
Prijslijst praktijk voor fysiotherapie en fysiofitness de Bron. 
(Op basis van de berekeningsmethode van de kostprijsberekening van de NZa) 
 
Fysiotherapie: 
Screening          € 25,50 
Screening inclusief aan huis toeslag       € 38,00 
Screening inclusief inrichting toeslag      € 32,00 
Intake en onderzoek na screening       € 51,50 
Intake en onderzoek na screening inclusief aan huis toeslag   € 64,40 
Intake en onderzoek na screening inclusief inrichting toeslag   € 58,00 
Intake en onderzoek na verwijzing       € 52,50 
Intake en onderzoek na verwijzing inclusief aan huis toeslag   € 64,40 
 
Reguliere zitting fysiotherapie        € 39,50 
Reguliere zitting inclusief uithuis toeslag      € 50,50 
Reguliere zitting inclusief inrichting toeslag      € 52,50 
Groepsbehandeling         € 23,00 
Consult fysiotherapie onderzoek       € 64,50 
Consult fysiotherapie onderzoek inclusief uithuis toeslag    € 77,40 
Consult fysiotherapie onderzoek inclusief inrichting toeslag   € 71,00 
Lange zitting complexe/meervoudige zorgvragen     € 51,50 
Lange zitting complexe/meervoudige zorgvragen inclusief uithuis toeslag  € 64,40 
 
Medical Tape (als onderdeel van een behandeling)     €   5,00 
Medical Taping Concept (op zichzelf staand)     € 12,00 
 
Uitgebreide rapportage        € 55,00 
 
Manuele therapie: 
Zitting manuele therapie        € 51,50 
Zitting manuele therapie inclusief uithuis toeslag     € 63,40 
 
Kinderfysiotherapie 
Reguliere zitting kinderfysiotherapie                          € 48,00 
Zitting inclusief toeslag uitbehandeling                      € 59,00      
Zitting inclusief inrichtingstoeslag                                € 53,50 
Instructie-overleg met ouders van patiënt              € 48,00 
Extra kinderfysiotherapeutisch rapport                    € 48,00 
 
Oefentherapie Mensendieck 
Reguliere zitting oefentherapie       € 37,00 
Reguliere zitting inclusief aan huis toeslag      € 49,00 
Groepszitting v.a. 2 tot maximaal 10 personen         v.a. € 27,50 
Screening bij DTO         € 38,75 
Screening, onderzoek en behandeling      € 47,80 
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek      € 59,00 
 
 



 
Podologie (rekening altijd aan huis): 
 
Podologisch onderzoek        € 70,00 
Klein podologisch onderzoek        € 35,50 
Controle onderzoek         € 25,00 
Individuele inlay’s         €185,00 
Standaard zolen ergonomica        € 19,95 
Standaard zolen stabilizer        € 15,95 
Standaard zolen standaard plus       €   7,95 
Haverhoging (5 mm/8mm)        €   5,95 
Hielpad velours         € 14,95 
Podotherapeutische inlay’s        € 80,00                                                                                                                                                                                             
Podotherapeutische inlay’s 1/1       €100,00 
 
 
Fitness: 
 
Training 1 keer per week: 
Kwartaal abonnement        € 43,00   p.m. 
Half jaar abonnement        € 38,50   p.m. 
Jaar abonnement        € 34,00   p.m. 
 
Training 2 keer per week: 
Kwartaal abonnement        € 78,00   p.m. 
Half jaar abonnement        € 70,00   p.m. 
Jaar abonnement         € 61,50   p.m. 
 
Onbeperkt: 
Kwartaal abonnement        € 100,00 p.m. 
Half jaar abonnement        € 90,00   p.m. 
Jaar abonnement        € 80,00   p.m. 
 
Groepsabonnement 1 keer per week trainen (max. 8 personen): 
Per jaar         € 295,00 p.m. 
 
Personal Training (op aanvraag): 
Per uur          € 53,00 
 
Inschrijfgeld (éénmalig):        € 15,00 
Intaketest (verplicht):        € 40,00 
Hertest:         € 25,00 
 
 

 Alle bovengenoemde prijzen met betrekking tot de fitness zijn inclusief 6% BTW. 
 Gemiste trainingen mogen op voorwaarden op andere tijden ingehaald worden! 


