
Passantenprijslijst paramedische zorg 2022 

 

Code Omschrijving  Tarief 2022  

6000 Individuele zitting diëtetiek (per kwartier).  €   19,69  

6001 Toeslag voor behandeling aan huis (diëtetiek), per patiënt, per dag.  €   30,98  

6004 Toeslag voor behandeling in een instelling (diëtetiek), per patiënt, per dag.  €   37,42  

6006 Individueel dieetvoorschrift (per kwartier).  €   19,69  

6050 Screening bij directe toegang (diëtetiek).  €   19,69  

6051 Intake en onderzoek na screening (per kwartier) (diëtetiek).  €   19,69  

6052 Intake en onderzoek na verwijzing (per kwartier) (diëtetiek).  €   19,69  

6053 Screening en intake en onderzoek (per kwartier) (diëtetiek).  €   19,69  

6102 Groepszitting voor behandeling van twee personen (diëtetiek).  €   25,46  

6103 Groepszitting voor behandeling van drie personen (diëtetiek).  €   20,78  

6104 Groepszitting voor behandeling van vier personen (diëtetiek).  €   20,72  

6105 Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (diëtetiek).  €   20,72  

6300 
Diëtetiek als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire zorgverlening aan patiënten met 
DM, COPD en VRM (per kwartier.)  €   19,45  

6301 
Uittoeslag bij diëtetiek als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire zorgverlening aan 
patiënten met DM, COPD en VRM.  €   43,30  

6303 Toeslag instelling  €   30,98  

6304 Intake onderz na verwijzing  €   19,45  

6305 
Groepsbehandeling bij diëtetiek als onderdeel van gecoördineerde multidisciplinaire 
zorgverlening aan patiënten met DM, COPD en VRM (per patiënt, per kwartier).  €   20,72  

6306 Groepsz beh 3 pers multi  €   20,72  

6307 Groepsz beh 4 pers multi  €   20,72  

6308 Groepsz beh 5-10 pers multi  €   20,72  

6310 Telefonische zitting tbv diëtetiek in de keten  €   19,45  

6311 individueel voorschrift keten  €   19,45  

192929 Individuele zitting bekkenoefentherapie.  €   33,48  

192930 Individuele zitting geriatrie oefentherapie.  €   33,48  

192931 Toeslag voor eenmalige behandeling op de werkplek (oefentherapie).  €   35,14  

192932 Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (logopedie).  €   49,82  

192933 Toeslag voor eenmalige behandeling op de werkplek (fysiotherapie).  €   40,04  

192934 Toeslag voor eenmalige behandeling op de werkplek (ergotherapie).  €   41,33  

192935 Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (ergotherapie).  €   49,82  

192936 Groepszitting voor behandeling van twee personen (ergotherapie).  €   41,55  

192937 Individuele zitting handergotherapie.  €   51,45  

192938 Individuele zitting kinderergotherapie.  €   18,41  

192940 Vastlegging aan derden (ergotherapie)  €   52,00  

192942 Groepszitting voor behandeling van meer dan tien personen (ergotherapie).  €   15,67  

192943 Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (ergotherapie).  €   20,78  

192944 Groepszitting voor behandeling van vier personen (ergotherapie).  €   25,46  

192945 Groepszitting voor behandeling van drie personen (ergotherapie).  €   31,12  

192946 Telefonische zitting (ergotherapie)  €   38,01  

192947 Eenmalig onderzoek (ergotherapie).  €   65,48  

192948 Intake en onderzoek na verwijzing (ergotherapie).  €   49,82  

192949 Screening en intake en onderzoek (ergotherapie).  €   59,17  

192950 Intake en onderzoek na screening (ergotherapie).  €   43,30  

192951 Individuele zitting reguliere oefentherapie.  €   35,57  

192952 Verslaglegging aan derden (oefentherapie).  €   52,00  

192953 Screening en intake en onderzoek (oefentherapie).  €   59,17  

192954 Telefonische zitting (oefentherapie).  €   28,91  



192955 Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen (oefentherapie).  €   49,82  

