
OVERZICHT TARIEVEN OEFENTHERAPIE 2023

2000 Individuele zitting reguliere oefentherapie €  32,75 

2001 Individuele zitting reguliere oefentherapie met toeslag voor behandeling aan huis €  46,60 

2002 Individuele zitting reguliere oefentherapie met toeslag voor behandeling in een instelling €  39,65 

2006 Individuele zitting bekkenoefentherapie €  32,75 

2007 Individuele zitting geriatrie oefentherapie €  32,75 

2008 Individuele zitting bekkenoefentherapie met toeslag voor behandeling aan huis €  46,60 

2009 Individuele zitting bekkenoefentherapie met toeslag voor behandeling in een instelling €  39,65 

2010 Individuele zitting geriatrie oefentherapie met toeslag voor behandeling aan huis €  46,60 

2011 Individuele zitting bekkenoefentherapie met toeslag voor behandeling in een instelling €  39,65 

2125 Groepszitting voor behandeling oefentherapie van twee personen €  30,40 

2126 Groepszitting voor behandeling oefentherapie van drie personen €  28,20 

2127 Groepszitting voor behandeling oefentherapie van vier personen €  22,75 

2128 Groepszitting voor behandeling oefentherapie van vijf tot en met tien personen €  17,80 

2200 Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek €  58,25 

2202 Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek met toeslag voor behandeling aan huis €  72,10 

2203 Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek met toeslag voor behandeling in een instelling €  65,15 

2300 Individuele zitting kinderoefentherapie €  48,30 

2301 Individuele zitting kinderoefentherapie met toeslag voor behandeling aan huis €  62,15 

2302 Individuele zitting kinderoefentherapie met toeslag voor behandeling in een instelling €  55,20 

2400 Screening bij directe toegang oefentherapie: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor oefentherapie €  14,70 

2401 Intake en onderzoek bij directe toegang oefentherapie na screening: uitvoeren van een oefentherapeutisch onder-
zoek en opstellen

€  32,25 

2402 Screening bij directe toegang oefentherapie: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor oefentherapie - 
met toeslag voor behandeling aan huis

€  28,55 

2403 Intake en onderzoek bij directe toegang oefentherapie na screening: uitvoeren van een oefentherapeutisch onder-
zoek en opstellen behandelplan na screening - met toeslag voor behandeling aan huis

€  46,10 

2404 Screening bij directe toegang oefentherapie: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor oefentherapie - 
met toeslag voor behandeling in een instelling

€  21,60

2405 Intake en onderzoek bij directe toegang oefentherapie na screening: uitvoeren van een oefentherapeutisch onder-
zoek en opstellen behandelplan na screening - met toeslag voor behandeling in een instelling

€ 39,15 

2408 Intake en onderzoek oefentherapie na verwijzing: uitvoeren van een oefentherapeutisch onderzoek en opstellen 
behandelplan na verwijzing

€  45,70 

2409 Intake en onderzoek oefentherapie na verwijzing:  uitvoeren van een oefentherapeutisch onderzoek en opstellen 
behandelplan na verwijzing - met toeslag voor behandeling aan huis

€  59,55 

2410 Intake en onderzoek oefentherapie na verwijzing: uitvoeren van een oefentherapeutisch onderzoek en opstellen 
behandelplan na verwijzing - met toeslag voor behandeling in een instelling

€  52,60 

2412 Screening, intake en onderzoek bij directe toegang oefentherapie: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt 
voor oefentherapie, uitvoeren oefentherapeutisch onderzoek en opstellen behandelplan bij een patiënt zonder 
verwijzing 

€  46,95 

2413 Screening, intake en onderzoek bij directe toegang oefentherapie: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt 
voor oefentherapie, uitvoeren oefentherapeutisch onderzoek en opstellen behandelplan bij een patiënt zonder 
verwijzing - met toeslag voor behandeling aan huis

€  60,80 

 Code    Prestatiebeschrijvingen                    Tarieven



2414 Screening, intake en onderzoek bij directe toegang oefentherapie: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt 
voor oefentherapie, uitvoeren oefentherapeutisch onderzoek en opstellen behandelplan bij een patiënt zonder 
verwijzing - met toeslag voor behandeling in een instelling

€  53,85 

2500 Instructie/overleg oefentherapie ouders/verzorgers van de patiënt (kinderoefentherapie) €  48,30 

2510 Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport €  48,30 

2600 Individuele zitting psychosomatische oefentherapie €  39,40

2601 Individuele zitting psychosomatische oefentherapie met toeslag voor behandeling aan huis €  53,25

2602 Individuele zitting psychosomatische oefentherapie met toeslag voor behandeling in een instelling €  46,30

2700 Telefonische zitting oefentherapie €  32,75 

2800 Lange zitting oefentherapie €  49,30 

2801 Lange zitting oefentherapie met toeslag voor behandeling aan huis €  63,15 

2802 Lange zitting oefentherapie met toeslag voor behandeling in een instelling €  56,20 

Ga naar www.dsw.nl of bel 010 - 2 466 466

Andere dan de hierboven genoemde prestaties komen niet voor vergoeding in aanmerking. Deze prestaties kan de 
oefentherapeut in rekening brengen mits dit voorafgaand met u is overeengekomen.

    Code    Prestatiebeschrijvingen                     Tarieven

Heeft u nog vragen? 

Ga naar www.dsw.nl of neem contact op met een van onze medewerkers van de 

afdeling Klantenservice. Zij staan u graag te woord.


