproken behandeling gemeld te worden. Niet 
of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij 
de zorgverzekering gedeclareerd worden. Het 
consult zal in dat geval aan u in rekening worden 
gebracht. Afmelden kan telefonisch, via de voicemail 
of per email naar info@nxtfysio.nl. Buiten onze 
openingstijden kunt u altijd de voicemail inspreken.

Echografie, shockwave en EPTE

Naast het fysiotherapeutisch tarief rekenen we bij 
NXT Fysio geen meerkosten voor de behandeling 
Shockwave/EPTE of voor het uitvoeren van een 
echografie. Indien uw fysiotherapeut een echografie 
gewenst acht of een behandeling met shockwave 
noodzakelijk, dan wordt dit onderzoek als een 
fysiotherapeutisch consult gedeclareerd wat wordt 
vergoed door uw verzekering mits u voldoende 
verzekerd bent voor Fysiotherapie. Houdt bij een 
echografie rekening met een consult voor het 
maken van de echo en tevens een consult voor het 
analyseren en verslaglegging van de beelden.

Vergoedingen en betalingsvoorwaarden

Al jaren is iedereen verplicht verzekerd in de 
basisverzekering. Naast de basisverzekering is het 
mogelijk om u vrijwillig aanvullend te verzekeren. 
Bijna alle fysiotherapie wordt uit de aanvullende 
verzekering betaald. Wij adviseren u om voor 
fysiotherapie een goede aanvullende verzekering 
af te sluiten. Klik hier voor een overzicht van de 
vergoedingen per verzekeraar, per zorgsoort.

Onze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk 
verbonden met de behandelingsovereenkomst 
tussen de patiënt en NXT Fysio.
Indien blijkt dat een behandeling niet in 
aanmerking komt voor vergoeding door 
een zorgverzekeraar, dan is de cliënt zelf 
verantwoordelijk voor betaling van de behandeling 
en dan ontvangt deze van ons een factuur.

Kijk voor toelichting over vergoedingen en voor 
onze betalingsvoorwaarden op onze website: 
https://www.nxtfysio.nl/praktijkinformatie/tarieven-
vergoedingen-betalingsvoorwaarden/