192956 Intake en onderzoek na verwijzing (oefentherapie).  €   49,82  

192959 Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport.  €   52,00  

192960 Toeslag voor behandeling aan huis (oefentherapie), per patiënt, per dag.  €   37,42  

192961 Individuele zitting kinderoefentherapie.  €   45,08  

192962 Instructie / overleg ouders/verzorgers van de patiënt (oefentherapie).  €   42,92  

192963 Screening (oefentherapie).  €   16,65  

192964 Intake en onderzoek na screening (oefentherapie).  €   43,30  

192965 Individuele zitting psychosomatische oefentherapie.  €   42,73  

192966 Groepszitting voor behandeling van meer dan tien personen (oefentherapie).  €   15,67  

192970 Individuele zitting stotteren (logopedie).  €   72,19  

192971 Individuele zitting afasie (logopedie).  €   85,28  

192973 Groepsbehandeling integrale zorg stotteren (IZS)  €   92,40  

192974 Overleg met derden te declareren aan derden (logopedie).  €   83,97  

192975 Verslaglegging aan derden te declareren aan derden (logopedie).  €   83,97  

192976 Toeslag voor behandeling aan huis (logopedie), per patiënt, per dag.  €   37,42  

192977 Screening (logopedie).  €   22,41  

192978 Anamnese en onderzoek na screening (logopedie).  €   84,08  

192979 Anamnese en onderzoek na verwijzing (logopedie).  €   84,74  

192980 Screening, anamnese en onderzoek (logopedie).  € 100,72  

192983 Toeslag voor behandeling in een instelling (logopedie), per patiënt, per dag.  €   25,89  

192984 Screening en intake en onderzoek (fysiotherapie).  €   59,17  

192985 Verslaglegging aan derden (fysiotherapie).  €   51,99  

192986 Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen (logopedie).  €   81,15  

192999 Individuele zitting geriatrie fysiotherapie.  €   51,44  

193000 Individuele zitting psychosomatische fysiotherapie.  €   51,44  

193001 Individuele zitting reguliere fysiotherapie.  €   35,57  

193003 Individuele zitting kinderfysiotherapie.  €   51,44  

193004 Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (fysiotherapie).  €   20,77  

193005 Individuele zitting manuele fysiotherapie.  €   51,44  

193006 Eenmalig onderzoek (fysiotherapie).  €   65,48  

193007 Individuele zitting oedeemtherapie (fysiotherapie).  €   51,44  

193008 Groepszitting voor behandeling van twee personen (fysiotherapie).  €   41,55  

193009 Groepszitting voor behandeling van drie personen (fysiotherapie).  €   31,11  

193010 Groepszitting voor behandeling van vier personen (fysiotherapie).  €   25,46  

193012 Individuele zitting (ergotherapie).  €   19,69  

193013 Toeslag voor behandeling aan huis (ergotherapie), per patiënt, per dag.  €   37,42  

193015 Individuele zitting bekkenfysiotherapie.  €   51,45  

193016 Groepszitting voor behandeling van meer dan tien personen (fysiotherapie).  €   15,67  

193017 Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (fysiotherapie).  €   49,82  

193021 Individuele zitting reguliere logopedie.  €   42,75  

193022 Eenmalig onderzoek (logopedie).  €   89,03  

193024 Individuele zitting preverbale logopedie.  €   72,19  

193025 Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen (fysiotherapie).  €   49,82  

193026 Telefonische zitting fysiotherapie  €   17,30  

193027 Screening (fysiotherapie).  €   16,65  

193028 Intake en onderzoek na screening (fysiotherapie)  €   43,30  

193029 Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)  €   49,82  

193030 Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport.  €   52,00  

193033 Eenmalig onderzoek (oefentherapie).  €   65,48  

193034 Groepszitting voor behandeling van twee personen (oefentherapie).  €   41,55  

193035 Groepszitting voor behandeling van drie personen (oefentherapie).  €   31,12  



193036 Groepszitting voor behandeling van vier personen (oefentherapie).  €   25,46  

193037 Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (oefentherapie).  €   20,78  

193081 Toeslag voor behandeling aan huis (fysiotherapie), per patiënt, per dag.  €   37,42  

193084 Screening (ergotherapie).  €   22,41  

193085 Telefonische zitting (logopedie).  €   21,63  

193087 Toeslag voor behandeling in een instelling, per patiënt, per dag.  €   25,89  

193090 Groepszitting voor behandeling van twee personen (logopedie).  €   54,14  

193091 Groepszitting voor behandeling van drie personen (logopedie).  €   37,42  

193092 Groepszitting voor behandeling van vier personen (logopedie).  €   30,47  

193093 Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (logopedie).  €   25,03  

 

 

 


