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Betalingsvoorwaarden fysiotherapie 

 
U gaat starten met een individueel traject fysiotherapie. Hiervoor geldt een eigen 
bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van de diagnosecode en uw 
aanvullende verzekering. 
 
In de meeste gevallen valt uw diagnosecode onder een ‘chronische indicatie’. 
Uw fysiotherapeut zoekt dit samen met u uit. Heeft u nooit eerder fysiotherapie gehad 
dan betaalt u de eerste 20 behandelingen zelf, tenzij u aanvullend verzekerd bent.  
Vanaf de 21e behandeling wordt de fysiotherapie bij een chronische indicatie vergoed 
vanuit de basisverzekering. Voor de basisverzekering geldt een eigen risico.  
 
Mocht uw diagnosecode niet onder de chronische indicatiecode vallen dan zijn de kosten 
voor uw eigen rekening tenzij u aanvullend verzekerd bent. 
Wilt u weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, dan kunt u de aanvullende polis 
van uw verzekering goed doorlezen. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw 
zorgverzekeraar. 
 
De tarieven fysiotherapie per 1 januari 2023 zijn: * 
 

Behandeling Tarieven 

Individuele zitting reguliere fysiotherapie € 37,00 

Individuele zitting reguliere fysiotherapie, met toeslag voor behandeling aan huis € 45,00 

Lange specifieke Aandoeningen € 45,00 

Lange specifieke Aandoeningen aan huis € 57,00 

Intake en onderzoek na verwijzing € 43,00 

Intake en onderzoek na verwijzing, met toeslag voor behandeling aan huis € 55,00 

Telefonische zitting € 24,00 

  

 
(*) deze tarieven kunnen afwijken van de tarieven welke uw zorgverzekeraar hanteert 
 
U ontvangt de facturen van InteraktContour. De rekening dient binnen dertig dagen na de 
factuurdatum te worden voldaan. Als u binnen 30 dagen niet heeft betaald, dan bent u 
zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. InteraktContour stuurt u dan een 
betalingsherinnering en geeft u nog 14 dagen de tijd om alsnog te betalen. Als de factuur 
na de tweede betalingstermijn nog steeds niet of niet helemaal is betaald, dan komen de 
kosten die InteraktContour moet maken om toch betaald te krijgen voor uw eigen 
rekening. Bovendien kan InteraktContour dan de wettelijke rente over het niet betaalde 
deel van de factuur doorberekenen. 
 
 
 
 


