
 

 

Beste cliënt, 
 
Hierbij treft u de tarieven van 2021.  

Tarieven  
 
Fysiotherapie 
De onderstaande tarieven zijn van toepassing als u geen aanvullende verzekering heeft of als de 
praktijk geen overeenkomst heeft met uw verzekeraar. In het laatste geval zal uw verzekeraar het 
grootste deel van het bedrag (restitutie) per behandeling aan u uitkeren. U ontvangt in dit geval 
een factuur die u in eerste instantie zelf moet voldoen en later bij uw zorgverzekeraar kunt 
indienen voor vergoeding 
 
Zitting fysiotherapie     € 37,50 
 
Screening, intake en onderzoek   € 55,00 
 
Intake en onderzoek na verwijzing   € 55,00 
 
Toeslag voor behandeling aan huis   € 12,00 
 
Niet nagekomen afspraak/of niet tijdig afgemeld € 37,50 
 
 
Kinesio taping 
 
Diverse applicaties oa     €12,50 
Hooikoorts en menstruatiepijn    
 
Gewoon Fit 
10 rittenkaart      €154,50 incl. btw 
Intake (eenmalig)     €37,50 incl btw 
 
Afmelden: de procedure  
Als u uw afspraak wilt afzeggen, dan verzoeken wij u dit bij voorkeur minimaal 24 uur van tevoren 
te doen. Als u de behandeling binnen 24 uur vóór uw afspraak afzegt, dan wordt deze in principe 
in rekening gebracht. U kunt zich afmelden door te bellen met de praktijk: 06 53 47 43 88 
 
Betaling middels pin of overmaken. Voor onze betalingsvoorwaarden kunt u kijken op 
https://medicas.net/betalingsvoorwaarden. 
 
Zorgverzekeraars 
Duyvestein Osteopathie en Fysiotherapie heeft in 2021 een contract met DSW, ASR en ONVZ. 
Als u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd bent kan het zijn dat u de behandeling niet of 
maar gedeeltelijk vergoed krijgt. Controleer dit voordat u een afspraak maakt, zodat u niet voor 
verrassingen komt te staan. Mocht u vragen hebben helpen wij u graag! 
Wat betekent dit voor u als patiënt: Als u verzekerd bent bij ONVZ of DSW krijgt u gewoon de 
fysiotherapie waar u voor betaalt en uw fysiotherapeut wordt niet onnodig onder druk gezet. 
  



 

 

Tarieven  

Osteopathie  

Eerste Consult 90,-  

Duur ongeveer 60 minuten  

Vervolg Consult 75,-  

Duur ongeveer 45 minuten  

Kort Consult (alleen in overleg) 50,-  

Duur ongeveer 30 minuten  

Jerney Brittijn - Duyvestein is aangesloten bij het NOF (Nederlandse Osteopathie Federatie). 
Daarmee worden behandelingen gedeeltelijk of geheel vergoed vanuit de aanvullende 
verzekering 
Via deze link vindt u een overzicht van vergoedingen per verzekeraar.  

Osteopathie valt NIET onder de eigen bijdrage/risico.  

Voor een behandeling bij de osteopaat heeft u geen verwijzing van een huisarts of medisch 
specialist nodig. Indien tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd wordt de 
gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzeggingen binnen 24 uur of niet nakomen 
van de afspraak wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.  

Betaling per direct middels pin. De factuur kunt u hierna indienen bij uw zorgverzekeraar.  
Voor onze betalingsvoorwaarden kunt u kijken op https://medicas.net/betalingsvoorwaarden. 

 


