Prijslijst 2019
Onderzoek + Podotherapeutische zolen

Prijs

Podotherapeutisch onderzoek naar de oorzaak van uw klachten

€ 79,95

Podotherapeutisch onderzoek met podotherapeutische (sport) zolen inclusief
afleverconsult en nacontrole

€ 232,80

Podotherapeutisch onderzoek inclusief aanmeten FITS sandaal/ slipper / huisslof

€ 237,05

Podotherapeutische zolen

€ 106,50

Consult vanaf 30 min + behandeling
Consult + vervaardiging 1 nagelbeugel

Prijs
€79,50

Consult + orthese klein

€69,50

Consult + orthese middel

€79,50

Consult + orthese groot

€89,50

Bestaande patiënt*

Prijs

Podotherapeutisch onderzoek (jaarcontrole) met podotherapeutische zolen inclusief
afleverconsult en nacontrole
Podotherapeutisch onderzoek (jaarcontrole) met podotherapeutische zolen inclusief
afleverconsult

€ 198,70
€ 177,35

Podotherapeutisch onderzoek inclusief aanmeten FITS sandaal/ slipper / huisslof*

€ 217,35

Consult Groot (Jaarlijkse controle)

€ 54,35

Consult incl. nieuwe afdek / onderhoud zolen (v.a.*)

€ 74,95

Consult incl. voorlopige therapie ( vilth, tape, instr. Behandeling)

€ 74,95

Consult incl. vervaardigen orthese (v.a.* )

€57,50

Podotherapeutische zolen (extra paar) - mits besteld binnen 12 weken na 1e paar -

€ 90,-

Podotherapeutische zolen incl. verzendkosten (online of telefonisch besteld)

€ 118,50
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PRIJSLIJST 2019
Onderzoek + podotherapeutische zolen voor veiligheidsschoenen

Prijs

Podotherapeutisch onderzoek met podotherapeutische zolen voor veiligheidsschoenen
inclusief afleverconsult en nacontrole
Podotherapeutische zolen voor veiligheidsschoenen

€254,€127,50

Instrumentele behandelingen

Prijs

Instrumentele voet- en/of wondbehandeling – klein (10 min)
Instrumentele voet- en/of wondbehandeling – middel (20 min)
Instrumentele voet- en/of wondbehandeling – groot (30min)
Instrumentele voet- en/ of wondbehandeling – extra groot (40min)
+ nagellbeugel vervaardigen
Herplaatsen nagelbeugel (incl consult v.a. 15 min* )

€ 19,50
€ 38,50
€ 42,50
€ 60,50
€ 29,50
€ 26,95

Overige losse verrichtingen (exclusief consult)

Prijs

Vilth therapie (excl. consult) vanaf
Taping therapie (excl. consult) vanaf
Hakverhoging (incl. 1 zool)
Losse ascendens
Schoenmodificatie
Nieuwe afdeklaag podotherapeutische zolen
Klittenband orthese
Orthese vanaf € 19,50 ; € 29,50; € 39,50; € 49,50

€ 10,50 ; € 16,50
€ 10,50 ; € 16,50
€ 64,€ 7,50
€ 29,95
€ 14,50
€ 8,50

Overig
Verzuimde afspraak
Toeslag huisbezoek

Prijs
€ 25,€ 22,-

€ 69,-

Huisschoenen incl. BTW

Code/Omschrijving op uw nota Vanuit Zorgverzekeraars Nederland zijn wij verplicht om op uw nota gebruik te maken van de
volgende codes: 9100 (onderzoek/consult/therapie podotherapeut), 9101 (podotherapeutische zolen), 9102 (orthesen
podotherapeut), 9103 (reparatie/correctie podotherapeut) en 9104 (instrumentele (wond) behandeling). Onze verrichtingen zijn
om deze reden allemaal gekoppeld aan een van bovengenoemde codes met prijzen zoals vermeld in deze prijslijst. Dit stelt ons
in staat om de nota-afhandeling via Fa-med én uw zorgverzekeraar te laten verlopen. Dit betekent dat u alleen nog maar een
nota van ons zult ontvangen voor dat deel van de nota waarvoor u geen aanspraak meer kunt maken op uw vergoeding binnen
het aanvullende pakket van uw zorgverzekering; een eenvoudige en gebruikersvriendelijke nota-afhandeling dus!
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